
Kommunfullmäktige 

KALLELSE 1(2) 

Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6, Ljungby och digitalt via Teams. 
Måndagen den 24 januari 2022 kl. 17:30 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 17, 
sofia.olsson@ljungby.se 

Inledning Förslag till justerare: Bo Ederström och Henrik Pettersson, ersättare Kent 
Danielsson 
Justeringen hålls den 2022-01-31 

Ärenden 1. Kommunstyrelsens ordförande informerar

2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

3. Enkla frågor

4. Inlämnande av motioner och interpellationer

5. Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande om våld i nära
relationer

6. Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

7. Policy för näringsliv

8. Motion om turistekonomiska effekter av kommunens föreningsliv

9. Motion om mötesplats för motorburna ungdomar

10. Samarbetsavtal gällande avfall mellan Ljungby och Alvesta kommun

11. Motion om huruvida kommunala lokaler ska vara i kommunal ägo eller om
verksamhetslokaler istället ska hyras

12. Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun

13. Arkivreglemente

14. Policy för medarbetare och ledare i Ljungby kommun



KALLELSE 2(2) 

15. Upphävande av beslut gällande Översiktsplan 2035

16. Översiktsplan 2035

17. Valärende ny ersättare i kommunfullmäktige (M)

18. Redovisning av inkomna medborgarinitiativ 2022

19. Meddelanden

Ordförande Frederik Svärd 



Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Interpellation om kommunens arbete vad gäller mäns våld mot 

kvinnor. Frågor till socialnämndens ordförande Bo Ederström (m) 

Mäns våld mot kvinnor finns i varje kommun i hela landet. Många kvinnor utsätts för olika 

former av våld av en man de har eller har haft en relation med. Beräkningar visar att runt 

200.000 barn finns och växer upp i våldets närhet. Trots att mäns våld mot kvinnor är ett 

stort samhällsproblem och många lagar har skärpts, regering och riksdag antagit nationella 

riktlinjer så fortsätter mäns våld mot kvinnor. 

Kvinnofridsbarometern utförs av Unizon, gjort undersökningen. 2021 är fjärde gången 

Kvinnofridsbarometern presenteras. Kommunerna svarar själva och skattar sitt arbete som 

sedan ges poäng och därefter sammanställs i en ranking. 

Enligt undersökningen visar resultatet att kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor 

går alldeles för långsamt. Trots att Socialtjänstlagen (SOL) skärptes för kvinnors och barns 

rätt till stöd och skydd. Regeringen och riksdagen har antagit en nationell strategi mot mäns 

våld mot kvinnor. Strategin säger att mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld skall 

upphöra. 

Läser i Kvinnofridsbarometern 2021, en undersökning av Unizon, om att Ljungby kommun 

rankas på 96 plats av kommunerna i landets kommuner. 2017 var vi på plats 58. 

1. På vilket sätt arbetar nämnden med att mäns våld mot kvinnor skall upphöra?

2. Hur implementeras den nationella strategin om mäns våld mot kvinnor i Ljungby

kommun?

3. Vad är orsaken till att kommunen har lägre ranking 2021 än 2017?

4. Har nämnden ett långsiktigt samarbete med kvinnojouren Märta?

5. Hur tillser nämnden barnens behov av skydd i våldsutsatta familjer?

Lagan 2021-12-15 

Anne Karlsson 

(s) 

Källa: Kvinnofridsbarometern 2021.pdf 

file:///C:/Users/annkar02/Downloads/Kvinnofridsbarometern%202021.pdf
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Justerandes sign 

§ 15 Dnr KS2021-0254 107 

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

-anta förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 december
2021 och att,

-ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Särskilt ägardirektiv för
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB inklusive särskild uppföljning av
målet för bredbandsutbyggnad senast den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 framgår att en översyn av 
ägardirektiv utifrån antaget plandirektiv ska göras. Kommunledningsförvaltningen 
har tagit fram förslag till revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen.  

Genom revideringen föreslås ett antal ändringar i bolagens ägardirektiv som rör 
bland annat Harabergsområdet, kommunens med- och inflyttarservice, 
bredbandsmålet, vätgasproduktion och miljömål. Därutöver föreslås ett par 
redaktionella ändringar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till 
ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag daterat 8 december 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra 
en översyn av Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät 
AB inklusive särskild uppföljning av målet för bredbandsutbyggnad senast den 31 
december 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-14 

Förslag till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, 2021-12-08 

Ändringsförslag gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 
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Justerandes sign 

Yrkanden 

Tommy Göransson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i förslag till 
Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag lägga till att Ljungby Energi AB ska 
ha möjlighet att äga och bedriva produktionsanläggningar för förnybar energi även 
utanför Ljungby kommuns geografiska avgränsningar.  I övrigt beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Tommy 
Göranssons yrkande.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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Diarienummer KS 2021-0254.107 

Kommunledningsförvaltningen 

David Hedendahl 

Kommunjurist 

0372 789 194 

david.hedendahl@ljungby.se 

Revidering av ägardirektiv i kommunala 

bolag 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att upphäva
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 153 från den 26
oktober 2021.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till
ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Särskilt
ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB
inklusive särskild uppföljning av målet för bredbandsutbyggnad
senast 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har antagit en verksamhetsplan som gäller fr.o.m. den 
12 januari 2021. Av planen framgår bl.a. att en översyn av ägardirektiv 
utifrån antaget plandirektiv ska göras, samt att 
kommunledningsförvaltningen och Ljungby Energi AB får i uppdrag att 
tillsammans med andra aktörer arbeta för en etablering av 
tillverkning/försäljning av vätgas. 

Förvaltningen föreslår – med anledning av förnyade diskussioner med 
företrädare för bolagen – att kommunstyrelsens arbetsutskotts tidigare 
beslut upphävs. Vidare föreslås ett antal ändringar i bolagens ägardirektiv 
som rör bl.a. Harabergsområdet, kommunens med- och inflyttarservice, 
bredbandsmålet, vätgasproduktion och miljömål. Därutöver föreslås ett 
par redaktionella ändringar. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Upphävande av tidigare beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2021 att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 
till ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag. Därefter har en 
förnyad dialog förts med kommunstyrelsens presidium och företrädare 
för bolagen. Dialogen landade i att en av skrivningarna i det beslutade 
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förslaget bör ändras. Av detta skäl bör kommunstyrelsens arbetsutskotts 
tidigare beslut upphävas och ersättas med ett nytt beslut. 

Ändringar och tillägg i ägardirektiven 

Generellt ägardirektiv 

 Kravet på kommunfullmäktiges godkännande stryks när det gäller
större investeringar m.m. i de fall det endast sker utöver beslutad
budget.

 Det tas in en kortare skrivning om bolagens personuppgiftsansvar.

 En skrivning avseende krisberedskap och totalförsvar införs i det
generella ägardirektivet, som ersätter skrivningarna i de särskilda
direktiven. Enligt förvaltningens bedömning framstår detta som mest
ändamålsenligt, eftersom samtliga bolag – i varierande omfattning
beroende på verksamhet – ska delta i arbetet med krisberedskap och
totalförsvar.

Särskilda ägardirektiv 

Ljungbybostäder AB 

 I förenklingssyfte samt med anledning av att bolaget ska uppföra och
äga ett särskilt boende på Harabergsområdet, som planeras öppna
2024, skrivs meningen om tillhandahållande av lokaler,
verksamhetsfastigheter och kommersiella lokaler om. Förvaltningen
vill understryka att den kommunala kompetensen även
fortsättningsvis måste beaktas, exempelvis vid tillhandahållande av
lokaler till enskilda näringsidkare.

 En skrivning tas in som öppnar upp för att bolaget endast behöver
uppnå 120 byggda bostäder per mandatperiod om det finns behov av
det.

 Bolaget ska enligt förslag till skrivning numera både pröva och
redovisa möjligheten för byggnation på landsbygden.

 Strecksatsen om bolagets ansvar för kommunens med- och
inflyttarservice tas bort, eftersom detta ansvar numera ligger på
kommunen.

 Avsnittet om säkerhet och krisberedskap tas bort, detta mot
bakgrund av det nytillkomna avsnittet i det generella ägardirektivet.

 Ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje tertial införs.

Ljungby Energi och Ljungby Energinät AB 

 Ljungby Energi AB har inlett ett samarbete med Strandmöllen AB
avseende produktion av vätgas. Av detta skäl införs en skrivning i
ägardirektivet om att bolaget ska verka för en gynnsam utveckling av
vätgas i kommunen.

 Utifrån det nationella klimatmålet, att Sverige senast år 2045 inte ska
några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären, samt de
förväntningar som finns på Ljungby Energi AB att öka andelen
fossilfri energi i enlighet med klimat- och energiambitionerna i
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kommunen införs ett antal skrivningar om bidragande till klimat- och 
energimålen, produktion av förnybar energi och energieffektivisering. 

 Avsnittet om säkerhet och krisberedskap tas bort, detta mot
bakgrund av det nytillkomna avsnittet i det generella ägardirektivet.

 Ljungby Energi AB:s skyldighet att redovisa ekonomisk avstämning
med kommunstyrelsen minskas från varje kvartal till varje tertial.

Redaktionella ändringar 

 Lagen om kommunal redovisning är sedan 2019 ersatt av lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Hänvisningen till den tidigare
lagen i det generella ägardirektivet ändras därmed.

 Eftersom Ljungby Holding AB är kommunkoncernens moderbolag
bör bolagets särskilda ägardirektiv utgöra bilaga 1 och inte, som nu,
bilaga 4. Det föreslås alltså att direktiven för Ljungby Holding AB
och Ljungbybostäder AB byter plats med varandra i ordningen.

 Av okänd anledning anges ett SFS-nummer, (2006:544), under en av
strecksatserna under punkt 3 i Ljungbybostäder AB:s ägardirektiv.
Eftersom detta sannolikt är en felskrivning sedan den förra
revideringen tas numret bort.

Översyn av bredbandsmålet 

Efter dialog med företrädare för bolagen bedömer förvaltningen att 
någon översyn av skrivningen om målet för bredbandsutbyggnaden i 
ägardirektivet för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB inte bör 
ske i samband med aktuell revidering. Framdeles bör en sådan översyn 
dock göras, för att säkerställa en hög målsättning för utbyggnaden samt 
att sättet att mäta stämmer överens med övriga kommuner. Översynen 
bör göras av kommunledningsförvaltningen och vara klar senast den 31 
december 2022. 

Förvaltningens beredning 

Dialog har förts med flera medarbetare inom kommunen, bl.a. 
ekonomichef och utvecklingsavdelningen. Förslagen har tagits upp i 
samband med ägarsamråd den 28 september 2021 samt uppföljande 
möten den 13 oktober 2021 och den 23 november 2021. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

David Hedendahl 
Kommunjurist 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv med ändringar 



          (2020) (2021) 

   KS2019/0373.107KS2021-0254 

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag 

Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB 

Antagna av kommunfullmäktige 2020-02-24 

XXXX-XX-XX

Fastställd av bolagens årsstämmor, 2022-XX-

XX



1. Syfte
Syftet med ägardirektivet är att: 

- Klargöra Ljungby kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i

aktiebolagsform

- Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och

dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen dvs. kommunen i sin helhet inklusive

dess aktiebolag

- Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar

kommunkoncernen som helhet.

2. Ägaridé
Ljungby kommun har valt att bedriva huvuddelen av den verksamhet som finansieras 

genom intäkter från affärsmässig verksamhet, taxor och avgifter i aktiebolagsform. 

Aktiebolagen har att förhålla sig till två, ibland motstridiga, och ibland överensstämmande, 

grundprinciper vid bedrivandet av sin verksamhet. Utifrån bestämmelserna i 

aktiebolagslagen ska verksamheten i kommunens aktiebolag bedrivas på affärsmässiga 

grunder (för allmännyttiga bostadsbolag enligt affärsmässiga principer), samtidigt som 

kommunens aktiebolag har skapats utifrån ett allmännyttigt syfte. Ljungby kommun som 

ägare ställer därför krav på sina aktiebolag, att med principen om affärsmässiga 

grunder/principer i beaktande, även se till nyttan för kommunkoncernen. Detta 

helhetstänkande ska genomsyra planeringen och bedrivandet av verksamheten såvida detta 

inte uppenbarligen står i strid mot kraven på affärsmässiga grunder/principer.  

Ekonomiska mål och utgångspunkter i övrigt preciseras i de särskilda ägardirektiven för 

vart och ett av de kommunala aktiebolagen. Detta uttrycks framför allt i termer av krav på 

avkastning, utdelning och soliditet.      

3. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet
Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet. 

4. Definition
Med kommunkoncernen avses i detta direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag. 

Ägardirektivet med bilagor gäller för respektive bolag inom kommunkoncernen: 

- Ljungby Holding AB, (org. nr: 556613-9720), Moderbolag

- Ljungbybostäder AB, (org. nr: 556053-8711), Dotterbolag

- Ljungby Energi AB, (org. nr: 556192-4332), Dotterbolag

- Ljungby Energinät AB, (org. nr: 556082-3998), Dotterbolag till Ljungby Energi AB

- Ljungby Utveckling AB, (org. nr: 556075-7675), Dotterbolag

5. Ägaren

5.1 Ägaransvar enligt kommunallagen 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Enligt 

bestämmelserna i kommunallagen, 10 kap. 3§, har kommunfullmäktige särskilda 

åligganden avseende bolagen. 



Enligt 10 kap. 3§ ska kommunfullmäktige: 

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform

- utse samtliga styrelseledamöter

- se till att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell

beskaffenhet eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Kommunfullmäktige ska också: 

- utse minst en lekmannarevisor i respektive bolag

- utse ägarrepresentant till årsstämmorna och instruktion till ombuden.

Kommunfullmäktige ska godkänna bolagsordningar och ägardirektiv, som därefter ska 

fastställas på respektive bolags årsstämma. 

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad 

som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen svarar även för samordning 

av kommunkoncernens verksamhet. 

5.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1§ kommunallagen, uppsiktsplikt över de kommunala 

aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan 

inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall 

också hos fullmäktige, övriga nämnder, kommunala bolag och andra myndigheter ”göra de 

framställningar som behövs”. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Till kommunstyrelsen ska bolaget lämna den 

information om verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ varje år i beslut ska pröva om 

den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag 

till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.   

Det är bolagens uppgift att till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig 

betydelse för bolagets verksamhet och/eller ekonomi. 

Moderbolaget och dotterbolagen ska så snart de färdigställts översända följande handlingar 

till kommunstyrelsen: 

- protokoll från stämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning samt löpande ekonomisk redovisning under året

- revisionsberättelse och granskningsrapport

- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 

ägarfunktionen.



Ägarsamråd mellan bolagen och ägaren sker minst två gånger per år och vid den tidpunkt 

som ägaren fastställer. Vid ägarsamråden deltar ledamöterna i kommunstyrelsens 

arbetsutskott som ägarrepresentanter. Vid ägarsamråden deltar bolagens 

styrelseordförande, viceordförande och verkställande direktör som bolagsrepresentanter.   

6. Bolagets roll
Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på 

bolagens styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa av 

kommunfullmäktige utfärdade direktiv för verksamheten om de ej står i strid mot 

tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.   

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande 

till kommunen genom: 

- bolagsordning

- gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag

- förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag

- antagna styrdokument för Ljungby kommun.

Samtliga beslutade styrdokument ska vara implementerade i bolagens verksamheter. 

Tillkommande styrdokument ska kontinuerligt implementeras i bolagens verksamhet.  

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala 

ändamålen med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 

bolagsordning och ägardirektiv för respektive bolag. 

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens 

samlade intressen.  

6.1 Styrelsen 
Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Styrelsen för Ljungby 

Holding AB hämtas bland kommunstyrelsens ledamöter för en tid av fyra år från den 

ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige 

har ägt rum. 

6.2 Utbildning 
Samtliga ledamöter och ersättare ska vid varje ny mandatperiod få ändamålsenlig 

utbildning för styrelseuppdraget.  

6.3 Verkställande direktör 
Styrelsen för Ljungby Holding AB utser verkställande direktör för Ljungby Holding AB. 

Styrelse för övriga bolag inom kommunkoncernen utser verkställande direktör i bolaget 

efter samråd med ordförande i Ljungby Holding AB.  

Bolagets styrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktör som innehåller 

riktlinjer och direktiv för hur den operativa verksamheten ska ledas.  

Beslut angående lön och annan ekonomisk ersättning och övriga anställningsvillkor för 

verkställande direktör ska föregås av samråd med styrelseordföranden i Ljungby Holding 

AB. 



6.4 Organisation  
Bolaget ska utforma sin organisation så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål 

och mål skapas. 

6.5 Arbetsordning för bolagets styrelse  
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. 

6.6 Ersättares inträde  
Samma ordning som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna ska gälla avseende 

ersättares inträde och deltagande i bolagsstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. 

Samma tystnadsplikt gäller för ersättare som för ordinarie ledamot.  

6.7 Arvoden  
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska 

betalas till ordföranden, övriga styrelseledamöter, ersättare och till lekmannarevisorer.  

7. Ekonomi- och verksamhetsstyrning  
Generellt gäller målsättningen att bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet genom 

att ha en balanserad ekonomisk utveckling. 

Bolagens styrelse ska: 

- arbeta i enlighet med de övergripande mål och inriktningar som kommunfullmäktige 

fattat beslut om 

- årligen tillhandahålla Ljungby Holding AB det underlag som begärs för att upprätta 

en sammanställd årsredovisning enligt lagen om kommunal bokföring och 

redovisning 

- utan dröjsmål rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet 

och/eller ekonomi till kommunstyrelsen 

- översända protokoll från stämma och protokoll från styrelsesammanträde till 

kommunstyrelsen 

- i övrigt tillhandahålla handlingar av vikt för kommunstyrelsen när kommunstyrelsen 

så önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt 

- följa den av moderbolaget antagna finanspolicyn för Ljungby Holding-koncernen. 

7.1 Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska mål och avkastningskrav 
I bilagorna tillhörande detta ägardirektiv anges ekonomiska mål och krav i övrigt för 

respektive bolag.  

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB Ljungby Holding AB 

Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB 

Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv Ljungby Utveckling AB  

Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB Ljungbybostäder AB 

8. Inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande 
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen fattar beslut om: 

- förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag 



- bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag (om bolagsbildande, -försäljning,

eller -förvärv sker i samband med en fastighetsaffär behövs inget särskilt

godkännande av kommunfullmäktige)

- planer eller åtgärder som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet

- startandet av verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig

verksamhet

- kapitaltillskott till företag

- frivillig likvidation av företag

- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse eller

nedläggning av befintligt sådant

- större investeringar, löpande investeringar, förvärv och försäljning av fast egendom i

de fall värdet överstiger 60 miljoner kronor och när det sker utöver beslutad budget

- övriga frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

9. Samordning
Största möjliga samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas särskilt inom 

områden som upphandlingar, finansiering, administration, kompetensutveckling och 

energibesparingsprojekt. 

9.1 Personalpolitik 
Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncernen vilket innebär att styrdokument i 

form av policys och verksamhetsplaner, samt andra övergripande beslut inom 

personalområdet som antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ska gälla 

även för bolagen. Endast i de fall beslut och styrdokument står i direkt strid mot gällande 

bestämmelser för bolagen kan undantag göras.  

10. Revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag vad avser de 

kommunala aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala bolagens 

revision ska eftersträvas. Detta sker genom att aktiebolagens lekmannarevisorer utses från 

kretsen av kommunens revisorer. 

Utöver vad som följer av aktiebolagslagen skall bolagens lekmannarevisorer granska 

styrelsens redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 

kommunala ändamålet för bolagets verksamhet liksom huruvida verksamheten bedrivits i 

enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i 

något av dessa avseenden. 

Uttalande om resultatet av granskningen ska lämnas i granskningsrapport till 

kommunstyrelsen.  

11. Förvaltningsberättelsen
Bolagens styrelser ska årligen i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet. 



Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt 

och beslut enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.  

12. Sekretess och behandling av personuppgifter
Innehåller handling som ska överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolagen 

inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, får bolagen 

utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Bolagen är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter de vidtar i sin 

verksamhet och förfogar över. Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med 

gällande lagstiftning och styrdokument. 

13. Krisberedskap och totalförsvar
Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära 

händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka 

i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, 

revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och 

sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet. 

Kommunens bolag ska även beakta sitt ansvar inom totalförsvarsområdet och vara 

delaktiga i kommunens arbete med krigsorganisation. 



Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB 

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB är att utveckla och tydliggöra 

ägaridén med bolaget samt de ekonomiska krav ägaren ställer på bolaget. 

2. Ägaridé och ändamål
Ljungby Holding AB ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter 

genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby 

kommun. 

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby 

kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på 

ett ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för kommunen. 

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen. 

3. Vision och verksamhetsmål
Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncernen samarbetar i syfte att 

gagna kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten.  

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som helhet, ska 

uppgå till minst 20 %.   

De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för 

att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på 

dessa lån. Syftet är att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida 

investeringar inom dotterbolagen. Koncernbidragen ska inte regelmässigt användas för att 

finansiera driften av kommunens löpande verksamhet. 

Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av 

verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott. 

Ljungby Holding AB ska under varje mandatperiod anta en finanspolicy för koncernen 

vilken i huvudsak ska följa Ljungby kommuns finanspolicy. 

5. Uppföljning
Verksamhetsmål och ekonomiska krav följs upp och redovisas i samband med 

årsredovisningen. 



Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB 

inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB  

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby 

Energinät AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål 

och krav ägaren ställer på bolaget.  

2. Ägaridé
Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska med utgångspunkt i 

Ägardirektivet tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga 

energilösningar samt uppkopplingsmöjlighet till snabbt och säkert bredband.  

Ljungby energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla 

kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och 

privatpersoner genom att tillhandahålla uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för 

fjärrvärme, el- och fibernät. Syftet med bolagets verksamhet är även att genom hög 

tillgänglighet och god produktivitet verka för hög kundnytta. 

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Ljungby Energi AB och 

Ljungby Energinät AB även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Med förankring i 

kommunens vision och fokusområden ska Ljungby Energi AB medverka och bidra till 

utvecklingen av Ljungby kommun som en attraktiv och efterfrågad kommun att leva, bo 

och driva företag i. Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av 

affärsmässigheten i olika projekt.   

3. Övergripande mål
Ljungby Energi AB ska med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

producera och sälja fjärrvärme, el och bredband som ger Ljungby en konkurrensfördel som 

kommun att bo och verka i. Bolaget ska även verka för en gynnsam utveckling av vätgas i 

kommunen samt bidra till Ljungby kommuns klimat- och energimål, vilket bl.a. innefattar 

kraftigt reducerade utsläpp av växthusgaser och en ökad produktion av förnybar energi. 

Bolaget kan, i egen regi, äga lokala produktionsanläggningar för förnybar energi. Vidare 

ska bolaget stimulera energieffektivisering och utbyggnaden av miljövänlig 

energiproduktion. 

3.1 Verksamhetsmål 
Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 98 % av fastigheterna inom Ljungby 

kommun ska ha erbjudits bredband senast 2022-05-31 2022-12-31. 

Ljungby Energi AB ska även arbeta för: 

- Nöjda kunder

- Hög tillgänglighet

- Uthålligt låga priser

- God lönsamhet

- Miljövänliga energilösningar



- Lokal förankring.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska uppgå 

till minst 40 %. 

Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska ha en årlig 

avkastning på minst 10 % av bolagets justerade egna kapital. 

Ljungby Energi AB ska årligen lämna ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB 

motsvarande räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt ytterligare 10 miljoner kronor.  

Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska ha en ekonomisk ställning som medger 

utveckling utan ägartillskott. 

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungby Energi AB anses som samhällsviktig verksamhet enligt lag (2006:544) om 

kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap.  

Ljungby Energi AB ansvarar över att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

genom strategisk och operativ förmåga. Ljungby Energi AB ansvarar över förmågan att 

hantera extraordinära händelser i samverkan inom kommunkoncernen.   

Ljungby Energi AB ansvarar över den strategiska och operativa förmågan kopplad till 

säkerhetsskyddslagstiftningen och Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter om 

säkerhetsskydd. Arbetet med säkerhetsskydd ska ske i samverkan inom 

kommunkoncernen.   

Ljungby Energi AB ska medverka i kommunkoncernens verksamhet kopplad till 

totalförsvaret.  

6. Uppföljning
Ljungby Energi AB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje 

tertial kvartal. 

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 



Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling 

AB  

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB är att utveckla och 

tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på 

bolaget.  

2. Ägaridé
Ljungby Utveckling AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet och under vissa givna 

förutsättningar uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets 

behov. 

Bolaget ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler när samtliga av de 

nedanstående kriterierna är uppfyllda: 

- Lokaler kan tillgodoses genom marknadens försorg

- Den blivande hyresgästens verksamhet innebär ett tydligt mervärde för kommunen

- Etableringen innebär ett betydande tillskott av arbetstillfällen i kommunen.

Ljungby Utveckling AB kan, under vissa givna förutsättningar, även köpa fastigheter. 

Förutsättningen är då att det är av strategisk vikt för kommunens utveckling att förfoga 

över den aktuella fastigheten.  

På sikt ska Ljungby Utveckling AB sträva efter att avveckla alla lokaler och verksamheten 

i sin helhet. 

3. Övergripande mål
De lokaler som finns i bolaget ska förvaltas på affärsmässiga grunder. 

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 10 % med ett långsiktigt mål på 

15 %. 

5. Uppföljning
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 



Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB 

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB är att utveckla och tydliggöra 

ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 

2. Ägaridé
Ljungbybostäder AB ska med utgångspunkt i ägardirektivet, kommunens vision och 

beslutade fokusområden medverka och bidra till utvecklingen av Ljungby kommun som en 

attraktiv och efterfrågad kommun att leva och bo i. Bolaget ska ha ett varierat utbud av 

hyresrätter och kan som komplement bygga eller tillhandahålla även bostadsrätter, 

ägarlägenheter och småhus. Bolaget kan även tillhandahålla kommunala lokaler för 

kommunal verksamhetoch verksamhetsfastigheter samt och kommersiella lokaler. men 

endast då behoven av sådana inom Ljungby kommun inte kan tillgodoses via andra aktörer 

på marknaden. Ljungbybostäder AB ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid 

bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt. 

3. Övergripande mål
Ljungbybostäder AB ska: 

- över tid verka för att det finns tillräckligt med bostäder i Ljungby kommun så att det

råder en god balans mellan utbud och efterfrågan (2006:544)

- med hyresrätt upplåta bostäder med anpassning till grupper eller enskilda personer

med särskilda behov

- långsiktigt utöka sitt bostadsbestånd till 25% av det totala flerbostadshusbeståndet i

kommunen.

3.1 Verksamhetsmål 
Ljungbybostäder AB ska: 

- under förutsättning att behovet finns, bygga minst 120 bostäder inom kommunen

per mandatperiod 

- årligen pröva och redovisa möjligheten för byggnation på landsbygden

- motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och

mångfald i bostadsområden och kommundelar.

Ljungbybostäder ska även: 

- eftersträva god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden

- verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en

bra och framsynt avfallshantering

- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för

hyresgäster

- ansvara för kommunens med- och inflyttarservice. Med- och inflyttarservicen

bedrivs i nära samarbete med näringslivsavdelningen

- medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder.



4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungbybostäder AB bör uppgå till minst 20%. 

Ljungbybostäder AB ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB med ett 

belopp motsvarande statslåneräntan vid föregående års utgång plus en (1) procentenhet, 

räknat på insatt aktiekapital. 

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital. 

Avkastningen kan, om Ljungbybostäder AB så bedömer, istället användas till att göra 

nödvändiga nerskrivningar och/eller investeringar. 

Ljungbybostäder AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan 

ägartillskott. 

5. Säkerhet och krisberedskap
Ljungbybostäder AB ansvar över att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

genom strategisk och operativ förmåga.  

Ljungbybostäder AB ansvarar över förmågan att hantera extraordinära händelser i 

samverkan inom kommunkoncernen.  

Ljungbybostäder AB ska medverka i kommunkoncernens verksamhet kopplad till 

totalförsvaret.  

6. Uppföljning
Ljungbybostäder AB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje 

tertial. 

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 



          (2020) (2021) 

       KS2021-0254 

Ägardirektiv för Ljungby 
kommuns aktiebolag  

Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB 

Antagna av kommunfullmäktige 2022-01-24 
Fastställd av bolagens årsstämmor, 2022-XX-XX 



1. Syfte
Syftet med ägardirektivet är att:

- klargöra Ljungby kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform

- klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess
aktiebolag, som inom kommunkoncernen dvs. kommunen i sin helhet inklusive dess
aktiebolag

- skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.

2. Ägaridé
Ljungby kommun har valt att bedriva huvuddelen av den verksamhet som finansieras genom intäkter
från affärsmässig verksamhet, taxor och avgifter i aktiebolagsform. Aktiebolagen har att förhålla sig till
två, ibland motstridiga, och ibland överensstämmande, grundprinciper vid bedrivandet av sin
verksamhet. Utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen ska verksamheten i kommunens aktiebolag
bedrivas på affärsmässiga grunder (för allmännyttiga bostadsbolag enligt affärsmässiga principer),
samtidigt som kommunens aktiebolag har skapats utifrån ett allmännyttigt syfte. Ljungby kommun
som ägare ställer därför krav på sina aktiebolag, att med principen om affärsmässiga
grunder/principer i beaktande, även se till nyttan för kommunkoncernen. Detta helhetstänkande ska
genomsyra planeringen och bedrivandet av verksamheten såvida detta inte uppenbarligen står i strid
mot kraven på affärsmässiga grunder/principer.

Ekonomiska mål och utgångspunkter i övrigt preciseras i de särskilda ägardirektiven för vart och ett av 
de kommunala aktiebolagen. Detta uttrycks framför allt i termer av krav på avkastning, utdelning och 
soliditet. 

3. Föremål och ändamål för bolagets verksamhet
Av bolagsordningen framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet.

4. Definition
Med kommunkoncernen avses i detta direktiv kommunen och dess helägda aktiebolag.
Ägardirektivet med bilagor gäller för respektive bolag inom kommunkoncernen:

- Ljungby Holding AB, (org. nr: 556613-9720), Moderbolag
- Ljungbybostäder AB, (org. nr: 556053-8711), Dotterbolag
- Ljungby Energi AB, (org. nr: 556192-4332), Dotterbolag
- Ljungby Energinät AB, (org. nr: 556082-3998), Dotterbolag till Ljungby Energi AB
- Ljungby Utveckling AB, (org. nr: 556075-7675), Dotterbolag



5. Ägaren
5.1 Ägaransvar enligt kommunallagen
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens aktiebolag. Enligt bestämmelserna i
kommunallagen, 10 kap. 3§, har kommunfullmäktige särskilda åligganden avseende bolagen.

Enligt 10 kap. 3§ ska kommunfullmäktige: 

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet i bolagsform
- utse samtliga styrelseledamöter
- se till att kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet

eller av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Kommunfullmäktige ska också: 

- utse minst en lekmannarevisor i respektive bolag
- utse ägarrepresentant till årsstämmorna och instruktion till ombuden.

Kommunfullmäktige ska godkänna bolagsordningar och ägardirektiv, som därefter ska fastställas på 
respektive bolags årsstämma. 

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som anges i 
kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen svarar även för samordning av kommunkoncernens 
verksamhet. 

5.2 Ägarens uppsikt enligt kommunallagen  
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1§ kommunallagen, uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagen. Utifrån uppsiktsplikten skall styrelsen uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall också hos fullmäktige, 
övriga nämnder, kommunala bolag och andra myndigheter ”göra de framställningar som behövs”. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Till kommunstyrelsen ska bolaget lämna den information om 
verksamheten som kommunstyrelsen begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 
samråd med bolagets styrelse. 

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9§ varje år i beslut ska pröva om den 
verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Det är bolagens uppgift att till kommunstyrelsen rapportera händelser av väsentlig betydelse för 
bolagets verksamhet och/eller ekonomi. 



Moderbolaget och dotterbolagen ska så snart de färdigställts översända följande handlingar till 
kommunstyrelsen: 

- protokoll från stämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning samt löpande ekonomisk redovisning under året
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess utövande av ägarfunktionen.

Ägarsamråd mellan bolagen och ägaren sker minst två gånger per år och vid den tidpunkt som ägaren 
fastställer. Vid ägarsamråden deltar ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott som 
ägarrepresentanter. Vid ägarsamråden deltar bolagens styrelseordförande, viceordförande och 
verkställande direktör som bolagsrepresentanter. 

6. Bolagets roll
Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagens styrelse
och i förekommande fall verkställande direktör att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv för
verksamheten om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller
författning.

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom: 

- bolagsordning
- gemensamt ägardirektiv och särskilt ägardirektiv för respektive bolag
- förekommande avtal mellan kommunen och respektive bolag
- antagna styrdokument för Ljungby kommun.

Samtliga beslutade styrdokument ska vara implementerade i bolagens verksamheter. Tillkommande 
styrdokument ska kontinuerligt implementeras i bolagens verksamhet. 

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder/principer och ta hänsyn till de kommunala ändamålen 
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordning och 
ägardirektiv för respektive bolag. 

Bolaget och kommunen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunkoncernens samlade 
intressen. 

6.1 Styrelsen 
Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Styrelsen för Ljungby Holding AB 
hämtas bland kommunstyrelsens ledamöter för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som 
följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige har ägt rum. 



6.2 Utbildning 
Samtliga ledamöter och ersättare ska vid varje ny mandatperiod få ändamålsenlig utbildning för 
styrelseuppdraget. 

6.3 Verkställande direktör  
Styrelsen för Ljungby Holding AB utser verkställande direktör för Ljungby Holding AB. 

Styrelse för övriga bolag inom kommunkoncernen utser verkställande direktör i bolaget efter samråd 
med ordförande i Ljungby Holding AB. 

Bolagets styrelse upprättar en skriftlig instruktion till verkställande direktör som innehåller riktlinjer 
och direktiv för hur den operativa verksamheten ska ledas.  
Beslut angående lön och annan ekonomisk ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande 
direktör ska föregås av samråd med styrelseordföranden i Ljungby Holding AB. 

6.4 Organisation  
Bolaget ska utforma sin organisation så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål 
skapas. 

6.5 Arbetsordning för bolagets styrelse  
Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. 

6.6 Ersättares inträde  
Samma ordning som gäller för kommunstyrelsen och nämnderna ska gälla avseende ersättares inträde 
och deltagande i bolagsstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Samma tystnadsplikt gäller för 
ersättare som för ordinarie ledamot.  

6.7 Arvoden  
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som ska betalas till 
ordföranden, övriga styrelseledamöter, ersättare och till lekmannarevisorer.  

7. Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Generellt gäller målsättningen att bolagen ska uppfylla det kommunala ändamålet genom att ha en
balanserad ekonomisk utveckling.

Bolagens styrelse ska: 

- arbeta i enlighet med de övergripande mål och inriktningar som kommunfullmäktige fattat
beslut om

- årligen tillhandahålla Ljungby Holding AB det underlag som begärs för att upprätta en
sammanställd årsredovisning enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning

- utan dröjsmål rapportera händelser av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet och/eller
ekonomi till kommunstyrelsen



- översända protokoll från stämma och protokoll från styrelsesammanträde till
kommunstyrelsen

- i övrigt tillhandahålla handlingar av vikt för kommunstyrelsen när kommunstyrelsen så
önskar eller bolagets styrelse finner det nödvändigt

- följa den av moderbolaget antagna finanspolicyn för Ljungby Holding-koncernen.

7.1 Särskilda ägardirektiv avseende ekonomiska mål och avkastningskrav 
I bilagorna tillhörande detta ägardirektiv anges ekonomiska mål och krav i övrigt för respektive bolag. 

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB 
Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB 
Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv Ljungby Utveckling AB  
Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB 

8. Inhämtande av kommunfullmäktiges godkännande
Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan bolagen fattar beslut om:

- förvärv och försäljning av aktier och andelar i annat företag
- bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag (om bolagsbildande, -försäljning, eller -

förvärv sker i samband med en fastighetsaffär behövs inget särskilt godkännande av
kommunfullmäktige)

- planer eller åtgärder som gäller förändrad inriktning av bolagets verksamhet
- startandet av verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig verksamhet
- kapitaltillskott till företag
- frivillig likvidation av företag
- försäljning eller förvärv av företag, del av företag eller företagets rörelse eller nedläggning av

befintligt sådant
- större investeringar, löpande investeringar, förvärv och försäljning av fast egendom i de fall

värdet överstiger 60 miljoner kronor
- övriga frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

9. Samordning
Största möjliga samordning inom kommunkoncernen ska eftersträvas särskilt inom områden som
upphandlingar, finansiering, administration, kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.

9.1 Personalpolitik  
Personalpolitiken ska vara lika inom kommunkoncernen vilket innebär att styrdokument i form av 
policys och verksamhetsplaner, samt andra övergripande beslut inom personalområdet som antagits 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, ska gälla även för bolagen. Endast i de fall beslut och 
styrdokument står i direkt strid mot gällande bestämmelser för bolagen kan undantag göras. 



10. Revision
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag vad avser de kommunala
aktiebolagen. En samordning mellan kommunens och de kommunala bolagens revision ska
eftersträvas. Detta sker genom att aktiebolagens lekmannarevisorer utses från kretsen av kommunens
revisorer.

Utöver vad som följer av aktiebolagslagen skall bolagens lekmannarevisorer granska styrelsens 
redovisning av hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala 
ändamålet för bolagets verksamhet liksom huruvida verksamheten bedrivits i enlighet med de 
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 
uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i något av dessa avseenden. 

Uttalande om resultatet av granskningen ska lämnas i granskningsrapport till kommunstyrelsen. 

11. Förvaltningsberättelsen
Bolagens styrelser ska årligen i sin förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv
angivna syftet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap. 1§ kommunallagen. 

12. Sekretess och behandling av personuppgifter
Innehåller handling som ska överlämnas till kommunen uppgift av sådant slag att bolagen inte är
skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns, får bolagen utesluta
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolagen är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter de vidtar i sin verksamhet 
och förfogar över. Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och 
styrdokument. 

13. Krisberedskap och totalförsvar
Kommunens bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och
att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens
krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under
varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för
verksamhetsområdet.

Kommunens bolag ska även beakta sitt ansvar inom totalförsvarsområdet och vara delaktiga i 
kommunens arbete med krigsorganisation. 



 

Bilaga 1. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB 
 
1. Syfte  
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén 
med bolaget samt de ekonomiska krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Ägaridé och ändamål 
Ljungby Holding AB ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att 
äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby kommun. 
 
Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby kommun i 
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 
 
Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på ett 
ekonomiskt rationellt sätt till största möjliga nytta för kommunen. 
 
Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen. 
 

3. Vision och verksamhetsmål  
Ljungby Holding AB ska verka för att alla bolag i kommunkoncernen samarbetar i syfte att gagna 
kommunnyttan, minska kostnader och effektivisera verksamheten. 
 

4. Ekonomiska krav 
Soliditeten i Ljungby Holding AB, såväl i moderbolaget som i koncernen som helhet, ska uppgå till 
minst 20 %. 
 
De koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala 
räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Syftet är 
att minska lånekostnaderna och skapa utrymme för framtida investeringar inom dotterbolagen. 
Koncernbidragen ska inte regelmässigt användas för att finansiera driften av kommunens löpande 
verksamhet. 
 

Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av verksamheten i 
koncernens dotterbolag utan ägartillskott. 
 
Ljungby Holding AB ska under varje mandatperiod anta en finanspolicy för koncernen vilken i 
huvudsak ska följa Ljungby kommuns finanspolicy. 
 

5. Uppföljning 
Verksamhetsmål och ekonomiska krav följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 
 



Bilaga 2. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB inklusive 
dotterbolaget Ljungby Energinät AB  

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby Energinät AB är
att utveckla och tydliggöra ägaridén med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på
bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Energi AB med dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet
tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar samt
uppkopplingsmöjlighet till snabbt och säkert bredband.

Ljungby energikoncern ska på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla kommunen 
som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och privatpersoner genom att 
tillhandahålla uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för fjärrvärme, el- och fibernät. Syftet med 
bolagets verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet verka för hög 
kundnytta. 

Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, ska Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät 
AB även se till nyttan för hela kommunkoncernen. Med förankring i kommunens vision och 
fokusområden ska Ljungby Energi AB medverka och bidra till utvecklingen av Ljungby kommun som 
en attraktiv och efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Bolagen ska anlägga ett 
långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt 

3. Övergripande mål
Ljungby Energi AB ska med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet producera och
sälja fjärrvärme, el och bredband som ger Ljungby en konkurrensfördel som kommun att bo och
verka i. Bolaget ska även verka för en gynnsam utveckling av vätgas i kommunen samt bidra till
Ljungby kommuns klimat- och energimål, vilket bl.a. innefattar kraftigt reducerade utsläpp av
växthusgaser och en ökad produktion av förnybar energi. Bolaget kan, i egen regi, äga lokala
produktionsanläggningar för förnybar energi. Vidare ska bolaget stimulera energieffektivisering och
utbyggnaden av miljövänlig energiproduktion.

3.1 Verksamhetsmål  
Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 98 % av fastigheterna inom Ljungby kommun 
ska ha erbjudits bredband senast 2022-12-31. 

Ljungby Energi AB ska även arbeta för: 

- Nöjda kunder
- Hög tillgänglighet



 

- Uthålligt låga priser  
- God lönsamhet  
- Miljövänliga energilösningar  
- Lokal förankring. 

 

4. Ekonomiska krav  
Soliditeten i Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska uppgå till minst 40 
%. 
 
Ljungby Energi AB inklusive dotterbolaget Ljungby Energinät AB ska ha en årlig avkastning på minst 
10 % av bolagets justerade egna kapital. 
 
Ljungby Energi AB ska årligen lämna ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande 
räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt ytterligare 10 miljoner kronor. 
 
Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling 
utan ägartillskott. 
 

5. Uppföljning  
Ljungby Energi AB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje tertial. 
 
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 
  



Bilaga 3. Särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB 

1. Syfte
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Utveckling AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén
med bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget.

2. Ägaridé
Ljungby Utveckling AB ska med utgångspunkt i Ägardirektivet och under vissa givna förutsättningar
uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov.

Bolaget ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler när samtliga av de nedanstående 
kriterierna är uppfyllda: 

- Lokaler kan tillgodoses genom marknadens försorg
- Den blivande hyresgästens verksamhet innebär ett tydligt mervärde för kommunen
- Etableringen innebär ett betydande tillskott av arbetstillfällen i kommunen.

Ljungby Utveckling AB kan, under vissa givna förutsättningar, även köpa fastigheter. Förutsättningen 
är då att det är av strategisk vikt för kommunens utveckling att förfoga över den aktuella fastigheten. 

På sikt ska Ljungby Utveckling AB sträva efter att avveckla alla lokaler och verksamheten i sin helhet. 

3. Övergripande mål
De lokaler som finns i bolaget ska förvaltas på affärsmässiga grunder.

4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 10 % med ett långsiktigt mål på 15 %.

5. Uppföljning
Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.



 

Bilaga 4. Särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB  

1. Syfte  
Syftet med ett särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB är att utveckla och tydliggöra ägaridén med 
bolaget samt de ekonomiska mål och krav ägaren ställer på bolaget. 
 

2. Ägaridé  
Ljungbybostäder AB ska med utgångspunkt i ägardirektivet, kommunens vision och beslutade 
fokusområden medverka och bidra till utvecklingen av Ljungby kommun som en attraktiv och 
efterfrågad kommun att leva och bo i. Bolaget ska ha ett varierat utbud av hyresrätter och kan som 
komplement bygga eller tillhandahålla även bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Bolaget kan 
även tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet och kommersiella lokaler. Ljungbybostäder AB 
ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömningen av affärsmässigheten i olika projekt. 
 

3. Övergripande mål  
Ljungbybostäder AB ska: 
 

- över tid verka för att det finns tillräckligt med bostäder i Ljungby kommun så att det råder 
en god balans mellan utbud och efterfrågan 

- med hyresrätt upplåta bostäder med anpassning till grupper eller enskilda personer med 
särskilda behov  

- långsiktigt utöka sitt bostadsbestånd till 25% av det totala flerbostadshusbeståndet i 
kommunen. 

 
3.1 Verksamhetsmål  
Ljungbybostäder AB ska: 
 

- under förutsättning att behovet finns, bygga minst 120 bostäder inom kommunen per 
mandatperiod 

- årligen pröva och redovisa möjligheten för byggnation på landsbygden  
- motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, integration och mångfald i 

bostadsområden och kommundelar. 
 
Ljungbybostäder ska även: 
 

- eftersträva god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden 
- verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och 

framsynt avfallshantering 
- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och självförvaltning för hyresgäster 
- medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder. 



4. Ekonomiska krav
Soliditeten i Ljungbybostäder AB bör uppgå till minst 20%.

Ljungbybostäder AB ska varje år lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB med ett belopp 
motsvarande statslåneräntan vid föregående års utgång plus en (1) procentenhet, räknat på insatt 
aktiekapital. 

Den årliga avkastningen ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital. Avkastningen 
kan, om Ljungbybostäder AB så bedömer, istället användas till att göra nödvändiga nerskrivningar 
och/eller investeringar. 

Ljungbybostäder AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott. 

5. Uppföljning
Ljungbybostäder AB ska redovisa en ekonomisk avstämning med kommunstyrelsen varje tertial.

Verksamhetsmått följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

1(1) 

Justerandes sign 

§ 2 Dnr KS2021-0327 140 

Policy för näringsliv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Policy för Näringsliv daterat 3 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Befintlig policy ska revideras och i arbetet med fokusområdet Näringsliv har ett 
grundläggande arbete genomförts vilket leder fram till förslaget till ny policy.  
Policyn ska vara övergripande och kort och synpunkter som är i linje med detta har 
hanterats inom ramen av förslaget till policy. Synpunkter som inte hanteras inom 
ramen av förslaget kommer istället att hanteras inom ramen för kommande 
verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver kommunens näringslivsarbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 september 2021 att skicka 
förslag på Policy för Näringsliv på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter och 
svar som inkommit har hanterats och en justerad version av Policy för Näringsliv 
har tagits fram daterad 3 december 2021.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
Policy för Näringsliv daterat 3 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 
Policy för näringsliv, 2021-12-03 
Tjänsteskrivelser från Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-03 
remissvar från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och 
Ljungbybostäder och externa  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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Diarienummer KS 2021-0327.140 

Kommunledningsförvaltningen 

Per Åke Adolfsson 

Näringslivschef 

0372-78 91 90 

PerAke.Adolfsson@ljungby.se 

Policy för Näringsliv 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
förslag till Policy för Näringsliv daterat 2021-12-03 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka förslag på Policy för 
Näringsliv på remiss till samtliga nämnder den 28/9 2021. De 
synpunkter och svar som inkommit har hanterats och en justerad version 
av Policy för Näringsliv har tagits fram daterad 2021-12-03 version 1.0.  

Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till Policy för 
näringsliv för antagande.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Befintlig policy ska revideras och i arbetet med fokusområdet Näringsliv 
har ett grundläggande arbete genomförts vilket leder fram till förslaget 
nedan. 

Policyn ska vara övergripande och kort och de synpunkter som inkommit 
som är i linje med det har hanterats i den justerade versionen.  

Vårt förslag är att de synpunkter som inte kan hanteras övergripande och 
kort kommer att hanteras i en kommande verksamhetsplan som djupare 
och mer detaljerat beskriver arbetet med Näringslivet i kommunen.   

Förvaltningens beredning 

Beredning har skett i Ljungby kommuns ledningsgrupp vid två tillfällen 
och via remiss internt till nämnderna och externt till de externa parterna 
inom fokusområdet näringsliv. Underlaget till policyn har också 
hanterats i workshops med Kommunalråden, Kommundirektör, 
Utvecklingschef, Näringslivschef och bolagscheferna i samband med 
framtagandet av fokusområdet ”Näringsliv”. 

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Per Åke Adolfsson 
Näringslivschef 
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Tjänsteskrivelser från Kommunledningsförvaltningen 
Remissvar från kommunens nämnder och bolag 
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Näringslivspolicy Ljungby kommun 

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035” är vår vision. Vår 
verksamhet skall leda mot visionen, med våra tre visionsmål och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. 
 
Näringslivspolicyn anger den politiska inriktningen för kommunens näringslivsarbete för samtliga 
nämnder, tjänstemän och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen. Policyn ska bidra till att 
främja näringsliv, socialt entreprenörskap, samverkan mellan näringsliv och skola, innovation och 
tillväxt på bästa sätt för ett positivt företagsklimat lokalt och regionalt.  
 
Ett positivt företagsklimat är avgörande för en växande kommun och bidrar till fler jobb, ökad 
skattekraft och ökad välfärd. Företagande ger individer möjlighet till egenmakt och försörjning 
samt bidrar till en levande kommun.  
 
Hela kommunkoncernen ska vara välkomnande till företagande och ge likvärdigt bemötande och 
service till alla företag, stora som små. Kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett 
näringslivsperspektiv och ha en professionell och problemlösande inställning inom de lagrum 
respektive medarbetare opererar. 
 
Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivare till 
företagen. Oavsett ett positivt eller negativt myndighetsbeslut ska det förmedlas på ett 
serviceinriktat och informativt sätt samt så snabbt som möjligt. 
 
Kommunkoncernen tillsammans med näringslivet har en avgörande roll för en lyckad 
implementering av kommunens näringslivsarbete och att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.  
  
Ljungby kommun har genom fokusområdet ”näringsliv” satt ambitionen att jobba näringslivs-
främjande för att utvecklas vilket innebär att sätta fokus på: 

Stimulera tillväxt och företagsamhet 

Företagens roll för att skapa arbetstillfällen är avgörande för en hållbar och positiv tillväxt. För att 
fler företag ska kunna startas och växa är det därför viktigt att Kommunkoncernen bidrar med 
långsiktiga och goda förutsättningar för företagande.  
 
För att företag ska satsa i Ljungby kommun, behövs en förstående och tillmötesgående inställning 
som stimulerar företagande, entreprenörskap och innovationer samt attraktiv mark med möjlighet 
till snabb etablering och byggstart. 

Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning  

Kommunkoncernens medarbetare har genom sitt uppdrag, bemötande och arbetssätt en viktig roll 
för att Ljungby ska upplevas näringslivsvänlig av näringslivet. Myndighetsutövning, bemötande, 
tillhandahållande av service, digital infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och 
effektivitet.  
 
Plattformar för god dialog och tydlig information ska finnas och regelverket ska vara enkelt att 
förstå och efterleva. Kommunikationen med Ljungby kommun ska vara effektiv, begriplig och 
tillgänglig. 
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Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens 

Ljungby kommun ska bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden. En viktig 
förutsättning för företagens tillväxt och utveckling är tillgången till arbetskraft med relevant 
kompetens. En fungerande kompetensförsörjning bidrar också till ökad välfärd och en hållbar 
framtid.   

Det ska finnas ett attraktivt utbud av utbildningar inom alla nivåer för snabb etablering på 
arbetsmarknaden och för att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Övriga 
deltagande 

Åhörare 

Justerare 

Justeringens 

tid och plats 

Paragrafer 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerandes sign 

20 oktober 2021, klockan 8.15-13.00.Mötet ajournerades mellan kl.9.35 - 9.55 
och 11. l 0 - 11.15. 

Sammanträdesrum Nya Skrivsalen Sunnerbogymnasiet, Axel Roothsgatan 13, 
Ljungby samt via Teams digitalt. 

Marcus Wallden (M) ordförande 
Jan-Erik Andersson (C) vice ordförande 
Magnus Carlsson (S) andre vice ordförande 
Tilda Ragnarsson (M) 
Emil Torstensson (KD) 
Lars Solling (L) 
Liselotte Åhlander (S) 
Eva Stridsberg (S) 
Christian Johansson (V) 
Melena Jönsson (SD) 
Daniel Gaal (SD) 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 
Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 
Evelina Jahnsen, kommunikatör, §§ 137-150 (deltog via Teams) 
Kajsa Weckeus, verksamhetschef, § 146 (deltog via Teams) 
Jimmie Nilsson, gymnasiechef,§§ 138, 151 
Eva-Lena Sjöstedt, administrativ chef,§§ 140-14, 143wl45 
Glenn Granqvist, controller, § 139 
Marie Svensson, lokalsamordnare§§ 147-149 (deltog via Teams) 
Jenny Wikby, verksamhetschef, §§ 142,153 (deltog via Teams) 
Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare § 153 
Jens Krantzen, personalföreträdare,§§ 137-150 
Jenny Eriksson, personalföreträdare, §§ 137-150 (deltog via Teams) 
Magnus Johansson (M), icke tjänstgörande ersättare,§§ 137-153 
Nadj Tomislav (SD), icke tjänstgörande ersättare,§§ 137-153 

l §§ 137-150

Eva Stridsberg (S) 

Kommunhusets reception tisdagen den 26 oktober 2021 kl.13.00. 

�ftd-137 - 153 

Katarina Mahot 
//j h /t,; . Marcus Wallden (M) yvvu� 

Eva Stridsberg (S) 
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Barn- och utbildningsnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 20 oktober 2021

Tillkännagivandet
publicerat 26 oktober 2021

Överklagningstid 26 oktober 2021 - 16 november 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat 17 november 2021

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Katarina Mahot

S' Im^
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 138 2021/0275 140

Remissvar gällande förslag till policy för näringsliv

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna föreslaget remissvar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-28, § 131 att skicka förslag 
till Policy för näringsliv på remiss till samtliga nämnder i Ljungby kommun.

Remissvar ska lämnas senast den 31 oktober 2021.

Förslag remissvar
Föreslagen policy är välformulerad men ger känslan av att kommunen ensam 
ansvarar för ett gott företagsklimat. Vi får dessutom en känsla av att 
näringslivsfrågoma ”står över” kommunens övriga fokusområden. ”Samverkan” 
nämns inledningsvis men bör genomsyra hela policyn. Tillsammans skapar vi en 
god samverkan och ett positivt företagsklimat. Vad ska näringslivet bidra med? 
Vi ser gärna att det i policyn framgår vad vi som kommun menar med 
samverkan.

Vi anser att det inom det kommunala uppdraget finns en rad frågor som är 
viktiga för kommunens invånare och för en positiv tillväxt i kommunen. 
Näringslivsfrågoma är en av dessa viktiga frågor men det finns fler och det 
kommunala uppdraget är komplext.

I förslaget till policy står att läsa ”Kommunkoncernens medarbetare ska vara 
möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivare till företagen”. Vi tycker inte 
att det är rimligt att alla kommunens medarbetare ska vara rådgivare till 
företagen.

I förslagets sista mening står att ”Det ska finnas ett attraktivt utbud av 
utbildningar inom alla nivåer för snabb etablering på arbetsmarknaden och för 
att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens.”.
I Skollagen 15 kap. 3§ står att läsa att ”Utbildningen i gymnasieskolan ska 
utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.”

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

Vi vill påpeka att gymnasieskolans primära syfte inte är att förse Ljungby 
kommuns företag med rätt kompetens. Syftet med gymnasieutbildning är större 
än så men självklart ska vi samverka med kommunens företag för att höja 
kvalitén på utbildningarna och på sikt bidra till företagens 
kompetensförsörjning.

Yrkesutbildningar inom ramen för vuxenutbildningen ska däremot anpassas till 
lokala behov.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens remissvar, 2021-10-12.
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021 -09-28, §131.
• Förslag till Policy för näringsliv, 2021 -09-28.
• Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 133.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



R E M I S S V A R

2021-10-12 

Dr.nr. 2021/0275.140 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Jimmie Nilsson 

Gymnasiechef 

Tel. 0372-78 40 01 

jimmie.nilsson@skola.ljungby.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

POSTADRESS

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST

kommunstyrelsen@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Remissvar angående föreslagen Näringslivspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna föreslaget remissvar till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-28 att skicka förslag till Policy för 

näringsliv på remiss till samtliga nämnder i Ljungby kommun. 

Remissvar ska lämnas senast den 31 oktober 2021. 

Förslag remissvar
Föreslagen policy är välformulerad men ger känslan av att kommunen ensam ansvarar för ett 

gott företagsklimat. Vi får dessutom en känsla av att näringslivsfrågorna ”står över” 

kommunens övriga fokusområden. ”Samverkan” nämns inledningsvis men bör genomsyra 

hela policyn. Tillsammans skapar vi en god samverkan och ett positivt företagsklimat. Vad 

ska näringslivet bidra med? Vi ser gärna att det i policyn framgår vad vi som kommun menar 

med samverkan. 

Vi anser att det inom det kommunala uppdraget finns en rad frågor som är viktiga för 

kommunens invånare och för en positiv tillväxt i kommunen. Näringslivsfrågorna är en av 

dessa viktiga frågor men det finns fler och det kommunala uppdraget är komplext. 

I förslaget till policy står att läsa ”Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare 

och trygga i att kunna vara rådgivare till företagen”. Vi tycker inte att det är rimligt att alla 

kommunens medarbetare ska vara rådgivare till företagen. 
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I förslagets sista mening står att ”Det ska finnas ett attraktivt utbud av utbildningar inom alla 

nivåer för snabb etablering på arbetsmarknaden och för att tillgodose näringslivets behov av 

rätt kompetens.”. 

I Skollagen 15 kap. 3§ står att läsa att ”Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för 

den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för 

rekrytering till högskolesektorn.” 

 

Vi vill påpeka att gymnasieskolans primära syfte inte är att förse Ljungby kommuns företag 

med rätt kompetens. Syftet med gymnasieutbildning är större än så men självklart ska vi 

samverka med kommunens företag för att höja kvalitén på utbildningarna och på sikt bidra 

till företagens kompetensförsörjning. 

 

Yrkesutbildningar inom ramen för vuxenutbildningen ska däremot anpassas till lokala behov. 

 

 

 

 

_________________________  ________________________ 

Nils-Göran Jonasson   Jimmie Nilsson  

Barn- och utbildningschef   Gymnasiechef 
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Socialnämnden 

Justerandes sign 

SN § 95 

Remiss av förslag till Policy för näringsliv 

Beslut 

Socialnämnden godkänner nätings1ivspolicyn med förslaget att omformulera 
begreppet kommunkoncernens medarbetare" i meningarna 
"Kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspeldiv 
oavsett funktion och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning" och 
"Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna 
vara rådgivare till företagen" så att begreppet syftar på de medarbetare i 
Ljungby kommun som har detta i sitt uppdrag samt överlämna svaret till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby k01mnun har tagit fram ett förslag på näringslivspolicy som är ute på 
remiss innan den beslutas i kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-15 och 
föreslagit socialnämnden att godkänna näringslivspolicyn med förslaget att 
omfonnulera begreppet kommunkoncernens medarbetare" i meningarna 
"Kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv 
oavsettfimktion och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning" och 
"Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna 
vara rådgivare till jåretagen" så att begreppet syftar på de medarbetare i 
Ljungby konunun som har detta i sitt uppdrag. 

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna näringslivspolicyn med förslaget att omfonnulera 
begreppet kommunkoncernens medarbetare" i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Redogörelse 

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

Vv &� w,<lJ 

,fil 
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Socialnämnden

arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-15.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, Remiss av förslag till Policy 
för näringsliv.
Förslag till policy för näringsliv.
Arbetsutskottets protokoll 2021 -10-20 § 93.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 27 
oktober 2021 kl 8.00-17.00

Bo Ederström (M) ordförande 

Anneli Ahlqvist (C)

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Ulla Britt Storck (S) för Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Tomas Sonesson (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Greger Larsson, socialchef

Harriet Kristensson, SAS § 94

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 97-98, 100

Patrik Moberg, kvalitetstrateg §§ 97-98, 100

Doris Nickel (SD)

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 10 november 2021 

83-105

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Justerandes sign
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Justerare Doris Nickel (SD)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-10-27 
Tillkännagivandet
publicerat 2021-11-11

Överklagningstid 2021-11-11—2021-12-02

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-12-03
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Anna Lindholm

^'ölAy^ v\ 1
Justerandes sign
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 Socialförvaltningen 

Stab 

Greger Larsson 

0372-789605 

Greger.larsson@ljungby.se 

 

 

 

 

     

POSTADRESS 
341 83  Ljungby  

BESÖKSADRESS 

Storgatan 6, 341 43 Ljungby 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST 

socialnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879 
 

 

Näringslivspolicy 
Förslag till beslut 

- Att socialnämnden godkänner näringslivspolicyn med förslaget att 

omformulera begreppet ”kommunkoncernens medarbetare” i 

meningarna ”kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett 

näringslivsperspektiv oavsett funktion och ha en tillmötesgående och problemlösande 

inställning” och ”Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare 

och trygga i att kunna vara rådgivare till företagen” så att begreppet syftar på de 

medarbetare i Ljungby kommun som har detta i sitt uppdrag samt överlämna svaret 

till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag på näringslivspolicy som är ute på remiss innan 

den beslutas i kommunfullmäktige.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I skriften skriver man bland annat in att ”kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett 

näringslivsperspektiv oavsett funktion och ha en tillmötesgående och problemlösande 

inställning”.   

 

Då flera av lagstiftningarna bygger på att den enskilde medborgarens skydd skall säkerställas 

ser socialförvaltningen svårigheter att en näringslivspolicy skall gälla samtliga medarbetare. 

Tvärtom bedömer socialförvaltningen att det strider mot exempelvis alkohollagstiftningens 

intentioner av att skydda medborgaren.   

Detta kan även tolkas som att all verksamhet ska konkurrensutsättas och det finns, vad 

socialförvaltningen vet, inget politiskt beslut om.   

 

I ytterligare text ser vi att ”Kommunkoncernens medarbetare ska 

vara möjliggörare och trygga i att kunna vara rådgivare till företagen” att 
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vara “möjliggörare” blir även detta problematiskt i relation till skyddande lagstiftningar som 

socialförvaltningen har att förhålla sig till.  

Att vara “trygg” i att ha en rådgivande funktion till företagen kan rimligen inte ligga 

inom socialförvaltningens uppdrag, men däremot självklart hos t ex Näringslivsenheten och 

Upphandlingsenhet.  

Socialförvaltningen har ofta en kontrollerande funktion, t ex när vård- och omsorgstjänster 

upphandlas, vilket kan stå i strid med att vara rådgivande. “Oavsett ett positivt eller negativt 

myndighetsbeslut ska det förmedlas på ett serviceinriktat och informativt sätt samt så snabbt 

som möjligt”, vi ställer oss naturligtvis bakom ovanstående mening hämtad från 

Näringslivspolicyn.  

 

Inom förvaltningen finns det medarbetare som naturligt har ett nära samarbete 

med näringslivet, men det stora flertalet medarbetare har inte det perspektivet i sitt 

kärnuppdrag.   

Däremot ser vi positivt på att näringslivet är ett fokusområde och vi tror att näringslivet 

i större grad kan känna en trygghet att investera i Ljungby kommun när skyddande 

lagstiftningar upprätthålls enligt lagens intentioner och anda. Därmed ser vi det som viktigt 

att socialförvaltningens arbete får vara förebyggande och främjande i den skyddande 

aspekten för att näringslivet framöver skall kunna blomstra i en trygg kommun.  

Förvaltningens beredning 
Beredningen har gjorts genom att frågan bedömts i Socialförvaltningens ledningsgrupp 

politik. Samt samverkats på FÖSAM. 

 

(Underskrift av förvaltningschef)  

Greger Larsson 

Socialchef 

 

  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Näringslivspolicy. 
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MB2021-1873 Miljö- och byggförvaltningen 

Trond Strangstadstuen 

Förvaltningschef 

0372-78 92 74 

Trond.strangstadstuen@ljungby.se 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 
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156-0879

Svar på remiss av förslag till Policy för näringsliv 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt svar på förslag till policy för 

näringsliv.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sammanträde 2021-09-28 beslutat att skicka förslag 

till Policy för näringsliv på remiss till samtliga nämnder. Förslaget till policy är utarbetat av 

näringslivsavdelningen och tar bland annat utgångspunkt i kommunens fokusområde 

”näringsliv”. 

Frist för nämndens yttrande är satt till 2021-10-31. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Miljö och byggnämnden har genom uppdraget om myndighetsutövning i enlighet med bland 

annat miljöbalken, livsmedelslagstiftingen och plan och bygglagen, ansvaret att säkra att 

olika typer verksamheter inte orsakar skada på miljön eller människors hälsa. Arbetet bygger 

på att alla kommuninvånare oavsett position i samhället ska känna sig trygga med att 

nämnden agerar korrekt i förhållande till respektive parts skyldigheter och rättigheter, samt 

hänsynet till allmänheten. I uppdraget ligger även att verka för hållbar utveckling i enlighet 

med både kommunens vision och gällande lagstiftning.  

Det är främst i arbetet med översiktlig planering och detaljplanering som nämnden kan lägga 

till rätta för en utveckling av näringslivet. Aktuella detaljplaner skapar förutsägbarhet och 

möjlighet till långsiktighet för både företag och privatpersoner.  

Relaterad till näringslivet kan nämndens uppdrag generellt sammanfatts med att den ska 

arbeta för att möjliggöra för bygnation, anläggning och verksamhet, men även 

myndighetsutövning när en åtgärd eller verksamhet är i strid med gällande krav och 

bestämmelser. En väsentlig del i nämdens roll är även att ge relevanta råd och vägledning för 

att på så sätt hjälpa kunderna att göra rätt.  



2 (2) 

Förvaltningen vill understryka att lagstiftningen inte ger utrymme för en 

myndighetsutövning som gynnar vissa grupper i högre grad än andra. Dock har nämnden 

utöver grunduppdraget om att verka för en rättssäker myndighetutövning möjlighet att 

utveckla andra delar för att underlätta för verksamhetsutövare; Förebyggande arbete med 

hjälp av informationsträffar och liknande, att ha hög tillgänglighet, en effektiv handläggning 

och att medvetet arbeta för en högre servicegrad när det gäller att slussa verksamhetsutövare 

vidare så att de snabbt hittar blanketter och liknande. Detsamma gäller kommunikationsdelen 

där nämnden kan arbeta för att beslut och andra handlingar görs mer lättförståeliga. 

Med detta som ugångspunkt ser förvaltningen att förslag till policy bör omarbetas i 

samarbete med berörda förvaltningar för att inte ge intryck av att näringslivet relaterad till 

lagstyrda tjänster och processer har särskilda rättigheter eller kan fritas från skyldigheter. 

Förvaltningen ser inte att myndighetsutövning behöver omhandlas särskilt i policyn. Detta då 

ambitioner kring service givetvis bör gälla samtliga delar av kommunen.  

Förslaget på näringslivspolicy är som den är skriven nu, ett dokument som går att tolka som 

att kommunen ska minska all form av myndighetsutövning till fördel för utveckling av 

näringslivet. Förvaltningen ser hellre att vi internt arbetar för förståelse för näringslivets 

utmaningar respektive myndighetsutövningen eftersom vi idag upplever att respektive 

verksamhetsområde behöver integreras med varandra. 

I förslaget omhandlas enbart två av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det bör i policyn 

läggas störra vikt på ett bredare tillsammansperspektiv; att kommunen och näringslivet 

tillsammans, även utöver de minimikrav som lagstiftningen utgör, ska arbeta för en hållbar 

utveckling. 

I övrigt ser förvaltningen att en policy bör hållas mer generell och att en närmare beskrivning 

av hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor i stället hanteras i en tillhörande 

verksamhetsplan.  

Om det enbart skulle vara aktuellt att göra mindre justeringar av förslag till policy bifogas en 

kopia med de justeringar förvaltningen ser som ett måste.   

Förvaltningens beredning 

Ärendet är berett av förvaltningens chefer. 

Trond Strangstadstuen 

Beslutsunderlag 

- Förslag på Näringslivspolicy (kopia med förvaltningens anmärkningar)



Sammanträdesprotokoll 27(36)

TJLT, LJUNGBY 
KOMMUN

2021-10-27

Miljö- och byggnämnden

MBN § 171 2021-1873

Remiss över förslag till policy för näringsliv, yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott dnr KS2021-0327

Beslut

Miljö- och byggnämnden yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till 

yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 september 2021, KS AU § 131, 

beslutat att skicka förslag till policy för näringsliv på remiss till samtliga 

nämnder i kommunen.

Förslaget till policy är utarbetat av näringslivsavdelningen och tar bland annat 

utgångspunkt i kommunens fokusområde ”näringsliv”.

Remissvar lämnas senast den 31 oktober 2021.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljö och byggnämnden har genom uppdraget om myndighetsutövning i 

enlighet med bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan och 

bygglagen, ansvaret att säkra att olika typer verksamheter inte orsakar skada på 

miljön eller människors hälsa. Arbetet bygger på att alla kommuninvånare 

oavsett position i samhället ska känna sig trygga med att nämnden agerar 

korrekt i förhållande till respektive parts skyldigheter och rättigheter, samt 

hänsynen till allmänheten. I uppdraget ligger även att verka för hållbar 

utveckling i enlighet med både kommunens vision och gällande lagstiftning.

Det är främst i arbetet med översiktlig planering och detaljplanering som 

nämnden kan lägga till rätta för en utveckling av näringslivet. Aktuella 

detaljplaner skapar förutsägbarhet och möjlighet till långsiktighet för både 

företag och privatpersoner.

Relaterad till näringslivet kan nämndens uppdrag generellt sammanfattas med 

att den ska arbeta för att möjliggöra för byggnation, anläggning och verksamhet, 

men även myndighetsutövning när en åtgärd eller verksamhet är i strid med 

gällande krav och bestämmelser. En väsentlig del i nämndens roll är även att ge 

relevanta råd och vägledning för att på så sätt hjälpa kunderna att göra rätt.

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

Förvaltningen vill understryka att lagstiftningen inte ger utrymme för en 

myndighetsutövning som gynnar vissa grupper i högre grad än andra. Dock 

har nämnden utöver grunduppdraget om att verka för en rättssäker 

myndighetsutövning möjlighet att utveckla andra delar för att underlätta för 

verksamhetsutövare; Förebyggande arbete med hjälp av informationsträffar och 

liknande, att ha hög tillgänglighet, en effektiv handläggning och att medvetet 

arbeta för en högre servicegrad när det gäller att slussa verksamhetsutövare 

vidare så att de snabbt hittar blanketter och liknande. Detsamma gäller 

kommunikationsdelen där nämnden kan arbeta för att beslut och andra 

handlingar görs mer lättförståeliga.

Med detta som utgångspunkt ser förvaltningen att förslag till policy bör 

omarbetas i samarbete med berörda förvaltningar för att inte ge intryck av att 

näringslivet relaterad till lagstyrda tjänster och processer har särskilda rättigheter 

eller kan fritas från skyldigheter. Förvaltningen ser inte att myndighetsutövning 

behöver omhandlas särskilt i policyn. Detta då ambitioner kring service givetvis 

bör gälla samtliga delar av kommunen.

Förslaget på näringslivspolicy är som den är skriven nu, ett dokument som går 

att tolka som att kommunen ska minska all fonn av myndighetsutövning till 

fördel för utveckling av näringslivet. Förvaltningen ser hellre att vi internt 

arbetar för förståelse för näringslivets utmaningar respektive 
myndighetsutövningen eftersom vi idag upplever att respektive 

verksamhetsområde behöver integreras med varandra.

I förslaget omhandlas enbart två av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Det 

bör i policyn läggas större vikt på ett bredare tillsammansperspektiv; att 

kommunen och näringslivet tillsammans, även utöver de minimikrav som 

lagstiftningen utgör, ska arbeta för en hållbar utveckling.

I övrigt ser förvaltningen att en policy bör hållas mer generell och att en närmare 

beskrivning av hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor i stället hanteras 
i en tillhörande verksamhetsplan.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut öppet till 

nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som 

sitt svar på förslag till policy för näringsliv.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-10-18.

• Förslag till policy med korrigeringar enligt förvaltningens 

tjänsteskri velse.

Justerandes sign
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• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS AU § 131 daterat 

2021-09-28.

• Förslag till policy för näringsliv daterat 2021-09-28.

Yrkanden

Henrik Pettersson (SD), Peter Berg (M), Jimmy Stansert (S), ordförande samt 

Tomas Nielsen (S) instämmer med förvaltningens förslag till yttrande och yrkar 

att nämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande på förslag 

till policy för näringsliv.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Henrik Petterssons 

(SD) med fleras yrkande eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats Onsdagen den 27 oktober 2021, klockan 8.00-11.45 i Tingssalen,

Storgatan 26 i Ljungby samt digitalt via Teams.

Beslutande Kent Danielsson (C), ordförande

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ersättare för Caroline Holmqvist

Henrysson (S), vice ordförande

Jan-Erik Oxelbom (C), ersättare för Frederik Svärd (M)

Jenny Anderberg (C), (deltog via Teams)

Peter Berg (M)

Tomas Nielsen (S)

Jimmy Stansert (S)

Mima Obeid (S), ersättare för Christina Bertilfelt (S)

Bengt Carlsson (KD)

Henrik Pettersson (SD)

Pär Augustsson (SD)

Övriga
deltagande

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef

Anna E Andersson, stf förvaltningschef,

Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare

Åhörare 1

Justerare Elisabeth Lindström Johannesson (MP)

Justeringens 
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 29 oktober 2021, klockan 09.30

Paragrafer 160-173 »

Sekreterare Lise-Lotte Jonasson

Ordförande Kent Danielsson (C)

Justerare Elisabeth Lindström Johannesson (MP)

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla

Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 27 oktober 2021 

Tillkännagivandet
publicerat Den 29 oktober 2021

Överklagningstid Den 29 oktober 2021 - 19 november 2021

Tillkännagivandet

avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Den 26 november 2021

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningschef 

Ing-Marie Byström 

0372-789212 

ing-marie.bystrom@ljungby.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 10A, 341 43 
Ljungby 

TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

E-POST

kultur.fritidsnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Yttrande över Policy näringsliv 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det 
till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och fritidsnämnden möjligheten att yttra sig 
över ett nytt förslag till Policy Näringsliv. Sedan tidigare finns en policy för näringsliv som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-12-18 § 147.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Näringslivspolicyn anger den politiska inriktningen för kommunens näringslivsarbete för 
samtliga nämnder, tjänstepersoner och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen.  

Undertecknade anser att den policyn bör kompletteras eller nyanseras med: 

1. Näringslivspolicyn utgår från kommunfullmäktiges vision och visionsmål. I
dokumentet är inte vision och visionsmål nämnda.

2. Det bör tydligt framgå vilka mål som kommunen tillsammans med näringslivet ska
arbeta för att uppnå ett ännu bättre företagsklimat. Med fördel bör policyns syfte,
inriktning och mål tydliggöras.

3. Även vid god sysselsättning är det inte givet att människor bosätter sig i kommunen.
Det är viktigt att skapa attraktiva livsmiljöer för att människor ska välja att bosätta
sig i kommunen. Omvärldsanalysen som gjordes 2017 av Sweco pekar på 10
tillväxtområden, varav fullmäktige valde ut 3 fokusområden och därefter beslutat om
ytterligare ett. Även detta perspektiv bör framgå i policyn.

4. Policyn beskriver ingående och omfattande kommunala tjänstepersoners
förhållningssätt till näringslivet. Kommunstyrelsen har redan beslutat om en
värdegrund som beskriver hur vi tjänstepersoner ska vara mot de vi möter i vårt
arbete. En koppling bör ske till den beslutade värdegrunden.
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5. Policyn får gärna innehålla hur näringslivsarbetet formeras internt, för att kommunen
ska uppfattas företagsvänligt.

6. Det saknas en skrivning hur näringslivsarbetet kopplas till regional, nationell och
internationella samarbetspartners/forum och andra aktörer.

Ing-Marie Byström Monica Fransson 

Kultur- och fritidschef Turism- och besöksnäringsstrateg 

Beslutsunderlag 

Policy näringsliv diarienr 2021-0327 

Policy för näringsliv 2017-12-18 
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 77 2020/KOF0078 140

Yttrande över ”Policy för näringsliv”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kultur- och fritidsnämnden möjligheten att 
yttra sig över ett nytt förslag till Policy Näringsliv. Sedan tidigare finns en 
policy för näringsliv som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-12-18 § 147.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Näringslivspolicyn anger den politiska inriktningen för kommunens 
näringslivsarbete för samtliga nämnder, tjänstepersoner och bolagsstyrelser 
inom kommunkoncemen.

Undertecknade anser att den policyn bör kompletteras eller nyanseras med:
1. Näringslivspolicyn utgår från kommunfullmäktiges vision och 

visionsmål. I dokumentet är inte vision och visionsmål nämnda.
2. Det bör tydligt framgå vilka mål som kommunen tillsammans med 

näringslivet ska arbeta för att uppnå ett ännu bättre företagsklimat. Med 
fördel bör policyns syfte, inriktning och mål tydliggöras.

3. Även vid god sysselsättning är det inte givet att människor bosätter sig i 
kommunen. Det är viktigt att skapa attraktiva livsmiljöer för att 
människor ska välja att bosätta sig i kommunen. Om världsanalysen som 
gjordes 2017 av Sweco pekar på 10 tillväxtområden, varav fullmäktige 
valde ut 3 fokusområden och därefter beslutat om ytterligare ett. Även 
detta perspektiv bör framgå i policyn.

4. Policyn beskriver ingående och omfattande kommunala tjänstepersoners 
förhållningssätt till näringslivet. Kommunstyrelsen har redan beslutat om 
en värdegrund som beskriver hur vi tjänstepersoner ska vara mot de vi 
möter i vårt arbete. En koppling bör ske till den beslutade värdegrunden.

5. Policyn får gärna innehålla hur näringslivsarbetet formeras internt, för att 
kommunen ska uppfattas företagsvänligt.

Det saknas en skrivning hur näringslivsarbetet kopplas till regional, nationell 
och internationella samarbetspartners/forum och andra aktörer.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
Förslag till Policy näringsliv och förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-05 §60.

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign
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TK 2021/0239.003 

Tekniska förvaltningen 

Administrativ avdelning 

Ronnie Wallin 

0372-789341 

ronnie.wallin@ljungby.se 

Tekniska nämnden 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

E-POST

tekniska.namnden@ljungby.se 
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www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Förslag på näringslivspolicy - remiss 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar förslag till yttrande, daterat 2021-09-23, över näringslivspolicy 
och skickar den till kommunstyrelsen för vidare beslutsfattande.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsavdelningen har tagit fram ett förslag på näringslivspolicy och denna har skickats 
ut till remiss till samtliga förvaltningar samt till de kommunala bolagen. Eftersom ärendet är 
av stor vikt har förvaltningscheferna bedömt att ärendet också ska lyftas i facknämnderna för 
inhämtande av synpunkter även därifrån.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Tekniska förvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens förslag till närings-
livspolicy. Tekniska förvaltningen menar att det ger ett seriöst intryck att, utöver inrättandet 
av ett fjärde fokusområde, koppla ihop fokusområdet med ett formellt styrdokument. För att 
ytterligare konkretisera ambitionen med policyn hade det varit önskvärt att det beskrivits hur 
hanteringen av policyn ska ske. Ska till exempel en verksamhetsplan eller handlingsplan tas 
fram för att få till en mer konkret beskrivning av hur arbetet med policyn ska gå till?  

Tekniska förvaltningen bedömer att ett av de mer kraftfulla sätten att stimulera det lokala nä-
ringslivet är att leverera riktigt god grundläggande kommunal service. Bra vägar, gatubelys-
ning, snöröjning, barnomsorg, grönytor, kulturupplevelser, föreningsstöd, villatomter, bygg-
lov, vatten och avlopp med mera. Även näringslivet gynnas av den tydlighet som etableras 
genom att kommunen ägnar kraft åt sina kärnuppdrag. Det skapar också en tydlighet avse-
ende de kommunala uppdragen och förhindrar risk att kommunen agerar i frågor där den 
kommunala kompetensen saknas. Den viktiga roll offentlig sektor genom sina stora 
investeringar spelar för näringslivet är viktig stimulans för näringslivet. Då kommunen 
arbetar med mycket god framförhållning i sina investeringar ger detta möjlighet för 
näringslivet att blomstra år efter år. Detta hade kunnat belysas på ett tydligare sätt i policyn.  
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Vissa delar av föreslagen policy redogör för grundläggande principer i kommunala verksam-
heter, till exempel kommentarer om likvärdigt bemötande och service, effektivitet, kvalitet 
och snabbhet. Dessa kommentarer kan tas bort, då de utgör grundstenarna i det offentliga 
uppdraget. Om den typen av kommentarer används i denna typ av sammanhang, finns risk 
att allmänheten uppfattar att näringslivsaktörer ska få bättre service än allmänheten eller att 
näringslivet tror att deras ärenden kan prioriteras framför andra vilket inte är möjligt.  

Stycket om de båda globala målen är intressant och kanske kan utvecklas ytterligare. Hur 
kan kommunen inom de kommunala uppdragen stötta näringslivet? Kanske genom att infor-
mera om det sociala ansvaret, hur vi alla är goda ambassadörer för den kommun där vi ver-
kar, hur webbplatsen kan länkas i anställningsannonser och liknande? Kan tjänstemän med 
olika expertkunskap dela med sig på till exempel frukostmöten?  

Förvaltningens beredning 

Ärendet har hanterats av administrativ chef och verksamhetsutvecklare. 

Sonja Edén Lisa Åberg 

Teknisk chef Administrativ chef 
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Tekniska nämnden

Tn § 114 TK2021/0533 003

Förslag på näringslivspolicy
Yttrande

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till yttrande, daterat 2021-09-23, 
över näringslivspolicy och skickar den till kommunstyrelsen för vidare 
beslutsfattande.

Sammanfattning av ärendetNäringslivsavdelningen har tagit fram ett 
förslag på näringslivspolicy och denna har skickats ut till remiss till samtliga 
nämnder samt till de kommunala bolagen.

Tekniska förvaltningen har tagit del av kommuniedningsförvaltningens förslag 
till närings-livspolicy. Tekniska förvaltningen menar att det ger ett seriöst 
intryck att, utöver inrättandet av ett fjärde fokusområde, koppla ihop 
fokusområdet med ett formellt styrdokument. För att ytterligare konkretisera 
ambitionen med policyn hade det varit önskvärt att det beskrivits hur 
hanteringen av policyn ska ske.

Tekniska förvaltningen bedömer att ett av de mer kraftfulla sätten att stimulera 
det lokala näringslivet är att leverera riktigt god grundläggande kommunal 
service. Bra vägar, gatubelys-ning, snöröjning, barnomsorg, grönytor, 
kulturupplevelser, föreningsstöd, villatomter, bygg-lov, vatten och avlopp med 
mera. Även näringslivet gynnas av den tydlighet som etableras genom att 
kommunen ägnar kraft åt sina kämuppdrag. Det skapar också en tydlighet avse
ende de kommunala uppdragen och förhindrar risk att kommunen agerar i frågor 
där den kommunala kompetensen saknas. Detta hade kunnat belysas på ett 
tydligare sätt i policyn. Vissa delar av föreslagen policy redogör för 
grundläggande principer i kommunala verksam-heter, till exempel kommentarer 
om likvärdigt bemötande och service, effektivitet, kvalitet och snabbhet.

Stycket om de båda globala målen är intressant och kanske kan utvecklas 
ytterligare. Hur kan kommunen inom de kommunala uppdragen stötta 
näringslivet?

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



Från: Joakim Karlsson <joakim.karlsson@ljungbybostader.se> 
Skickat: den 4 oktober 2021 08:31 
Till: Kommunstyrelsen; Byrskog Bruce 
Ämne: VB: Remiss av förslag till Policy för näringsliv 
Bifogade filer: Förslag på Näringslivspolicy.docx; §131.pdf 

Hej 

Inga synpunkter. Det ser bra ut 

Mvh 
Joakim 

Från: Byrskog Bruce <bruce.byrskog@ljungby.se>  
Skickat: den 1 oktober 2021 11:10 
Till: Socialnämnden Ljungby <socialnamnden@ljungby.se>; Barn och utbildningsnämnden 
<barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se>; Kultur och fritidsnämnden 
<kultur.fritidsnamnden@ljungby.se>; Miljö och byggnämnden <miljo.byggnamnden@ljungby.se>; 
Tekniska nämnden <tekniska.namnden@ljungby.se>; Överförmyndaren 
<overformyndaren@ljungby.se>; bo.schonbeck <bo.schonbeck@ljungby-energi.se>; Joakim Karlsson 
<joakim.karlsson@ljungbybostader.se> 
Kopia: Adolfsson Per Åke <perake.adolfsson@ljungby.se> 
Ämne: Remiss av förslag till Policy för näringsliv 

Hej! 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till Policy för näringsliv på remiss till 
samtliga nämnder i kommunen. Remissvar lämnas senast 31 oktober. Beslut och förslag är bifogat till 
detta mejl. En tight tidplan har satts eftersom ärendet behöver vara färdigberett under 2021.  

Enligt kommunens dokumentstruktur ska en policy ange den politiska inriktningen av hur kommunen ser 
på en viss fråga i stort. Förslaget till policy är därför allmänt hållen och beskriver förslag till kommunens 
övergripande målsättningar. Det kan finnas många tankar, idéer och förslag om hur vi ska arbeta vidare 
utifrån policyn. Det kan därför finnas anledning att ge policyn uppbackning med andra styrdokument, så 
som en verksamhetsplan, eller handlingsplan som anger de olika roller och uppgifter kommunens 
nämnder och styrelse har i näringslivsarbetet. Denna typen av frågeställningar avser förvaltningen att 
framöver diskutera i kommunens ledningsgrupp för att tillsammans hitta en väg framåt.  

Remissvar lämnas till kommunstyrelsen@ljungby.se 

Önskar dig en bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog Rambelo 

mailto:bruce.byrskog@ljungby.se
mailto:socialnamnden@ljungby.se
mailto:barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se
mailto:kultur.fritidsnamnden@ljungby.se
mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se
mailto:tekniska.namnden@ljungby.se
mailto:overformyndaren@ljungby.se
mailto:bo.schonbeck@ljungby-energi.se
mailto:joakim.karlsson@ljungbybostader.se
mailto:perake.adolfsson@ljungby.se
mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se


Kommunsekreterare  

Kommunledningsförvaltningen 

Ljungby kommun 

Kansliavdelningen  

Olofsgatan 9 Ljungby  

341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 91 09  

Webbplats: www.ljungby.se 

http://www.ljungby.se/


Från: Peter Johansson <Peter@pmuab.se> 
Skickat: den 9 september 2021 08:54 
Till: Adolfsson Per Åke; Lotta Tagesson 
Ämne: Sv: Remiss ny policy för Näringsliv - Arbetsdokument 

Hej Per Åke. 
Jag har gått igenom dokumentet och tycker det är ganska bra, det jag kan sakna är att kommunen skall 
tillhanda hålla möjlig mark för etablering och ligga steget före i denna process. 
Kommunen måste vara snabbare med mark för etablering, man måste kunna se lite i ”framtiden” för att 
lyckas med detta. 
Man kan kanske tolka att det skall vara så i texten, men det borde vara tydligt. 

Lika tydligt som det står om kommunens mål med utbildningar. 
”Det ska finnas ett attraktivt utbud av utbildningar inom alla nivåer för snabb etablering på 
arbetsmarknaden och för att tillgodose näringslivets behov av rätt kompetens.” 

Tänk om vi kunde skriva liknande om etablerings mark, 
Te.x 
Det ska finnas ett attraktivt utbud av mark för etablering, för snabb etablering och snabb byggstart för 
att tillgodose näringslivets behov att expandera. 

Med vänlig hälsning 

Peter Johansson 

PMU AB 
Peter Johansson 

Hansatorpsvägen 6 
341 32 Ljungby 
Vxl: +46 372 828 88 
Mobil: +46 705 521 060 
www.pmuab.se  

Från: Adolfsson Per Åke <perake.adolfsson@ljungby.se> 
Skickat: den 8 september 2021 13:41 
Till: Lotta Tagesson <Lotta.Tagesson@kontek.se>; Peter Johansson <Peter@pmuab.se> 
Ämne: Remiss ny policy för Näringsliv - Arbetsdokument 

Hej Lotta och Peter 

http://www.pmuab.se/
mailto:perake.adolfsson@ljungby.se
mailto:Lotta.Tagesson@kontek.se
mailto:Peter@pmuab.se


Hoppas att allt är bra med er! 

I ett led för att ta fram en ny näringslivspolicy skickar jag nu ut ett förslag till er på remiss. Jag skulle vilja 
ha era kommentarer på denna under nästa vecka med absolut sista datum den 17/9. Jag vet att det är 
lite tight men ska vi hinna med till årets slut måste den in i de politiska rullarna i slutet av september.  

För att förtydliga vad en policy är i Ljungby kommun så är det ett dokument som anger den politiska 
inriktningen av hur kommunen ser på en viss fråga i stort. Gäller för: Ljungby kommun och dess 
kommunala bolag (om inget annat anges). Fastställs av: Kommunfullmäktige. Längd: Max en A4 sida. 

Till dokumentet kommer vi att skriva handlingsplaner som förtydligar hur vi jobbar med frågorna i 
respektive förvaltning.  
Den tidigare och nu gällande policyn ligger här: https://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-
innehall/om-kommunen/styrdokument/policy/policy-for-naringsliv-2018.pdf 

Remiss och fastställande förslag på datum: 
1. Näringslivsavdelningen och Kommundirektör läser och justerar. Senast den 3/9.
2. Externa parter får den på remiss under vecka 36 med svar under vecka 37 med svar senast den

17/9.
3. Presentation i Ledningsgruppen 16/9
4. Anmälan till KSAU i Sept/Okt
5. Anmälan till KS i Nov
6. Anmälan till KF i Dec

Har ni möjlighet till att kommentera och stämma av i era organisationer till den 17/9? 

Ha en fortsatt bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Per-Åke PeO Adolfsson 

Näringslivschef 

Kommunledningsförvaltningen 

Näringslivsavdelningen 

Ljungby kommun 

Garvaren, Stationsgatan 2 

341 60 Ljungby 

Tel. 0733-73 91 90 

Webbplats: www.ljungby.se 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2Fglobalassets%2Fdokument-och-innehall%2Fom-kommunen%2Fstyrdokument%2Fpolicy%2Fpolicy-for-naringsliv-2018.pdf&data=04%7C01%7CPeter%40pmuab.se%7C29d41d0a99d8481ff3bd08d972bd8d32%7C92e4f478f80440adbb91413ff1ef5c49%7C0%7C1%7C637666984014714445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YmtGOBkd4Rqjk2MYcMfYaZTIjEjc%2FLTuAjzQv3TGXyM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2Fglobalassets%2Fdokument-och-innehall%2Fom-kommunen%2Fstyrdokument%2Fpolicy%2Fpolicy-for-naringsliv-2018.pdf&data=04%7C01%7CPeter%40pmuab.se%7C29d41d0a99d8481ff3bd08d972bd8d32%7C92e4f478f80440adbb91413ff1ef5c49%7C0%7C1%7C637666984014714445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YmtGOBkd4Rqjk2MYcMfYaZTIjEjc%2FLTuAjzQv3TGXyM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2F&data=04%7C01%7CPeter%40pmuab.se%7C29d41d0a99d8481ff3bd08d972bd8d32%7C92e4f478f80440adbb91413ff1ef5c49%7C0%7C1%7C637666984014719431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q3Z5of1gGRUtXkYjMDSC0MbnwpjIYBYTzYO8Dpnu9M4%3D&reserved=0


Från: Lotta Tagesson <Lotta.Tagesson@kontek.se> 
Skickat: den 17 september 2021 15:10 
Till: Adolfsson Per Åke 
Ämne: Sv: Remiss ny policy för Näringsliv - Arbetsdokument 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Go fredá PeO, 

Nu har jag sammanställt synpunkter och kommentarer från ”LBA-gänget” och i stort 

tycker vi att näringslivspolicyn ser bra ut men vi kan sakna lite proaktivitet och 
framåtanda….känns i grova drag som att den beskriver utgångsläget på ett bra sätt 

men att tankegångar och visioner om att försöka göra förflyttningar utifrån 
dagsläget uteblir. Uthållighet och att få grundförutsättningarna på plats är ju väldigt 
viktigt men samtidigt behöver ju policyn utstråla framåtanda och sätta fokus på de 

förflyttningar på många olika plan som kommer krävas för att förbättra 
näringslivsklimatet. 

Vidare tror vi det är viktigt att vi/ni får med någon rad om vikten av hållbar 
kompetensförsörjning och just satsningar och tankegångarna kring att etablera ett 

Science center där Jobbcirkusen blir en naturlig del av innehållet under rubriken 
”Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens”. Det långsiktiga målet med 

att etablera en science centerverksamhet är ju att få till en hållbara 
kompetensförsörjning över tid. Att få en bättre matchning vid val till gymnasiet och 
skapa en arena för fortbildning och det livslånga lärandet – detta om något borde 

ju/väl vara något som ligger till grund för kommunens långsiktiga satsningar och en 
tydlig viljeriktning framåt.  

Det jag själv kan sakna är någon formulering med konkreta åtgärder som kommer 

krävas för att utveckla och förbättra näringslivsklimatet i Ljungby kommun – eller 
så hör kanske inte sådana tankegångar ”hemma i policyn”…? Men någon liten 
sägning om vikten av att vi kommer behöva synliggöra det positiva 

näringslivsklimatet som redan finns för att kunna locka fler företagare till 
kommunen och inte minst för att utveckla stoltheten hos befintliga företagare att 

vilja driva sina verksamheter vidare kan jag spontant tycka borde finnas med i 
policyn. Jag tänker att oavsett om man är en kommun eller företag så är det ju 
viktigt att man låter detta bli ett riktmärke och att man då också väver in 

betydelsen av ett långsiktigt varumärkesbyggande kring näringslivsfrågor i policyn. 
Just varumärkesbyggande är ju dessvärre inte något som görs per automatik om 

man inte tydligt visar på kravet och behovet av att det behöver prioriteras 
framöver. Ska Ljungby Kommun bli det naturliga ”etableringssstället” för nya 
företag så tror jag att detta också behöver konkretiseras och finns med i 

näringslivspolicyn. Det som görs och redan finns på plats är ju toppenbra men vi 
behöver ju ”snäppa upp” ytterligare för att kunna nå den övergripande visionen. 

Dessutom saknar jag/vi någon sägning om vikten av ett helhetsgrepp och 
samverkan – att det är flera pusselbitar som hänger tätt ihop för att 



näringslivspolicyn ska få kraftfull genomslagskraft. Det krävs ju mer än en bra 

kontakt in i kommunen t ex för att få till bygglov och annat när man vill etablera sig 
i stan med omnejd – finns det inget bra boende, skolor, trevliga restauranger, 

levande centrum mm så blir det hur som helst svårt att få hit nya företagare. Även 
om detta är en policy för näringslivet så tror vi inte det är fel att nämna något om 
de positiva effekterna som kan komma från ett ”komplett pussel”, om du förstår 

vad jag menar😊 

Hör gärna av dig om du vill föra ett resonemang om något av ovanstående – jag 

inser ödmjukt att jag inte är så van vid att jobba med denna typ av dokument och policies (som 

dessutom ska vara väldigt kortfattade…) så vissa delar som jag har berört ovan kanske inte ens 

ska stå med, vad vet jag…😊 

Och hörs vi inte innan vill jag önska dig en go helg! 

//L8 

LOTTA TAGESSON 

Marknadsansvarig 
0372 - 890 78 direktnr 

Kontek Lön AB 
Box 193, 341 24 Ljungby 
Besöksadress: Långgatan 19 
Växel: 0372-890 00 
www.kontek.se 

Konteks personuppgiftspolicy  

Från: Adolfsson Per Åke <perake.adolfsson@ljungby.se> 
Skickat: den 8 september 2021 13:41 
Till: Lotta Tagesson <Lotta.Tagesson@kontek.se>; Peter Johansson <Peter@pmuab.se> 
Ämne: Remiss ny policy för Näringsliv - Arbetsdokument 

Hej Lotta och Peter 
Hoppas att allt är bra med er! 

I ett led för att ta fram en ny näringslivspolicy skickar jag nu ut ett förslag till er på remiss. Jag skulle vilja 
ha era kommentarer på denna under nästa vecka med absolut sista datum den 17/9. Jag vet att det är 
lite tight men ska vi hinna med till årets slut måste den in i de politiska rullarna i slutet av september.  

tel:0372-89078
tel:037289000
http://www.kontek.se/
https://www.kontek.se/om-oss/Personuppgiftspolicy/
mailto:perake.adolfsson@ljungby.se
mailto:Lotta.Tagesson@kontek.se
mailto:Peter@pmuab.se
https://vimeo.com/kontek
https://www.linkedin.com/company/2499423


För att förtydliga vad en policy är i Ljungby kommun så är det ett dokument som anger den politiska 
inriktningen av hur kommunen ser på en viss fråga i stort. Gäller för: Ljungby kommun och dess 
kommunala bolag (om inget annat anges). Fastställs av: Kommunfullmäktige. Längd: Max en A4 sida. 

Till dokumentet kommer vi att skriva handlingsplaner som förtydligar hur vi jobbar med frågorna i 
respektive förvaltning.  
Den tidigare och nu gällande policyn ligger här: https://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-
innehall/om-kommunen/styrdokument/policy/policy-for-naringsliv-2018.pdf 

Remiss och fastställande förslag på datum: 
1. Näringslivsavdelningen och Kommundirektör läser och justerar. Senast den 3/9.
2. Externa parter får den på remiss under vecka 36 med svar under vecka 37 med svar senast den

17/9.
3. Presentation i Ledningsgruppen 16/9
4. Anmälan till KSAU i Sept/Okt
5. Anmälan till KS i Nov
6. Anmälan till KF i Dec

Har ni möjlighet till att kommentera och stämma av i era organisationer till den 17/9? 

Ha en fortsatt bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Per-Åke PeO Adolfsson 

Näringslivschef 

Kommunledningsförvaltningen 

Näringslivsavdelningen 

Ljungby kommun 

Garvaren, Stationsgatan 2 

341 60 Ljungby 

Tel. 0733-73 91 90 

Webbplats: www.ljungby.se 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2Fglobalassets%2Fdokument-och-innehall%2Fom-kommunen%2Fstyrdokument%2Fpolicy%2Fpolicy-for-naringsliv-2018.pdf&data=04%7C01%7CLotta.Tagesson%40kontek.se%7C7707d0174443435e618d08d972bd8d2e%7C4dc61f0dfeac44cf87207564c17ac9c9%7C0%7C1%7C637666984005659633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jZP9ktZEyL19Wgm%2BRoSkHFQtRZ40ThaOjYkLmJ%2BQvUU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2Fglobalassets%2Fdokument-och-innehall%2Fom-kommunen%2Fstyrdokument%2Fpolicy%2Fpolicy-for-naringsliv-2018.pdf&data=04%7C01%7CLotta.Tagesson%40kontek.se%7C7707d0174443435e618d08d972bd8d2e%7C4dc61f0dfeac44cf87207564c17ac9c9%7C0%7C1%7C637666984005659633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jZP9ktZEyL19Wgm%2BRoSkHFQtRZ40ThaOjYkLmJ%2BQvUU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ljungby.se%2F&data=04%7C01%7CLotta.Tagesson%40kontek.se%7C7707d0174443435e618d08d972bd8d2e%7C4dc61f0dfeac44cf87207564c17ac9c9%7C0%7C1%7C637666984005669586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lnl3SQe7gFvnYvhemDB3Sl5Rd2wns0%2FuHXypT7%2FEkp0%3D&reserved=0


Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

1(2) 

Justerandes sign 

§ 3 Dnr KS2021-0058 800 

Motion om turistekonomiska effekter av 

kommunens föreningsliv  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionens 
båda att-satser besvarade med hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 17 februari 2021 yrkar Matija Rafaj (S) och Margareta 
Andersson (S) att: 

- kommunen utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet bidrar till
näringslivet i Ljungby kommun och att,

- man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter de
har på näringslivet.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 24 
november 2021. Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk 
evenemangsplanering så kommer förvaltningen kunna presentera en enklare 
beskrivning av effekterna av att genomföra arrangemang och tävlingar. Utifrån 
verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering kommer förvaltningen följa 
upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 att 
kommunfullmäktige beslutar att motionens båda att-satser är besvarade med 
hänvisning till pågående arbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
näringslivsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-04 

Motion, 2021-02-17 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.  



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

2(2) 

Justerandes sign 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.   



• LJUNGBY
@KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden 

KFN § 92 

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-24 

202 l/KOF003 l 840 

Motion - Turistekonomiska effekter av kommunens 
föreningsliv 

Beslut 

9(21) 

Kultur och fiitidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens 
båda att-satser är besvarade med hänvisning till pågående arbete mellan kultur
och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna yrkar i en motion att: 

- man utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet bidrar till
nätingslivet i Ljungby kommun.

- man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter
de har på näringslivet.

Syftet för detta anges vara för att öka politikernas kunskap och förståelse för 
samband mellan tävlingar som arrangeras av föreningslivet i kommunen och de 
effekterna som det ger näringslivet och att sponsring och satsningar, från 
kommunens sida, till olika föreningar bidrar till att olika företag inom 
näringslivet får en bättre grund att stå på med ökad omsättning så de kan 
utveckla sina verksamheter. 

Detta finns med i verksamhetsplan för strategisk evenemangsplane1ing som 
antogs i KFN 2020-10-14 § 78 och arbetet med denna verksamhetsplan har 
påbörjats tillsammans med när ingslivsavdelningen. Att genomföra en TEM 
innebär en kostnad då man tar in en extern part och då görs det endast på ett 
fåtal utvalda a1nngemang. Att genomföra detta för hela föreningslivet i Ljungby 
kommun skulle medföra en mycket kostnad som inte inryms i budget. 
Kunskapen av en TEM undersökning ger inte så mycket mervärde än vad vi kan 
få i den förenklade undersökningen som genomförs enligt verksamhetsplanen så 
att det motiverar en sådan satsning. 

Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk 
evenemangsplane1ing så kommer vi att kunna presentera en enklare beskrivning 
av effekterna av att genomföra atTangemang och tävlingar. Utifrån 
verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering kommer man att följa 
upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter. 
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Med hjälp av verktyget ”EventCalculator” kommer dessa därefter att värderas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §68.

Skickas till
Kommunfullmäktige

ji
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Motion angående turistekonomiska effekter av kommunens 

föreningsliv 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
motionens båda att-satser är besvarade med hänvisning till pågående arbete mellan kultur- 
och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna yrkar i en motion att: 

- man utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet bidrar till näringslivet
i Ljungby kommun.

- man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter de har
på näringslivet.

Syftet för detta anges vara för att öka politikernas kunskap och förståelse för samband 
mellan tävlingar som arrangeras av föreningslivet i kommunen och de effekterna som 
det ger näringslivet och att sponsring och satsningar, från kommunens sida, till olika 
föreningar bidrar till att olika företag inom näringslivet får en bättre grund att stå på 
med ökad omsättning så de kan utveckla sina verksamheter.  

Detta finns med i verksamhetsplan för strategisk evenemangsplanering som antogs i KFN 
2020-10-14 § 78 och arbetet med denna verksamhetsplan har påbörjats tillsammans med 
näringslivsavdelningen. Att genomföra en TEM innebär en kostnad då man tar in en extern 
part och då görs det endast på ett fåtal utvalda arrangemang. Att genomföra detta för hela 
föreningslivet i Ljungby kommun skulle medföra en mycket kostnad som inte inryms i 
budget. Kunskapen av en TEM undersökning ger inte så mycket mervärde än vad vi kan få i 
den förenklade undersökningen som genomförs enligt verksamhetsplanen så att det 
motiverar en sådan satsning.  

Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering så 
kommer vi att kunna presentera en enklare beskrivning av effekterna av att genomföra 
arrangemang och tävlingar. Utifrån verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering 
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kommer man att följa upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter. 
Med hjälp av verktyget ”EventCalculator” kommer dessa därefter att värderas. 

Ing-Marie Byström Monica Fransson 
Kultur-och fritidschef Turism- och besöksnäringsstrateg 
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion angående turistekonomiska effekter av kommunens föreningsliv 

När föreningar anordnar tävlingar i kommunen medför det ofta att tävlande och besökare 

bidrar till att öka omsättningen för det lokala näringslivet. De turistekonomiska effekterna vid 

tävlingar är en viktig del för kommunen vilket många gånger innebär bland annat fler 

hotellnätter, restaurangbesök och allmänt ökad handel i butikerna. 

Det är viktigt att vi som politiker får kunskap och förstår sambandet mellan tävlingar som 

arrangeras av föreningslivet i kommunen och de effekterna som det ger näringslivet och att 

sponsring och satsningar, från kommunens sida, till olika föreningar bidrar till att olika företag 

inom näringslivet får en bättre grund att stå på med ökad omsättning så de kan utveckla sina 

verksam heter. 

Därför yrkar vi socialdemokrater: 

att man utreder de turistekonomisk effekterna som föreningslivet bidrar till näringslivet i 

Ljungby kommun. 

att man i utredning plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter de har på 

näringslivet. 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

20210215 

Matija Rafaj Margareta Andersson 
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 11(36)
2021-03-01

KF § 17

Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motioner

1. Matija Rafaj (S) och Margareta Andersson (S) har lämnat in en motion 
angående turistekonomiska effekter av kommunens föreningsliv.

2. Anne Karlsson (S), Håkan Bengtsson (S) och Tomas Nielsen (S) har 
lämnat in en motion om en extra väg för företagare in på Bredemads 
återvinningsanläggning.

Beslutsunderlag

Motionerna

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna 
till kommunstyrelsen för beredning och finner att de gör så.



Från: Norén Holgersson Eva-Marie 
Skickat: den 17 mars 2021 18:09 
Till: Kultur och fritidsnämnden; Adolfsson Per Åke 
Ämne: Motion för yttrande 
Bifogade filer: §17_00000.pdf

Hej. 
Matija Rafaj (S) och Margareta Andersson (S) har lämnat in en motion angående turistekonomiska 
effekter av kommunens föreningsliv. – Kommunstyrelsens presidium har beslutat att skicka den till till 
kultur- och fritid för yttrande och samordning, dock med kontakt med näringslivsavdelningen. 

Motionen bifogas. 

Med vänliga hälsningar  

Eva-Marie Norén Holgersson 

Kommunsekreterare 

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Ljungby kommun  

Postadress 341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 9116 

Webbplats: www.ljungby.se 

http://www.ljungby.se/
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Justerandes sign 

§ 4 Dnr KS2020-0397 800 

Motion om mötesplats för motorburna ungdomar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

-anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med
ungdomarna och att,

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 13 november 2020 skriver Matija Rafaj (S) och Pia Johansson 
(S) att andra kommuner upplåtit plats för motorburna ungdomar (som bland annat
kör EPA-traktor) att vara på. Matija och Pia tycker att även Ljungby kommun borde
upplåta plats åt ungdomarna. I motionen yrkar Matija och Pia att:

- kommunen gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat
med denna grupp och se om vi kan göra något liknande i vår kommun och att,

- diskussioner förs med ungdomarna för att se om intresse finns att tillsammans
med kommunen hitta en mötesplats för dem.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 3 
november 2021. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2021 att inleda ” Projekt 
för bättre folkhälsa bland unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig 
ensamhet och till att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan 
bland unga. I projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötesplatser, 
utformning, aktiviteter med mera och en särskild diskussion sker med motorburna 
ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att den andra att-satsen, om 
att föra dialog med ungdomarna, ska anses besvarad i och med genomförandet av 
projektet.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 24 november 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- att anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med
ungdomarna och att,

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, 2021-11-24 § 93 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-11-03 
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Justerandes sign 

Motion, 2020-11-13 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut.   



� LJUNGBYti:l KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden 

KFN § 93 

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-24 

2020/KOF0073 810 

Motion - Mötesplats för motorburna ungdomar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med
ungdomarna.

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.

Sammanfattning av ärendet 

11 (21) 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mötesplats för motorburna
ungdomar. 

Motionärerna yrkar: 

- Att vi gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat
med derma grupp och se om vi kan göra något liknande i vår kommun.

- Att diskussion förs med ungdomarna för att se om intresse finns att
tillsammans med kommunen hitta en mötesplats för dom.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om att inleda " Projekt för bättre 
folkhälsa bland unga". Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och 
att generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. 
Projektet sträcker sig till 2021-12-31. I projektet sker intervjuer med ungdomar 
om behovet av mötesplatser, utformning, aktiviteter med mera och en särskild 
diskussion sker med motorburna ungdomar. Undertecknade ser därför att 
motionen till denna del redan är besvarad samt att man måste ta hänsyn till 
resultatet av diskussionen för att se om man ska gå vidare med motionens andra 
yrkanden. 

Oavsett vad utredningen kommer fram till om mötesplats för motorburna 
ungdomar så har inte kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt utrymme för att 
möjliggöra införandet av en sådan i Ljungby kommun. 

Ärendet har betydelse för kommunvisionen och omvärldsanalysens 
fokusområden då det kan bedömas öka attraktiviteten gentemot unga vuxna. 
Hänsyn har tagits till barnkonventionen bl.a. genom att lyssna in ungdomarna 
och utgå från deras synpunkter innan man går vidare i utredningen. 
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TtT LJUNGBY 
_ KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Finansiering

Utredning om mötesplats för motorbuma ungdomar kan ske inom befintlig 
budget. Införandet av mötesplats för motorbuma ungdomar ryms inte inom 
befintlig budget.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna.

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning och att se 
om vi kan göra något liknande under förutsättning att diskussionen ger vid 
handen att ungdomarna är intresserade av en mötesplats.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §69.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Malmberg (V) med bifall av Pia Johansson (S) yrkar att texten i andra 
stycket i förslaget till beslut ändras till: - bifalla motionen i den del som avser 
att göra en omvärldsbevakning.

Beslutsordning
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Malmbergs (V) yrkande.

Skickas till
Kommunfullmäktige.
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Svar på motion gällande mötesplats för motorburna ungdomar 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med ungdomarna
och att,

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning och att se om vi
kan göra något liknande under förutsättning att diskussionen ger vid handen att
ungdomarna är intresserade av en mötesplats.

Sammanfattning av ärendet 

Matija Rafaj (S) och Pia Johansson (S) har lämnat en motion om mötesplats för motorburna 
ungdomar.  

Motionärerna yrkar: 

- Att vi gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat med
denna grupp och se om vi kan göra något liknande i vår kommun.

- Att diskussion förs med ungdomarna för att se om intresse finns att tillsammans med
kommunen hitta en mötesplats för dom.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om att inleda ” Projekt för bättre folkhälsa bland 
unga”. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och att generera insatser som 
fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. Projektet sträcker sig till 2021-12-31. I 
projektet sker intervjuer med ungdomar om behovet av mötesplatser, utformning, aktiviteter 
med mera och en särskild diskussion sker med motorburna ungdomar. Undertecknande ser 
därför att motionen till denna del redan är besvarad samt att man måste ta hänsyn till 
resultatet av diskussionen för att se om man ska gå vidare med motionens andra yrkanden.  

Oavsett vad utredningen kommer fram till om mötesplats för motorburna ungdomar så har 
inte kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt utrymme för att möjliggöra införandet av en 
sådan i Ljungby kommun. 

Ärendet har betydelse för kommunvisionen och omvärldsanalysens fokusområden då det kan 
bedömas öka attraktiviteten gentemot unga vuxna. Hänsyn har tagits till barnkonventionen 
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bl.a. genom att lyssna in ungdomarna och utgå från deras synpunkter innan man går vidare i 
utredningen. 

Finansiering 

Utredning om mötesplats för motorburna ungdomar kan ske inom befintlig budget. 
Införandet av mötesplats för motorburna ungdomar ryms inte inom befintlig budget. 

Förvaltningens beredning 

Ing-Marie Byström Helena Persson 

Kultur- och fritidschef Verksamhetschef 
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Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om mötesplats för motorburna ungdomar 

En "EPA" eller A-traktor, som är den korrekta benämningen, är en ombyggd bil 
som spärrats så att den går i max 30 kilometer i timmen och får köras av personer som har 
traktor- eller mopedkort och har fyllt 15 år. Antalet A-traktor har ökat markant i hela landet 
och Ljungby kommun är inget undantag. Ungdomar med Epa-traktorer har idag inte ett fast 
ställe som dom får vara på. I andra kommuner har man upplåtit plats för dom att vara på och 
även dragit nytta av dom på olika sätt, något som vi anser borde göras även här i Ljungby 
kommun. Det är en grupp som idag allmänt bemöts på ett negativt sätt och som vi 
socialdemokrater vill ändra synen på. 

Därför yrkar vi; 
- Att vi gör en
omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat med denna grupp och
se om vi kan göra något liknande i vår kommun.
- Att diskussion förs med
ungdomarna för att se om intresse finns att tillsammans med kommunen hitta en
mötesplats för dom.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2020-11-09 

Matija Rafaj 

(5) 

Pia Johansson 
(S)
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§ 8 Dnr KS2021-0098 450 

Samarbetsavtal gällande avfall mellan Ljungby 

och Alvesta kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de båda 
upprättade samarbetsavtalen avtal 1 och avtal 2 mellan Alvesta kommun och 
Ljungby kommun.  

Avtal 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 
2 avser samverkan om insamling av kommunalt avfall samt förpackningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljungby och Alvesta har gemensam lösning vad gäller utsortering av mat-, och 
restavfall genom optisk sortering. Inför årsskiftet 2021/2022 kommer ny 
lagstiftning träda i kraft vilket innebär att kommunerna kommer få ytterligare krav 
på sig att samla in returpapper. Två avtalsförslag har tagits fram med anledning av 
lagändringarna som tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
godkänna.  

Avtalen innebär att Ljungby kommun sorterar Alvesta kommuns mat-, och 
restavfall medan Alvesta kommun sköter returpappersinsamling och avsättning av 
returpappret för återvinning i Ljungby kommun. Avtalet kommer i förlängningen 
även innefatta utsortering av fastighetsnärainsamling av förpackningar genom 
optisk sortering.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna de upprättade samarbetsavtalen mellan Alvesta kommun och 
Ljungby kommun.  

Avtal 1 avser samverkan om utsortering och återvinning av kommunalt avfall. Avtal 
2 avser samverkan om insamling av kommunalt avfall samt förpackningar.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens förslag till beslut, 2021-12-15 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-12-06 

Avtal 1 samverkan utsortering och återvinning av kommunalt avfall 

Avtal 2 samverkan insamling av kommunalt avfall samt förpackningar 
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Justerandes sign   

 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.   
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Tekniska nämnden 

Tn § 138 

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-15 

TK2021/0095 

Samarbetsavtal Ljungby-Alvesta avfall 

Beslut 

452 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna de båda 
upprättade samarbetsavtalen mellan Alvesta och Ljungby kommuner. 

Avtal nummer l avser samverkan om utsortering och återvinning av 
kommunalt avfall. Avtal nummer 2 avser samverkan om insamling av 
kommunalt avfall samt förpackningar. 

10(18) 

Inför tekniska nämndens sammanträde den 15 december utarbetar tekniska 
förvaltningen en tjänsteskrivelse som sammanfattar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattning av ärendet Regeringen beslutade den 22/12 2020 att 
kommunerna ska, fr o m  den 1 januari 2022, tillhandahålla ett system med 
"lättillgängliga" insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från 
hushåll och verksamhetsutövare. 90% av det insamlade returpappret ska 
materialåtervinnas. Samtidigt pågår en utredning där kommunerna föreslås att 
redan 1 januari 2023, samla in förpackningar fastighetsnära med ersättning från 
producenterna. 
Ljungby och Alvesta kommuner har idag samma renhållningssystem i form av 
optisk sortering. En hel del samarbete finns redan idag kring systemet. 
Utredningen avser hur både Ljungby och Alvesta kommun kan ge 
kommuninvånarna en kostnadseffektiv fastighetsnära insamling av returpapper, 
förpackningar och även i framtidssäkra systemet för fler avfallsslag genom 
optisk sortering. Ett samtidigt införande av alla avfallsslag är angeläget och i 
samband med det skapa en kommunikationsplan och andra insatser för en ökad 
medvetenhet om vikten av hållbara handlingar kring det avfall som produceras, i 
utredningen ingår även att säkerställa den ersättning som är möjlig att fä från de 
producentansvariga kopplade till hushållsnära insamling. 
I utredningen ingår även att undersöka och utvärdera nedbrytningsbara påsar. 
Ljungby och Alvesta kommun avser att införa fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper samtidigt, inte två år efter varandra. Med tanke 
på de mål kommunerna, antagit i sina styrmodeller kring ett hållbart samhälle 
enligt målen i Agenda 2030, så behöver ytterligare steg tas för att stimulera 
hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall. 

Justerandes sign ,?jJj' 
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Tekniska nämnden

Den fastighetsnära insamlingen av avfall från hushållen bidrar till ökad service 
för kunderna, bättre kvalitet i sortering, vilket i sin tur ger tydliga tecken på 
lägre kostnader i hantering och förbränning och därmed lägre koldioxidutsläpp. 
Finansiering av utredningen sker genom driftbudgeten, utredningen utförs av 
egen personal. Om utomstående hjälp behövs sätts kostnaden under 
investeringsmedlen for utbyggnad av den optiska sorteringen. Investeringsbeslut 
om utbyggnad av den optiska sorteringsanläggningen sker i separat 
tjänsteskri velse.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskri velse daterad 2021-03-04 
Uppdragsbeskrivning -Gemensam renhållningsstrategi för Ljungby och Alvesta 
kommuner.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-06 

Samarbetsavtal mellan Ljungby och Alvesta kommun 

gällande renhållning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalen gällande 
renhållningstj änster mellan kommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby och Alvesta har gemensam lösning vad gäller utsortering av mat-, och restavfall 
genom optisk sortering. Inför årsskiftet 2021/2022 kommer ny lagstiftning träda i kraft 
vilket innebär att kommunerna kommer få ytterligare krav på sig att samla in returpapper. 

Lagstiftningsförändringen medför att ett samarbetsavtal skrivs mellan Ljungby och 
Alvesta. Avtalen innebär att Ljungby kommun sorterar Alvesta kommuns mat-, och 
restavfall medan Alvesta kommun sköter returpappersinsamling och avsättning av 
returpappret för återvinning i Ljungby kommun. Avtalet kommer i förlängningen även 
innefatta utsortering av fastighetsnärainsamling av förpackningar genom optisk sortering. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Samarbetsavtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen, KL. 
Förvaltningen har under våren 2021 arbetat med Alvesta renhållning i frågor angående 
fortsättning av den optiska sorteringen vad gäller utsortering av mat- och rest avfall samt 
fastighetsnära insamling av förpackningar. Lagstiftningsförändring av insamlingen av 
förpackningar till kommunerna föreslogs införas till den 1/1-2023, där kommunerna ska 
sköta insamlingen åt producenterna. Remissen har nu kommit ut och där står det samma, 
att kommunerna ska sköta insamlingen men tiden är framskjuten till den l/1 -2024. 
Förvaltningen och Alvesta renhållning ser positivt på ett samarbete med många frågor 
som kan samarbetas kring. 

��nA __,
Pia Dav�

----

V A-renhåUningschef 

��
Sonja Eden 
Teknisk chef 

mailto:davidsson@ljungby.se
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Samverkan insamling av kommunalt avfall samt förpackni Zo· l-t:JIJ7S-. · � 

Detta avtal reglerar av parterna överenskommen samverkan av insamling av kommunalt avfall samt 

förpackningar. 

Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen, KL. 

§ 1 Parter

Detta avtal har upprättats mellan Ljungby kommun, tekniska förvaltningens VA- och

renhållningsavdelningen och Alvesta kommun.

§ 2 Syfte

Syftet är att gemensamt hantera det kommunala ansvaret för insamling och materialåtervinning av

kommunalt avfall samt bostadsnära insamlade förpackningar. Avtalet påbörjas med

insamlingssamverkan av returpapper, som enligt regeringsbeslut börjar gälla från januari 2022.

lnsamlingsansvaret överförs från producenterna, tidigare reglerat i "Förordningen om

producentansvar för returpapper {2018:1463) som upphör att gälla enligt SFS 2020:1304 och

därefter överfört till Avfallsförordningen (2020:614).

Avtalet innebär inte att uppdragstagarens övergripande och yttersta ansvar har överlåtits till

uppdragsgivaren.

§ 3 lnsamlingssamverkan

Från och med januari 2022 övergår insamlingsansvaret av returpapper till kommunerna.

Parterna ska samverka om insamling och återvinning av returpapper i enlighet med de nationella

etappmålen för att därigenom bidra till de nationella etappmålen för återvinning av returpapper i

enlighet med gällande lagstiftning.

Ljungby kommun har för avsikt att investera i optisk utsortering av förpackningar. Anläggningen är

planerad att sättas i drift under 2023. Parterna kommer att från 2023 verka för en utökad

samverkan att gälla för insamling av kommunalt avfall samt förpackningar, med fokus på

plastförpackningar.

I övrigt ska kommunerna samverka i att utveckla den kommunala avfallsverksamheten till gagn för

respektive kommuns taxekollektiv.

§ 4 Precisering av uppdraget

I uppdraget ligger att säkerställa insamling, sortering, bortskaffande samt återvinning av

returpapper, såsom tidningar och trycksaker, i enlighet med miljöbalken kap 15. Målsättningen är

att uppfylla nationella miljömål, minst 75 % av insamlat returpappret ska materialåtervinnas.

Att från 2023 säkerställa insamling, sortering, bortskaffande samt återvinning av kommunalt avfall

enligt Miljöbalkens 15 kap samt i enlighet med Avfallsförordningens 3, 4, 9 kap. med målsättningen

att uppnå nationella etappmålen för materialåtervinning.



Utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning ska uppdragstagaren tillse att uppdraget 
fullgörs i enlighet med relevanta styrdokument antagna av respektive kommun, bl.a. behovs- 
utredning, kontrollplan och genomförandeplan.

Uppdragsgivaren har rätt att delegera beslutanderätt till Alvesta kommun (s.k. extern delegation). 
Alvesta kommun har uppdragit åt Alvesta Renhållnings AB att besluta om delegationens 
omfattning och om de villkor som ska gälla för delegationen.

Kommunerna ansvarar var och en för att delegerad verksamhet har tillgång till erforderlig 
organisation, utrustning, administrativt och annat stöd för att kunna fullgöra uppdraget i bägge 
kommunerna under avtalstiden.

Respektive part ska i den utsträckning som omfattningen av uppdraget förutsätter delta vid 
följande möten och sammanträden hos uppdragsgivaren:

På anmodan rapportering i respektive kommun
Skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse i enlighet med kommunens 
bokslutsprocess.

§ 6 Uppdragets omfattning

Omfattningen av uppdraget hos uppdragsgivaren bedöms preliminärt svara mot insamling av 
returpapper vid av uppdragsgivaren angivna avhämtningsplatser och är estimerat till 530 ton.

Från 2023 ska parterna verka för att avtalet även kan omfatta bostadsnära insamlade 
förpackningar för optisk sortering och återvinning, med fokus på plastförpackningar. 
Omfattningen av insamlad mängd förpackningar är svår att estimera då tjänsten är ny. Löpande 
uppföljning bör därför initialt rapporteras månadsvis.

Den faktiska omfattningen av nedlagd produktionstid redovisas i anslutning till varje tertial.

§ 7 Uppdragsgivarens åtagande

Respektive kommun ska

• tillhandahålla erforderliga resurser enligt detta avtal och den utrustning, fordon och 
faciliteter som respektive ansvarsområde kräver

• om så krävs, ge produktionsansvariga behörighet till verksamhetssystem
• se över sin delegationsordning och komplettera den med de bestämmelser om extern 

delegation av beslutanderätt som bedöms motiverad

§ 8 Administration

Handlingar hos uppdragstagaren som är allmänna ska hållas ordnade och diarieföras.
Vid arkivering sänds aktuella handlingar till uppdragsgivaren. Under aktiv handläggning ansvarar 
uppdragstagaren för utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos uppdragstagaren, om 
utlämnandet inte hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande av 
allmän handling fattas enligt respektive kommuns delegationsordning.



§ 9 Uppföljning av samverkan

Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten inom ramen för avtalet. Bägge parter 
är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Uppdragsgivarna har rätt 
till löpande insyn i den verksamhet respektive kommun svarar för på uppdragsgivarens vägnar.

Samverkansmöten mellan uppdragstagaren och behöriga företrädare för respektive nämnd hos 
uppdragsgivaren ska genomföras när så påkallas hos uppdragstagaren. Uppdragstagaren ansvarar 
för att protokollföra dessa möten.

§ 10 Ersättning

Uppdragsgivarens priser och kostnader redovisas i bilaga 1.
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd produktionskostnad för uppdraget som 
redovisas tertialvis enligt § 6.

§ 11 Fakturering

Fakturering ska ske månadsvis i efterskott genom användande av e-faktura. Betalning ska ske inom 
30 dagar från mottagen faktura.

§ 12 Avtalstid och uppsägningsvillkor

Avtalet gäller för perioden 2022-01-01 - 2023-12-31 och med möjlighet för Ljungby kommun att 
förlänga avtalet med två år. Ömsesidig förlängning av avtalet ska ske skriftligen.

§ 13 Ändringar och tillägg

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.

§ 14 Omförhandling

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.

Bägge parter har rätt att begära omförhandling av detta avtal om det under avtalstiden sker 
väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på. Omförhandling ska skriftligen 
begäras hos motparten. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.



§ 15 Befrielsegrunder (force majeure)

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund 
av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, ingrepp av myndighet eller annan därmed 
jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte heller kunnat förutse. 
Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund. Om detta avtal efter domslut anses strida mot svensk lag eller författning äger 
respektive part rätt att med omedelbar verkan frånträda avtalet utan ytterligare förpliktelser.

§ 16 Godkännande av avtal

Detta avtal förutsätter för sig giltighet ett kommunpolitiskt godkännande för såväl 
uppdragstagaren som uppdragsgivare.
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VD
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Samverkan utsortering och återvinning av kommunalt avfall 

Detta avtal reglerar av parterna överenskommen samverkan avseende optisk utsortering och 

återvinning av matavfall samt optisk utsortering och återvinning av förpackningar. 

Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen, KL. 

§ 1 Parter

Detta avtal har upprättats mellan Alvesta kommun och Ljungby kommun, Tekniska förvaltningens

VA- och renhållningsavdelningen.

§ 2 Syfte

Syftet med samverkan är att initialt säkerställa utsortering och återvinning av matavfall från

abonnenter och verksamheter, samt att förbereda för återvinning av förpackningar som stöder

Regeringens riktlinjer senast 2023.

Avtalet innebär inte att uppdragstagarens övergripande och yttersta ansvar har överlåtits till

uppdragsgivaren.

§ 3 Samverkan utsortering av kommunalt matavfall

Kommunerna är eniga om att från 2022-01-01 samverka med utsortering av matavfall, återvinna

matavfall att utgöra biogödsel samt biogas, för att därigenom bidra till de nationella etappmålen

och gällande lagstiftning.

Att kommunerna under 2022 förbereder för bostadsnära insamling av förpackningar, optisk

utsortering av förpackningar och materialåtervinna förpackningarna i enlighet med nationella

etappmål och gällande lagstiftning. Optisk utsortering av förpackningar ska genomföras under

2023 med särskild fokus på plast- och pappersförpackningar.

§ 4 Precisering av uppdraget

I uppdraget ligger att Alvesta kommun åtar sig att fritt leverera hushållssopor för optisk utsortering

av matavfallspåsar vid Ljungby kommuns sorteringsanläggning vid Brede mads avfallsanläggning.

Därefter säkerställa gemensamt anläggningsavtal för rötning av matavfall till biogödsel samt

utvinning av biogas. Parterna ska gemensamt sträva mot att uppfylla gällande nationellt miljömål

om att minst 50 % av matavfall är utsorterat, att under 2023 uppnå en utsortering av matavfall

med 75 %. Att från 2023 genomföra optisk utsortering av förpackningar som samlats in

bostadsnära i kommunerna. Kommunerna ska sträva mot att uppfylla de nationella återvinnings

målen per förpackningsslag. Parterna ska även samverkan vid upphandling av avfallspåsar för

optisk sortering.

Utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning ska uppdragstagaren se till att uppdraget

fullgörs i enlighet med relevanta styrdokument antagna av respektive kommun, bl.a.

behovsutredning, kontrollplan och genomförandeplan.



Uppdragsgivaren har rätt att delegera beslutanderätt till Ljungby kommun (s.k. extern delegation). 
Alvesta kommun har uppdragit åt Alvesta Renhållnings AB att besluta om delegationens 
omfattning och om de villkor som ska gälla för delegationen.

Kommunerna ansvarar var och en för att delegerad verksamhet har tillgång till erforderlig 
organisation, utrustning, administrativt och annat stöd för att kunna fullgöra uppdraget under 
avtalstiden.

Respektive part ska i den utsträckning som omfattningen av uppdraget förutsätter delta vid 
följande möten och sammanträden hos uppdragsgivaren:

På anmodan rapportering i respektive kommun
Skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse i enlighet med kommunens 
bokslutsprocess.

§ 6 Uppdragets omfattning

Omfattningen av uppdraget hos uppdragsgivaren bedöms preliminärt uppgå till en optisk sortering 
av ca 2 800 ton hushållssopor. Den faktiska omfattningen av nedlagd produktionstid redovisas i 
anslutning till varje tertial.

Från 2023 omfattar avtalet även bostadsnära insamling av förpackningar för optisk sortering och 
återvinning. Omfattningen av insamlad mängd förpackningar är svår att estimera då tjänsten är ny. 
Löpande uppföljning bör därför initialt rapporteras månadsvis.

I övrigt ska kommunerna samverka i att utveckla den kommunala avfallsverksamheten till gagn för 
respektive kommuns taxekollektiv.

§ 7 Uppdragsgivarens åtagande

Respektive kommun ska

• tillhandahålla erforderliga resurser enligt detta avtal och den utrustning, fordon och 
faciliteter som respektive ansvarsområde kräver

• om så krävs, ge produktionsansvariga behörighet till verksamhetssystem
• se över sin delegationsordning och komplettera den med de bestämmelser om extern 

delegation av beslutanderätt som bedöms motiverad

§ 8 Administration

Handlingar hos uppdragstagaren som är allmänna ska hållas ordnade och diarieföras.
Vid arkivering sänds aktuella handlingar till uppdragsgivaren. Under aktiv handläggning ansvarar 
uppdragstagaren för utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos uppdragstagaren, om 
utlämnandet inte hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande av 
allmän handling fattas enligt respektive kommuns delegationsordning.



§ 9 Uppföljning av samverkan

Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten inom ramen för avtalet. Bägge parter 
är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Uppdragsgivarna har rätt 
till löpande insyn i den verksamhet respektive kommun svarar för på uppdragsgivarens vägnar.

Samverkansmöten mellan uppdragstagaren och behöriga företrädare för respektive nämnd hos 
uppdragsgivaren ska genomföras när så påkallas hos uppdragstagaren. Uppdragstagaren ansvarar 
för att protokollföra dessa möten.

§ 10 Ersättning

Uppdragsgivarens priser och kostnader redovisas i bilaga 1. Ersättningen fastställs på grundval av 
faktiskt nedlagd produktionskostnad för uppdraget som redovisas tertialvis enligt § 6.

§ 11 Fakturering

Fakturering ska ske månadsvis i efterskott genom användande av e-faktura. Betalning ska ske inom 
30 dagar från mottagen faktura.

§ 12 Avtalstid och uppsägningsvillkor

Avtalet gäller för perioden 2022-01-01 - 2023-12-31 och med möjlighet för Alvesta kommun att 
förlänga avtalet med två år. Förlängning av avtalet ska ske skriftligen och delges den andra parten.

Inledningsvis under 2022 avser avtalet att gälla kommunalt matavfall, restavfall samt returpapper. 
Från 2023 tillkommer förpackningar, med inledande fokus på plastförpackningar i enlighet med 
Regeringsdirektiv avseende bostadsnära insamling av förpackningar samt frival för verksamheter.

§ 13 Ändringar och tillägg

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.

§ 14 Omförhandling

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.

Bägge parter har rätt att begära omförhandling av detta avtal om det under avtalstiden sker 
väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på. Omförhandling ska skriftligen 
begäras hos motparten. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.



Senast Q2/2022 ska Ljungby kommun presentera en projekteringstidplan för ombyggnation av 
optisk sorteringsanläggningen vid Bredemads Avfallsanläggning med målsättningen att 
bostadsnära insamling och optisk utsortering av hushållens förpackningar kan införas första 
halvåret 2023. Om så inte kan ske äger Alvesta kommun rätt till omförhandling av avtalet

§ 15 Befrielsegrunder (force majeure)

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, ingrepp av myndighet eller annan 
därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte heller kunnat förutse. 
Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund. Om detta avtal efter domslut anses strida mot svensk lag eller författning äger 
respektive part rätt att med omedelbar verkan frånträda avtalet utan ytterligare förpliktelser.

§ 16 Godkännande av avtal

Detta avtal förutsätter för sig giltighet ett kommunpolitiskt godkännande för såväl 
uppdragstagaren som uppdragsgivare.
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-01-11 

1(2) 

Justerandes sign 

§ 9 Dnr KS2021-0249 290 

Motion om huruvida kommunala lokaler ska vara 

i kommunal ägo eller om verksamhetslokaler 

istället ska hyras  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige finner att förutsättningarna för 
hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda av olika aktörer. Utöver 
detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om 
lämpligast inriktning för införskaffande av verksamhetslokaler och att äga 
verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens 
frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras 
därmed.  

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från den 10 juni 2021 yrkar Anne Karlsson (S) att: 

- Att kommunens tjänstemän utan dröjsmål gör en utredning som presenterar
kostnader för vilket som i längden är bäst för Ljungby kommun- bygga i egen regi
alternativt erbjuda entreprenörer att bygga fastigheter och verksamhetslokaler som
kommunen hyr för sin verksamhet. Exempel är skola, förskola, äldreboende och
idrottslokaler.

- Att presentera konsekvenser för de olika alternativen, hyra eller äga fastigheter och
verksamhetslokaler samt presentera vilket alternativ som är bäst för Ljungby
kommuns långsiktiga ekonomi

- Att utifrån utredningens resultat bestämma framtida inriktning för Ljungbys
beslutsfattare – vad gäller att äga eller hyra kommunens verksamhetslokaler.

Tekniska förvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 22 
november 2021. För att få till ett bra arbete med försörjning av kommunala 
verksamhetslokaler beslutade kommunfullmäktige om en ny verksamhetsplan för 
lokalförsörjning som skulle gälla från och med 2018.  

Ljungby kommuns investeringsprocess omarbetades under 2019. Med tanke på de 
ökade investeringsbehoven i kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar 
för finansiering diskuterats flitigt på olika nivåer. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) har i sin skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” utrett de praktiska 
förutsättningarna för att äga, hyra av extern part 

respektive hyra av kommunala bostadsbolag. Även Kommuninvest har utrett 
frågorna i sin rapport ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler - hur ser 
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kalkylerna ut i kommunsektorn?”. I både SKR-skriften och Kommuninvests rapport 
nås sammanfattningsvis samma huvudsakliga slutsats: Det är klart mer ekonomiskt 
fördelaktigt att äga sina verksamhetslokaler.  

Tekniska nämnden föreslår den 15 december 2021 att kommunfullmäktige finner 
att förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl utredda 
av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för 
lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för införskaffande av 
verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare 
utredning av motionärens frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt 
och motionen besvaras därmed.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut, 2021-12-15 § 173 

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2021-11-19 

Motion, 2021-06-10 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut.   
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Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige finner att 
förutsättningarna för hur verksarnhetslokaler ska hanteras redan är väl 
utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i 
verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för 
införskaffande av verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är 
huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens frågor skulle med 
andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras därmed. 

Sammanfattning av ärendet 

7(18) 

Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion daterad 2021-06-10 i vilken hon 
föreslår att: 

• kommunens tjänstepersoner, utan dröjsmål, gör en utredning som
presenterar kostnader för Ljungby kommuns verksamhetslokaler. Dels
kostnader för om kommunen bygger i egen regi, dels kostnader för om
kommunen hyr in lokaler från utomstående entreprenörer

• konsekvenser för respektive alternativ presenteras samt att det redogörs
vilket av alternativen som är bäst ur ekonomisk synvinkel

• att utifrån utredningens resultat föreslå lämpligast inriktning för
Ljungbys beslutsfattare vad gäller att äga eller hyra kommunala
verksamhetslokaler.

Tekniska förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse daterad den 19 november 
2021 för att i och med det ökade investeringsbehovet i många kommuner, inte 
minst i Ljungby kommun, har en väl inarbetad investeringsprocess, ett 
strategiskt lokalförsörjningsarbete och finansiering av investeringar blivit allt 
viktigare frågor att hantera. I Ljungby kommuns fall har investeringsbehovet 
varit väldigt stort de senaste åren och ser ut att vara stort även framöver. För att 
få till ett bra arbete med försörjning av kommunala verksarnhetslokaler 
beslutade kommunfullmäktige om en ny verksamhetsplan för lokalförsörjning 
som skulle gälla från och med 2018. Ljungby kommuns investeringsprocess 
omarbetades under 2019. Med tanke på de ökade investeringsbehoven i 
kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar för finansiering 
diskuterats flitigt på olika nivåer. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin skrift "Äga eller hyra 
verksamhetslokaler" utrett de praktiska förutsättningarna för att äga, hyra av 
extern part respektive hyra av kommunala bostadsbolag. Även Kommuninvest 
har utrett frågorna i sin rapport "Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler - hur 
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ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. I både SKR-skriften och Kommuninvests 
rapport nås sammanfattningsvis samma huvudsakliga slutsats: Det är klart mer 
ekonomiskt fördelaktigt att äga sina verksamhetslokaler. Med ägandealtemativet 
är de årliga kostnaderna för lokalerna lägre samt minskar över tid i jämförelse 
med att hyra. Detta är enligt rapporterna ett obestridligt faktum. Rapporterna 
fastslår å andra sidan att det kan finnas andra vinster med att hyra lokaler. Dessa 
vinster är exempelvis vid kortsiktigt behov, för att minska den ekonomiska 
risken vid varierande demografiska förutsättningar, att öka konkurrensen, för att 
minska skuldbördan eller liknande.

Tekniska förvaltningen konstaterar i tjänsteskrivelsen daterad 2021-11-19 att det 
mesta redan väl utrett av andra aktörer när det gäller lämpligheten för en 
kommun att äga eller hyra sina verksamhetslokaler. Ljungby kommun har också 
under de senaste åren fokuserat på ett väl förankrat strategiskt 
lokalförsörjningsarbete och på att förbättra processen för investeringar i 
verksamhets fastigheter. I kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning står 
tydligt hur Ljungby kommun ser på frågan om ägande respektive inhyming av 
verksamhetslokaler. Med anledning av detta ställningstagande och att såväl SKR 
som Kommuninvest har utrett frågan ordentligt ser inte tekniska förvaltningen 
att ytterligare utredningar i egen regi skulle bidra med något nytt i sakfrågan. 
Den kortfattade genomgången i denna skrivelse ihop med det gedigna 
rapportmaterialet samt kommunens verksamhetsplan för lokalförsöijning ger 
helt enkelt de svar motionären efterfrågar. Ytterligare utredningsarbete skulle 
med stor sannolikhet inte bringa mer klarhet i frågorna och motionen bör 
därmed avslås.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 30 november 2021 att 
tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige finner att 
förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras redan är väl 
utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i 
verksamhetsplan för lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för 
införskaffande av verksamhetslokaler och att äga verksamhetslokaler är 
huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens frågor skulle med 
andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen besvaras därmed.

Med anledning av det som står i lokalförsörjningsplanen vill 
kommunfullmäktige också uppmana samtliga kommunala nämnder att vara 
noggranna med att sätta sig in de strategiska ställningstaganden som har 
gjorts i tidigare beslutade dokument. Det är viktigt att samtliga nämnder har 
goda kunskaper om till exempel investeringsprocess för verksamhetslokaler 
och strategiskt lokalförsöijningsarbete för att detta arbete ska vara 
ändamålsenligt och effektivt. Det är nödvändigt att eventuella oklarheter 
inom det strategiska lokalförsörjningsarbetet undanröjs så att ansvaret för 
saker som exempelvis inhyming av lokaler är tydligt för alla inblandade 
förvaltningar. Gällande detta är det viktigt att kommunstyrelsen ser till att
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arbetet med revidering av reglementena leder till att ansvarsförhållandena 
är väl utredda och beskrivna även i nämndernas reglementen. Det är också 
centralt att kännedomen om dessa förhållanden är god inom samtliga delar 
av den kommunala organisationen.

Yrkanden
Gunilla Åström (M) yrkar att den andra delen i arbetsutskottets förslag till beslut 
flyttas till brödtexten istället för att ingå i beslutsformuleringen.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om beslut kan fattas i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut eller i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande. Ordföranden finnes 
att beslut fattas i enlighet med Gunilla Åströms (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-19

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige 
LJUNGBY KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN 
Ank 2021 -11� 2 2 

TEKNISKA FÖRVAL T�NGEN 
Dnr C OZ/-eJ//j/_ Syc 

Utredning om huruvida kommunala lokaler ska vara i kom
munal ägo eller inhyrda - svar på motion 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige finner att förutsättningarna för hur verksamhetslokaler ska hanteras re
dan är väl utredda av olika aktörer. Utöver detta har Ljungby kommun i verksamhetsplan för 
lokalförsörjning beslutat om lämpligast inriktning för införskaffande av verksamhetslokaler 
och att äga verksamhetslokaler är huvudalternativet. Ytterligare utredning av motionärens 
frågor skulle med andra ord inte ge särskilt mycket nytt och motionen avslås därmed. 

Med anledning av det som står i lokalförsörjningsplanen vill kommunfullmäktige också upp
mana samtliga kommunala nämnder att vara noggranna med att sätta sig in de strategiska ställ
ningstaganden som har gjorts i tidigare beslutade dokument. Det är viktigt att samtliga nämn

der har goda kunskaper om till exempel investeringsprocess för verksamhetslokaler och strate
giskt lokalförsörjningsarbete för att detta arbete ska vara ändamålsenligt och effektivt. Det är 
nödvändigt att eventuella oklarheter inom det strategiska lokalförsörjningsarbetet undanröjs så 
att ansvaret för saker som exempelvis inhyrning av lokaler är tydligt för alla inblandade för
valtningar. Gällande detta är det viktigt att kommunstyrelsen ser till att arbetet med revidering 
av reglementena leder till att ansvarsförhållandena är väl utredda och beskrivna även i nämn
dernas reglementen. Det är också centralt att kännedomen om dessa förhållanden är god inom 
samtliga delar av den kommunala organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Karlsson (S) har lämnat in en motion daterad 2021-06-10 i vilken hon föreslår att: 
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• kommunens tjänstepersoner, utan dröjsmål, gör en utredning som presenterar kostna
der för Ljungby kommuns verksamhetslokaler. Dels kostnader för om kommunen byg
ger i egen regi, dels kostnader för om kommunen hyr in lokaler från utomstående ent
reprenörer

• konsekvenser för respektive alternativ presenteras samt att det redogörs vilket av alter

nativen som är bäst ur ekonomisk synvinkel
• att utifrån utredningens resultat föreslå lämpligast inriktning för Ljungbys beslutsfat
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Bakgrund
I och med det ökade investeringsbehovet i många kommuner, inte minst i Ljungby kommun, 
har en väl inarbetad investeringsprocess, ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och finansiering 
av investeringar blivit allt viktigare frågor att hantera. I Ljungby kommuns fall har investerings
behovet varit väldigt stort de senaste åren och ser ut att vara stort även framöver. För att få till 
ett bra arbete med försörjning av kommunala verksamhetslokaler beslutade kommunfullmäk
tige om en ny verksamhetsplan för lokalförsörjning som skulle gälla från och med 2018. 
Ljungby kommuns investeringsprocess omarbetades under 2019. Med tanke på de ökade inve
steringsbehoven i kommunerna har också frågan om lämpliga lösningar för finansiering disku
terats flitigt på olika nivåer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin skrift ”Äga eller 
hyra verksamhetslokaler” utrett de praktiska förutsättningarna för att äga, hyra av extern part 
respektive hyra av kommunala bostadsbolag. Även Kommuninvest har utrett frågorna i sin rap
port ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler - hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?”. 
Detta yttrande gör en kortfattad genomgång av de slutsatser som dras i de båda rapporterna.

Äga eller hyra verksamhetslokaler
I både SKR-skriften och Kommuninvests rapport nås sammanfattningsvis samma huvudsakliga 
slutsats: Det är klart mer ekonomiskt fördelaktigt att äga sina verksamhetslokaler. Med ägande- 
alternativet är de årliga kostnaderna för lokalerna lägre samt minskar över tid i jämförelse med 
att hyra. Detta är enligt rapporterna ett obestridligt faktum.

Rapporterna fastslår å andra sidan att det kan finnas andra vinster med att hyra lokaler. Dessa 
listas i punktform nedan:

• Vid kortsiktigt behov, till exempel genom att behovet har uppstått snabbt av någon sär
skild anledning, kan det vara mer fördelaktigt att hyra.

• Hyra av lokaler kan minska risken för kommunen att ha ett större lokalbestånd än vad 
verksamheterna efterfrågar. Konjunkturförändringar och ett minskat behov (exempel
vis färre skolelever än beräknat eller färre äldre i behov av ett särskilt boende) kan helt 
enkelt leda till att kommunen äger verksamhetslokaler som har ett lägre värde än vad 
kommunen har investerat i dem/förvärvat dem för och som ingen har ett behov av.

• Behov av att förstärka konkurrensen på den lokala verksamhetslokalmarknaden
• Effektivisera lokalkostnader
• Oka kunskapen i investeringsprojekt för de kommuner som inte investerar särskilt ofta
• Avlasta balansräkningen och minska skuldbördan.

Slutligen kan det också finnas ej mätbara skäl för kommunerna när det gäller val av hantering 
av verksamhetslokaler. Exempelvis kan kommunerna vilja vara mer flexibla, ha mer (eller 
mindre) rådighet över sina lokaler eller att välja att inte äga lokaler av ideologiska skäl utan 
istället vilja hyra lokaler från marknaden.
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Mer utförligt om för- och nackdelar

I förra stycket gicks för- och nackdelarna med att äga respektive hyra verksamhetslokalerna ige
nom mer översiktligt utifrån de båda rapporterna. Rapporterna konstaterar att det i huvudsak 
är mer ekonomiskt fördelaktigt att äga lokalerna själv i de allra flesta fall. Det är egentligen 
bara om hyresåtagandet är kortsiktigt som hyresalternativet kan vara att föredra. För att få yt
terligare kännedom om hur lokalfrågan kan hanteras gås några av för- och nackdelarna för re
spektive alternativ, utifrån rapporternas genomgång av argumenten, igenom lite noggrannare 
nedan.

Risker

Den stora risken med eget ägande är, som nämns ovan, att man efter ett antal år kan stå med 
helt eller överflödiga lokaler om förutsättningarna har förändrats. Det finns också andra risker 
med eget ägande. Man kan till exempel göra fel antaganden när det gäller restvärde och ränte
risk i sin investeringskalkyl. Detta innebär att det kan uppstå ett lägre restvärde än beräknat 
när avskrivningen av lokalen är färdig. Räntan kan också haft en annan utveckling än vad man 
räknade med i investeringskalkylen vilket kan göra att räntekostnaderna på lånen till investe
ringen kan ha varit högre än beräkningen visade från början. Med äga-alternativet har man 
dock full rådighet över sin situation och bättre detaljkoll på kostnaderna och man kan effekti
visera lokalerna över tid.

När det gäller hyra av lokalerna finns det som sagt ingen risk att kommunen riskerar att bli stå
ende med outnyttjade lokaler när hyresavtalet gått ut. Risken med att hyra är istället att kom
munen kan behöva betala stora summor för anpassningar av lokalerna under avtalstidens gång 
samt att kommunen eventuellt kan behöva gå med på en hyreshöjning vid en förlängning av 
hyresavtalet. Långa hyresavtal innebär också en risk för en minskad möjlighet till påverkan för 
de förtroendevalda som väljs in under ”resans gång” då rådigheten över dessa lokaler är 
mindre än över egenägda lokaler.

Effektiviseringsmöjligheter

Ett annat argument som nämns ovan är att det kan vara lämpligt med hyresalternativ då det är 
ett sätt att effektivisera lokalkostnaderna. Med andra ord att andra aktörer får hantera loka
lerna för att det ska bli effektivare för kommunen. Använder man sig av detta argument är det 
dock viktigt att veta att det blir svårare att effektivisera lokalkostnaderna i stort. Lokaler är en 
stor kostnadspost för en kommun och hyra av lokaler på lång sikt innebär i praktiken att kom
munen tappar en betydelsefull möjlighet att effektivisera sina lokalytor. Visserligen kan möjlig
heten att omförhandla avtal finnas ändå men kommunen kontrollerar inte längre denna möj
lighet.

Avlasta balansräkningen

Ett tredje argument som nämns ovan är att hyra verksamhetslokaler är en bra metod för att av
lasta balansräkningen och minska skuldbördan. När man funderar på detta argument är det 
viktigt att hänsyn till de nya reglerna för finansiell leasing. Rådet för kommunal redovisning 
kom under 2020 med en ny skrift om detta. I skriften framgår att finansiell leasing ska jämstäl
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las med en investering som finansieras med lån och att tillgången redovisas som en anlägg
ningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgiften redovisas 
som en skuld i balansräkningen. Långa hyreskontrakt skulle med detta sätt att se på det i de 
allra flesta fall klassas som finansiell leasing vilket skulle innebära att långsiktiga hyresupplägg 
för att avlasta balansräkningen blir svårgenomförbara och därmed ovanliga. Det blir med 
andra ord svårt att avlasta balansräkningen på detta sätt.

Övriga för- och nackdelar

Avseende vinsten av att förstärka konkurrensen på den lokala marknaden för verksamhetsloka- 
ler rymmer inte detta yttrande en fullständig genomgång av hur välfungerande ”verksamhetslo- 
kalkonkurrens” det finns i Ljungby kommun. Det bör dock gå att konstatera att det finns 
ganska många aktörer inom fastighetssektorn i Ljungby kommun i dagsläget och behovet av att 
kommunen behöver förbättra konkurrensen framstår som ganska svagt.

Gällande att förstärka kunskapen om investeringsprojekt kan det höga kommunala investe- 
ringstrycket de senaste tio åren tyda på att inte heller denna fördel väger särskilt tungt.

När det gäller de ej mätbara skälen för kommunerna att välja något av alternativen för hante
ring av verksamhetslokaler är det svårt för tjänstepersonkåren att kommentera dessa då det 
mestadels är rent politiska ställningstaganden som måste göras.

Strategisk lokalförsörjning och inriktning för kommunala 
verksamhetslokaler i Ljungby kommun
I frågan om hur kommunen ska hantera arbetet med lokalförsörjning i stort ger SKR-rappor- 
ten och Kommuninvests rapport tydliga rekommendationer att kommunerna ska fokusera på 
sitt strategiska arbete med lokalförsörjning. Enligt båda rapporterna är det av största vikt att 
varje kommun ser till att ”arbeta med en långsiktig strategi för lokalförsörjningen”. Med en ge
nomtänkt strategi på plats blir det helt enkelt mycket lättare att ”analysera och fatta beslut om 
överväganden och detaljer i de enskilda investeringsprojekten”. Ljungby kommuns verksam
hetsplan för lokalförsörjning är antagen i kommunfullmäktige och började, som nämnts ovan, 
att gälla från och med 1 januari 2018. När det gäller frågan som motionären vill ha svar på om 
att föreslå lämpligast inriktning för Ljungbys beslutsfattare avseende att äga eller hyra kommu
nala verksamhetslokaler slår lokalförsörjningsplanen fast följande:

”Lokalförsörjningen för kommunens olika verksamheter sker huvudsakligen med kom- 
munägda lokaler. Men även inhyrda verksamhetslokaler är en viktig del för att tillgodose samt
liga behov. Därför ingår även inhyrda verksamhetslokaler som en naturlig del av lokalförsörj
ningen. När det gäller investeringar ska hyra av lokaler alltid prövas ur ett ekonomiskt perspek
tiv, som ett alternativ till ägande, om något av följande kriterier gäller:

• behovet är kortsiktigt eller
• det finns behov av återkommande uppgraderingar eller utbyten eller
• det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning och ekonomi.”
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Sammanfattningsvis är alltså svaret på motionärens fråga om lämpligast inriktning när det gäl
ler att äga eller hyra lokaler att det fastlås i lokalförsörjningsplanen att kommunägda lokaler är 
huvudalternativet. Hyra av lokaler ska dock prövas om minst ett av nyss nämnda kriterier gäl
ler.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Som den översiktliga genomgången i denna skrivelse visar är det mesta redan väl utrett av 
andra aktörer när det gäller lämpligheten för en kommun att äga eller hyra sina verksamhetslo- 
kaler. Ljungby kommun har också under de senaste åren fokuserat på ett väl förankrat strate
giskt lokalförsörjningsarbete och på att förbättra processen för investeringar i verksamhetsfas- 
tigheter. I kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning står tydligt hur Ljungby kommun 
ser på frågan om ägande respektive inhyrning av verksamhetslokaler. Med anledning av detta 
ställningstagande och att såväl SKR som Kommuninvest har utrett frågan ordentligt ser inte 
tekniska förvaltningen att ytterligare utredningar i egen regi skulle bidra med något nytt i sak
frågan. Den kortfattade genomgången i denna skrivelse ihop med det gedigna rapportmateri
alet samt kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning ger helt enkelt de svar motionären 
efterfrågar. Ytterligare utredningsarbete skulle med stor sannolikhet inte bringa mer klarhet i 
frågorna och motionen bör därmed avslås.

Förvaltningens beredning

Ekonomichefen och fastighetschefen har varit delaktiga i arbetet med yttrandet.

Sonja Edén 

Teknisk chef

Eva Jönsson 

Fastighetschef





Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun 

Motion om en utredning huruvida kommunala lokaler skall vara i 

kommunal ägo eller hyra verksamhetslokaler 

Många kommuner, även Ljungby, uppvaktas då och då av företag som vill bygga 

verksamhetslokaler, exempelvis skolor och äldreboenden för att erbjuda kommunen att hyra 

desamma senare. Ett dilemma för beslutsfattare, då man i och för sig slipper investeringen i 

den kommunala ekonomin, men sen förläggs hyran helt på driftsbudgeten. Det får följden 

att hyreskostnaden tar upp en hel del av driftsbudgeten som kan användas till att anställa 

personal inom alla kommunens verksamheter. Därmed ser jag att hyra verksamhetslokaler 

inte verkar vara en långsiktig lösning. 

 Är det billigare eller dyrare att hyra en verksamhetslokal, eller är det billigare alternativt 

dyrare att kommunen bygger sina egna lokaler? Vilka konsekvenser får de olika alternativen 

för Ljungbys långsiktiga ekonomi? 

Vi vill att vår motion skall utredas utan dröjsmål och innehålla en ordentlig kartläggning om 

att bygga fastigheter och verksamhetslokaler och äga själv samt alternativet att någon 

entreprenör bygger och kommunen hyr lokalerna. Utredningen skall även innefatta en 

konsekvensanalys av de båda alternativen. Byggnader som är förskola, skola och 

idrottslokaler samt äldreboende är lämpliga exempel. 

Vi yrkar: 

Att kommunens tjänstemän utan dröjsmål gör en utredning som presenterar kostnader för 

vilket som i längden är bäst för Ljungby kommun- bygga i egen regi alternativt erbjuda 

entreprenörer att bygga fastigheter och verksamhetslokaler som kommunen hyr för sin 

verksamhet. Exempel är skola, förskola, äldreboende och idrottslokaler. 

Att presentera konsekvenser för de olika alternativen, hyra eller äga fastigheter och 

verksamhetslokaler samt presentera vilket alternativ som är bäst för Ljungby kommuns 

långsiktiga ekonomi 

Att utifrån utredningens resultat bestämma framtida inriktning för Ljungbys beslutsfattare – 

vad gäller att äga eller hyra kommunens verksamhetslokaler. 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Ljungby 2021-06-10 

Anne Karlsson 

(s)
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Justerandes sign 

§ 10 Dnr KS2021-0219 103 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i 

Ljungby kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun daterat 7 december 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 januari 2020 och gäller för 
alla verksamheter inom Ljungby kommun. De beslut som fattas i våra verksamheter 
ska utgå från ett barnrättsperspektiv.   

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Barnets rättigheter är en del av de mänskliga 
rättigheterna.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun på remiss för yttrande 
till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. Kommunens 
nämnder, ungdomsråd och kommunledningsgrupp har yttrat sig och är positiva till 
att en policy tas fram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 14 december 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun daterat 7 december 
2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun, 2021-12-07 

Remissvar från ungdomsrådet, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och gemensamma 
överförmyndarnämnden.  
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Justerandes sign 

Yrkanden 

Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige antar förslaget till policy, i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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Diarienummer KS 2021-0219.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Policy - för arbetet med barnets rättigheter i 

Ljungby kommun  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Policyn för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 
januari 2020 och den gäller för alla verksamheter inom Ljungby 
kommun och de beslut som fattas i våra verksamheter ska utgå från ett 
barnrättsperspektiv.  

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnets rättigheter är en del 
av de mänskliga rättigheterna. Därför bör de mänskliga 
rättighetsprinciperna för genomförande - icke-diskriminering, jämlikhet, 
delaktighet, inkludering, transparens och ansvar - beaktas.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka 
förslag till Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun på 
remiss för yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och 
ungdomsrådet.   

Kommunens nämnder, ungdomsråd och kommunledningsgrupp ställer 
sig positiva till att en policy tas fram. Flera nämnder lyfter fram behovet 
av att arbetet bedrivs och samordnas i ledning av 
kommunledningsförvaltningen. Det har även lyfts att det är viktigt att 
särskilja mellan Ljungby kommuns ambitioner och lagkravet. Ändringar 
har gjorts i policyn för att tydliggöra intentionen samt att 
barnrättsperspektiv gäller i Ljungby kommun.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 

I Barnombudsmannens utredning inför antagande av konventionen som 
lag påvisade bristerna som finns rörande dels kunskap om konventionen, 
dels beslutsfattande med konventionen som grund. Det är därför viktigt 
att lyfta de bestämmelserna för att ytterligare framhäva våra skyldigheter.  

Ett första steg för att Ljungby kommun ska arbeta mer med 
barnrättsperspektivet har varit att ta fram en policy för arbetet med barns 
rättigheter. Ett nästa steg i arbetet är att ta fram ytterligare styrdokument 
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som tydligt redogör för kommunens fortsatta arbete och arbetssätt 
kopplat till ett barnrättsperspektiv.  

Förvaltningens beredning 

Samtliga nämnder, kommunala bolag och Ungdomsrådet har haft 
möjlighet att komma med synpunkter på policyn. Hållbarhetstrategen 
har varit delaktig i arbetet. Förvaltningarnas barnrättsbevakare har blivit 
informerade om policyn.  

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
Policy för arbetet med barnets rättigheter i Ljungby kommun 
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Barnets rättigheter 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 januari 2020 och den gäller för alla verksamheter 
inom Ljungby kommun och de beslut som fattas i våra verksamheter ska utgå från ett 
barnrättsperspektiv. 

Definitionen av ett barn enligt barnkonventionen artikel 1 är varje människa under 18 år, vilket 
motsvarar nästan 20 % av Ljungby kommuns invånare (2021). Ljungby kommuns olika 
verksamheter fattar kontinuerligt viktiga beslut som påverkar dessa barn. 

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnets 
rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Därför bör de mänskliga rättighetsprinciperna 
för genomförande - icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och 
ansvar - beaktas. 

Syfte 

Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv gäller i Ljungby kommuns verksamheter. Med ett 
barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska vara en given 
utgångspunkt i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. Ljungby kommuns 
verksamheter och de beslut som tas ska utgå från ett barnrättsperspektiv och alla medarbetare ska 
ha kunskap om barnkonventionen. 

För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete behöver kommunen arbeta såväl 
strategiskt som långsiktigt. Alla verksamheter har ett ansvar att tillämpa barnkonventionen inom 
ramen för sitt uppdrag. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som är odelbara och ska läsas och tolkas som en helhet. 
Trots det har FN:s barnrättskommitté fastslagit fyra grundprinciper och två artiklar för 
genomförandet av barnkonventionens. 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Barn i Ljungby kommun är inte en homogen grupp och de insatser som Ljungby kommun 
genomför rörande barnets rättigheter måste därför alltid beakta flickors och pojkars olika 
förutsättningar utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Artikel 3: Barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla åtgärder som berör ett barn. 
Vid beslut som kan påverka barn och vid verksamhetsförändringar ska en prövning av barnets 
bästa göras och dokumenteras. 

Artikel 6: Varje barn har rätt att leva och utvecklas. 
Varje barn i Ljungby kommun har rätt att utvecklas och leva ett liv där de kan utvecklas såväl 
fysiskt, psykiskt och socialt. Ljungby kommun ska säkerställa att flickor och pojkar får växa upp i 
en trygg miljö och utvecklas till självständiga individer, men egna åsikter och tankar. 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den beaktad. 
Ljungby kommuns verksamheter ska säkerställa att flickor och pojkar får möjlighet till inflytande 
och blir delaktiga i verksamheter, beslutsfattande och i utvecklingen av kommunen. Det innebär 
att verksamheterna ska beakta barnets åsikter. 
Artikel 4: Genomförande. 
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Barnkonventionen ställer krav på att styrning och ledning ska vara barnrättsbaserad. Ljungby 
kommun ska vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra rättigheterna i barnkonventionen. Barn 
och barnrättsarbetet ska synas i budgeten och ges tillräckliga resurser. 

Artikel 42: Kunskap. 
För att förstå hur barnkonventionens artiklar ska prioriteras, respekteras, skyddas och säkerställas 
inom olika verksamheter behövs kunskap. Förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare i 
Ljungby kommun ska ha rätt kunskap och kompetens för att arbeta barnrättsbaserat och för att 
kunna fatta barnrättsbaserade beslut. 



Från: Byrskog Bruce 
Skickat: den 31 augusti 2021 10:30 
Till: Olsson Sofia 
Ämne: VB: Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 

kommun  

Hej Sofia 
Hanterar du dessa synpunkter vidare? 

Önskar dig en bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog Rambelo 

Kommunsekreterare  

Ljungby kommun  

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen  

Olofsgatan 9 Ljungby  

341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 91 09  

Webbplats: www.ljungby.se 

Från: Ungdomsrådet Ljungby <ungdomsradet@ljungby.se>  
Skickat: den 24 augusti 2021 18:14 
Till: Byrskog Bruce <bruce.byrskog@ljungby.se> 
Ämne: SV: Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun 

Hej! Detta är våra åsikter angående policyn du skickade. 

Vi håller med det som skrivs och vill pointera att det är viktigt att detta efterföljs. 

http://www.ljungby.se/
mailto:ungdomsradet@ljungby.se
mailto:bruce.byrskog@ljungby.se


MVH Ungdomsrådet 

Från: Byrskog Bruce 
Skickat: den 3 juni 2021 08:58:16 
Till: Barn och utbildningsnämnden; Socialnämnden Ljungby; Kultur och fritidsnämnden; Miljö och 
byggnämnden; Tekniska nämnden; Överförmyndaren; Joakim Karlsson; Bo Schönbeck; Ungdomsrådet 
Ljungby 
Kopia: Kommunstyrelsen 
Ämne: Sv: Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun  

Hej igen,  
Yttranden kan skickas till kommunstyrelsen@ljungby.se. 

Önskar dig en bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog Rambelo 

Kommunsekreterare  

Ljungby kommun  

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen  

Olofsgatan 9 Ljungby  

341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 91 09  

Webbplats: www.ljungby.se 

Från: Byrskog Bruce  
Skickat: den 3 juni 2021 08:52 
Till: Barn och utbildningsnämnden <barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se>; Socialnämnden Ljungby 
<socialnamnden@ljungby.se>; Kultur och fritidsnämnden <kultur.fritidsnamnden@ljungby.se>; Miljö och 
byggnämnden <miljo.byggnamnden@ljungby.se>; Tekniska nämnden <tekniska.namnden@ljungby.se>; 
Överförmyndaren <overformyndaren@ljungby.se>; 'Joakim Karlsson' 
<joakim.karlsson@ljungbybostader.se>; 'Bo Schönbeck' <bo.schonbeck@ljungby-energi.se>; 
Ungdomsrådet Ljungby <ungdomsradet@ljungby.se> 

mailto:kommunstyrelsen@ljungby.se
http://www.ljungby.se/
mailto:barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se
mailto:socialnamnden@ljungby.se
mailto:kultur.fritidsnamnden@ljungby.se
mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se
mailto:tekniska.namnden@ljungby.se
mailto:overformyndaren@ljungby.se
mailto:joakim.karlsson@ljungbybostader.se
mailto:bo.schonbeck@ljungby-energi.se
mailto:ungdomsradet@ljungby.se


Kopia: Olsson Sofia <sofia.olsson@ljungby.se> 
Ämne: Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun 

Hej! 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till Policy för arbetet med barns 
rättigheter i Ljungby kommun på remiss för yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen 
och ungdomsrådet. Remissen ska besvaras senast den 30 september 2021. 

Bifogat detta mejl finns arbetsutskottets beslut samt remissutgåvan av Policy för arbetet med barns 
rättigheter i Ljungby kommun.  

Önskar dig en bra dag! 

Med vänliga hälsningar 

Bruce Byrskog Rambelo 

Kommunsekreterare  

Ljungby kommun  

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen  

Olofsgatan 9 Ljungby  

341 83 Ljungby  

Tel. 0372-78 91 09  

Webbplats: www.ljungby.se 

mailto:sofia.olsson@ljungby.se
http://www.ljungby.se/
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Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i 

Ljungby kommun 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden ställer sig bakom förslaget till policy. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att remittera ett 
förslag till policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun till bland 
annat samtliga nämnder. 

Syftet med policyn är att säkerställa att barnkonventionen, som numera är svensk 
lag, och barnrättsperspektiv är styrande för Ljungby kommuns verksamheter. Med 
barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska 
vara ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för arbetet med barns rättigheter 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om remiss 2021-05-25 § 93 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Ljungby 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

2021-08-26

Gemensamma överförmyndarnämnden

Tid och plats Torsdagen den 26 augusti 2021 kl 08:30- 11.00, sammanträdesrum Vidöstern,
kommunhuset, Ljungby, samt via Teams

Beslutande Cecilia Löf (M), ordförande
Ulla-Britt Storck (S) (via Teams)
Sonja Emilsson (M), ersättare för Elizabeth Peltola (C) (via Teams)
Stefan Jönsson (S) (via Teams)
Tommy Andersson (M), vice ordförande 
Karina Eliasson (S) (via Teams)

Övriga deltagare Eva Andersson, samordnare överförmyndarenheten
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare
Gabriella Olofsson, controller § 20
Petra Karlsson, samordnare professionella gode män § 22
Margareta Larsson, kanslichef § 30-34
Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare

Justerare Tommy Andersson

Justeringens 
tid och plats

I direkt anslutning till sammanträdet

Paragrafer §§ 20-34

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Justerare To m

Justerandes sign
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SÄMMÄJNTTRÄDESPROTOKOLL 2(22)

2021-08-26

Gemensamma överförmyndarnämnden

Änslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Gemensamma överförmyndarnämnden

2021-08-26

27 augusti 2021

30 augusti-20 september 2021

21 september 2021

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift
W //cyA£/7 //scq?

Eva-Marie Norén Holgersson
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Socialnämnden 

SN § 76 

Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
och översända detsamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 
kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, Lag (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Inom kommunen tillsattes en barnrättsgrupp under ledning av 
kommunledningsförvaltningen. Ett förslag till policy för arbete med barns 
rättigheter i Ljungby kommun har tagits fram och ska till kommunstyrelsen för 
beslut den 30 september. 

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 87, och 
föreslår socialnämnden att ta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
och översända detsamma till kommunstyrelsen. 

Redogörelse 

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Social förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15, Policy för arbetet med barns 
rättigheter i Ljungby kommun, arbetsutskottets protokoll 2021-09-15 § 87. 
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TXT. LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 22 
september 2021 kl 8.00-15.00

Bo Ederström (M) ordförande

Lars Nordqvist (M) för Anneli Ahlqvist (C)

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Tomas Sonesson (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Greger Larsson, socialchef

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§75-76

Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 81 p 4

Leif Holm, verksamhetschef § 81 p 4

Solange Varela, verksamhetschef § 81 p 4

Martina Ericsson (SD)

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 7 oktober 2021

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Justerandes sign
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LJUNGBY
KOMMUN

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
vvebbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-22

2021-10-07

Överklagningstid

Tillkännagivandet
publicerat

2021-10-08—2021-10-29

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-11-01

Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Justerandes sign



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-09-15 

1(2) 

Diarienummer SN 2021-0145.701 

Socialförvaltningen 

Linda Farkas 

Kvalitetsstrateg 

0372-789760 

linda.farkas@ljungby.se 

 

 

 

Remiss - Policy för arbetet med barns 

rättigheter i Ljungby kommun  

Förvaltningens förslag till beslut 

Att socialnämnden tar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
och översänder detsamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 
kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, Lag (2018:1197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.  

Inom kommunen tillsattes en barnrättsgrupp under ledning av 
kommunledningsförvaltningen. Ett förslag till policy för arbete med 
barns rättigheter i Ljungby kommun har tagits fram och ska till 
kommunstyrelsen för beslut den 30 september. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Socialförvaltningen ser att det som mycket positivt att Ljungby kommun 
lyfter barnrättsfrågorna och gör det till ett kommungemensamt arbete. 

Beskrivningen av en policy är att den anger den politiska inriktningen av 
hur kommunen ser på en viss fråga i stort.  I Ljungby kommuns policy 
står följande: ”Syftet med denna policy är att säkerställa att Barnkonventionen 
och ett barnrättsperspektiv är styrande för Ljungby kommuns verksamheter. Med 
ett barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter 
ska vara ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i 
organisationen. Ljungby kommuns verksamheter och de beslut som tas ska utgå 
från ett barnrättsperspektiv och alla medarbetare ska ha kunskap om 
barnkonventionen.” 

Socialförvaltningen uppmärksammar att i samband med att 
barnkonventionen blev lag finns förtydligande kring hur 
barnkonventionen som lag ska tolkas. Regeringskansliet skriver: 

”Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

”Inkorporeringen av barnkonventionen innebär inte att den får företräde framför 
annan lagstiftning. Hur en eventuell motstridighet mellan den inkorporerade 
konventionen och annan lagstiftning ska avgöras måste avgöras med hjälp av 
allmänna rättsliga tolkningsprinciper.” 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-08-24 

2(2) 

 

 

 

I policyn för Ljungby kommun används begreppen ”styrande” och 
”ledande”. Hur förhåller sig detta till andra behov och intressen som ska 
beaktas i kommunen, till exempelvis behov för andra målgrupper i 
samhället och ekonomi? Betyder det att barnets rättigheter ska styra 
kommunen oavsett om det innebär att andra behov får stå tillbaka. Eller 
syftar styrande och ledande mer till en mjukare tolkning av orden? 

För att förtydliga intentionen med policyn är Socialförvaltningen förslag 
att ändra begreppen till följande lydelse i syftet:  

”Syftet med denna policy är att säkerställa att Barnkonventionen och ett 
barnrättsperspektiv gäller i Ljungby kommuns verksamheter. Med ett 
barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska 
vara en given utgångspunkt i planering, beslut och utförande på alla nivåer i 
organisationen. Ljungby kommuns verksamheter och de beslut som tas ska utgå 
från ett barnrättsperspektiv och alla medarbetare ska ha kunskap om 
barnkonventionen.” 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 

Förvaltningens beredning 

Tjänsteskrivelsen har beretts i socialförvaltningens ledningsgrupp 2021-
09-08. 

Greger Larsson  
Socialchef 

Linda Farkas 
Kvalitetsstrateg 

 

Beslutsunderlag  

Policy för barns rättigheter i Ljungby kommun 



ffl LJUNGBYt:i3 KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

9(15) 

Kultur- och fritidsnämnden 

7 
usterandes sign 

KFN § 65 2020/KOF0061 003 

Remissyttrande om policy för arbetet med barns 
rättigheter 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till yttrande över policy för arbete 
med barns rättigheter och skickar det till kommunstyrelsen för vidare 
beslutsfattande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Barnkonventionen blev svensk lag den I januari 2020. 

Inom kommunen startades en barnrättsgrupp under ledning av kommun

ledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället begränsades 
förmågan att ägna barnrättsfrågan dess rättmätiga fokus och gruppens arbete 
tvingades sättas på tillfällig paus. Kultur- och fritidsförvaltningen ser med fördel 
att samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med policyn är 
att barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planeiing, beslut och 
utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. Genom 
denna grupp får förvaltningar den utbildning, samordning och ledning som 
behövs i arbetet. Då skapas goda förutsättningar att bamrättsperspektivet kan 
komma att genomsyra förvaltningarnas arbete. Barnrättsombudet och 
barnrättsbevakarna i gruppen har ett intresse av att ta del av föreläsningar och 
goda exempel. 

Kultur- och fritidsnämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §52. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen. 



 

  
T J Ä N S T E S K R I V E L S E  
2021-08-30 

 

 
 Kultur- och fritidsförvaltningen 

Helena Persson 
Verksamhetschef  
Tel. 0372-78 92 14 
Helena.persson@ljungby.se 
 

Kultur-och fritidsnämnden  

 

     

POSTADRESS 

341 83  Ljungby  
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 
212000-0670 

PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879 
 

Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun 
Yttrande 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till yttrande över policy för arbete med barns 
rättigheter och skickar det till kommunstyrelsen för vidare beslutsfattande. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.  
 
Inom kommunen startades en barnrättsgrupp under ledning av 
kommunledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället begränsades 
förmågan att ägna barnrättsfrågan dess rättmätiga fokus och gruppens arbete 
tvingades sättas på tillfällig paus. Kultur- och fritidsförvaltningen ser med fördel 
att samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med policyn är att 
barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, beslut och 
utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. Genom denna 
grupp får förvaltningar den utbildning, samordning och ledning som behövs i 
arbetet. Då skapas goda förutsättningar att barnrättsperspektivet kan komma att 
genomsyra förvaltningarnas arbete. Barnrättsombudet och barnrättsbevakarna i 
gruppen har ett intresse av att ta del av föreläsningar och goda exempel.   
 
Kultur- och fritidsnämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 
kommunledningsförvaltningen.  
 
 

 
 
 
Ing-Marie Byström  Helena Persson  
Förvaltningschef  Verksamhetschef 
 



� LJUNGBY � KOMMUN 
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-21 

10(13) 

Tekniska nämnden 

Justerandes sign 

Tn § 98 TK.2021/0169 

Policy för arbetet med barns rättigheter 
Yttrande 

Beslut 

003 

Tekniska nämnden beslutar att anta förslaget till yttrande över policy för arbete 
med barnsrätttgneter ocnsla.cl<:ar c:l

e

nitl 1<:ommunstyrelsen for vidare 
beslutsfattande. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 
kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. Barnkonventionen 
blev svensk lag den 1 januari 2020. 

Inom kommunen startades en vid ett tidigare skede en barnrättsgrupp under 
ledning av kommunledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället 
begränsades förmågan att ägna barnrätts-frågan dess rättmätiga fokus och 
gruppens arbete tvingades sättas på tillfällig paus. Tekniska förvaltningen ser 
med fördel att samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med 
policyn är att barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, 
beslut och utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. 
Genom denna grupp f'ar förvaltningar den utbildning, samordning och ledning 
som behövs i arbetet. Då skapas goda förutsättningar att barnrättsperspektivet 
kan komma att genomsyra förvaltningarnas arbete. Det finns i tekniska 
förvaltningen intresse av att ta del· av föreläsningar och goda exempel. 

Tekniska nämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 
kommunledningsförvaltningen och att rimliga krav ställs på tekniska nämnden i 
det strategiska och uppföljande arbetet. Inom kommunala verksamheter berörs 
barn inte enbart inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter, utan i allra 
hösta grad av beslut och verksamheter som hanteras av tekniska nämnden. 
Exempel är lekparker och grönytor som ska hållas säkra och tillgängliga, 
måltiderna som ska vara näringsriktiga och klimatsmarta, stadsplanering som 
ska vara tillgänglig och tilltalande, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och 
räddningstjänstutbildning för sexåringar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-22 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

  
T J Ä N S T E S K R I V E L S E  

2021-06-22 

 

TK2021 

 Tekniska förvaltningen 

Lisa Åberg 

Tel. 0372-78 93 10 

Lisa.aberg@ljungby.se 

 

Tekniska nämnden  

 

     

POSTADRESS 

341 83  Ljungby  
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 vx 
ORG NR 

212000-0670 
PLUSGIRO 

302 50-5 

E-POST 

kommunstyrelsen@ljungby.se 
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0372-78 91 44 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879 
 

Policy för arbetet med barns rättigheter Ljungby kommun 
Yttrande 

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förslaget till yttrande över policy för arbete med barns 

rättigheter och skickar det till kommunstyrelsen för vidare beslutsfattande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 

kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. Barnkonventionen blev 

svensk lag den 1 januari 2020.  

 

Inom kommunen startades en barnrättsgrupp under ledning av 

kommunledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället begränsades 

förmågan att ägna barnrättsfrågan dess rättmätiga fokus och gruppens arbete 

tvingades sättas på tillfällig paus. Tekniska förvaltningen ser med fördel att 

samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med policyn är att 

barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, beslut och 

utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. Genom denna 

grupp får förvaltningar den utbildning, samordning och ledning som behövs i 

arbetet. Då skapas goda förutsättningar att barnrättsperspektivet kan komma att 

genomsyra förvaltningarnas arbete. Det finns bland de sk barnrättsombuden 

intresse av att ta del av föreläsningar och goda exempel.   

 

Tekniska nämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 

kommunledningsförvaltningen och att rimliga krav ställs på tekniska nämnden i det 

strategiska och uppföljande arbetet. Inom kommunala verksamheter berörs barn inte 

enbart inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter, utan i allra hösta grad av 

beslut och verksamheter som hanteras av tekniska nämnden. Exempel är lekparker och 

grönytor som ska hållas säkra och tillgängliga, måltiderna som ska vara näringsriktiga 

och klimatsmarta, stadsplanering som ska vara tillgänglig och tilltalande, trafiksäkerhet 

för oskyddade trafikanter och räddningstjänstutbildning för sexåringar. 

 

 

 



    

2021-06-22 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

………………………….  …………………………… 

Sonja Edén   Lisa Åberg    

Teknisk chef   Administrativ chef   
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Miljö- och byggnämnden 

Justerandes sign 

MBN § 124 2021-1147 

Remiss över policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun, yttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott med diarienummer KS2021-0219 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ser positivt på att en policy tas fram och har inga 
synpunkter på dokumentet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna det övergripande arbetet 
kring barn.konventionens förankring i kommunens verksamheter. 
Kommundirektören utsåg under 2020 ett Barnrättsombud och förvaltningarna 
Bamrättsövervakare. 

Barn.konventionen har blivit svensk lag vilket medfört utökade krav på 
kmmnunen. För att lagkravet ska uppfyllas har kommunledningsförvaltningen 
som ett första steg tagit fram ett förslag till policy för arbetet med barns 
rättigheter. I förslaget framgår att barnkonventionen och ett barnperspektiv ska 
vara styrande för kommunens verksamheter. Med bamrättsperspektiv avses ett 
synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, 
beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. Ljungby kommuns 
verksamheter och de beslut som tas ska utgå från ett bamrättsperspektiv och alla 
medarbetare ska ha kunskap om barnkonventionen. 

I tjänsteskrivelsen från den 29 april 2021 föreslår kommunledningsförvaltningen 
att k01mnunstyrelsens arbetsutskott beslutar att policyn ska skickas på remiss för 
yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att skicka förslag 
till Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun på remiss för 
yttrande till samtliga nämnder, de kommunala bolagen och ungdomsrådet. 
Remissen ska besvaras senast den 30 september 2021. 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ser positivt på att en 
policy tas fram och har inga synpunkter på dokumentet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad 2021-06-22.
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Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen har inga synpunkter på dokumentet och anser att policyn kan 
antas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden ser positivt på att en policy tas fram och har 
inga synpunkter på dokumentet.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden kan yttra sig att det är positivt att en policy tas 
fram och har inga synpunkter på dokumentet eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar att yttra sig att framtagandet av en 
policy är positivt och har inga synpunkter på dokumentet.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
r
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Miljö- och byggnämnden

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Onsdagen den 18 augusti 2021, klockan 8.00-12.10 i sammanträdesrum 
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby samt digitalt via Teams.
Mötet ajournerades mellan klockan 9.25-9.50 samt 10.50-11.00

Kent Danielsson (C), ordförande
Frederik Svärd (M), vice ordförande (deltog via Teams)
Caroline Holmqvist Henrysson (S), 2:e vice ordförande (deltog via Teams) 
Jenny Anderberg (C) (deltog via Teams)
Peter Berg (M) (deltog via Teams)
Tomas Nielsen (S) (deltog via Teams)
Jimmy Stansert (S) (deltog via Teams)
Christina Bertilfelt (S) (deltog via Teams)
Bengt Carlsson (KD) (deltog via Teams)
Henrik Pettersson (SD) (deltog via Teams)
Pär Augustsson (SD) (deltog via Teams)

Elisabeth Lindström Johannesson (MP) (deltog via Teams)

Trond Strangstadstuen, förvaltningschef,
Anna E Andersson, stf förvaltningschef
Hanna Svalinström, vik miljöchef
Jeanette Kullenberg, vik plan- och byggchef
Lise-Lotte Jonasson, administrativ handläggare
Adina Mårtensson, miljöinspektör, §§ 127-128 (deltog via Teams)
Ulla Gunnarsson, planarkitekt, § 129 (deltog via Teams)
Jeane Gustafsson, bygglovhandläggare, § 130 (deltog via Teams)
Hanne Larsson, bygglovhandläggare, § 131 (deltog via Teams)
Helena Larsson, bygglovhandläggare, § 132 (deltog via Teams)
Sarah Cederström, bygglovhandläggare, §§ 133-136 (deltog via Teams)

Bengt Carlsson (KD)

Justeringens
tid och plats Miljö- och byggförvaltningen den 19 augusti 2021, klockan 13.00

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kent Danielsson (C)

Bengt Carlsson (KD)

Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum Den 18 augusti 2021 
Tillkännagivandet
publicerat Den 20 augusti 2021

Överklagningstid Den 20 augusti - 13 september 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Den 17 september 2021

&
Justerandes sign
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Justerandes sign 

§ 11 Dnr KS2021-0165 003 

Arkivreglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun daterat 26 november 2021 och 
att det nya arkivreglementet ska gälla från och med den 1 februari 2022.  

Nu gällande arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av kommunens 
arkivreglemente. Av 16 § arkivlagen följer att kommunfullmäktige får meddela 
föreskrifter om arkivvården inom kommunen i den utsträckning när något annat 
inte är särskilt föreskrivet.  

I det nya förslaget har begreppet dokumenthantering bytts ut mot 
informationshantering som bättre beskriver hur arkivbildningen ser ut med både 
analog och digital informationshantering. Förslaget tydliggör också 
ansvarsfördelningen av den delade arkivmyndigheten mellan Sydarkivera och 
Ljungby kommun.   

Den 14 december 2021 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
till revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun samt att besluta att det nya 
arkivreglementet ska börja gälla från och med 1 februari 2022. Nu gällande 
arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2021-12-14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-26 

Förslag till revidering av arkivreglemente, 2021-11-26 

Ändringsförslag gällande arkivreglementet 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.   
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta förslaget till revidering av arkivreglemente för Ljungby kommun 
samt att besluta att det nya arkivreglementet ska börja gälla från och med 
1 februari 2022.  

Nu gällande arkivreglemente upphör därmed att gälla samma dag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande arkivreglemente är antaget i kommunfullmäktige 2017-06-19 
§ 24.
Ett förslaget om revidering föreligger och förslaget bygger som tidigare
version på Sydarkiveras utarbetade mall för arkivreglemente.

När det gäller arkivfrågor finns bestämmelser om arkiv i offentlig 
förvaltning i arkivlagen (1990:872) samt arkivförordningen (1991:446). 
Av 16 § arkivlagen följer att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter 
om arkivvården inom kommunen i den utsträckning när något annat 
inte är särskilt föreskrivet. Bestämmelserna i reglementet är 
teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och 
förmedlas. 

Förslaget om revidering av arkivreglemente är anpassat till 
förutsättningarna i Ljungby kommun. I det nya förslaget har begreppet 
dokumenthantering bytts ut mot informationshantering som bättre 
beskriver hur arkivbildningen ser ut med både analog och digital 
informationshantering. Förslaget tydliggör också ansvarsfördelningen av 
den delade arkivmyndigheten mellan Sydarkiveras gemensamma 
arkivmyndighet och Ljungby kommuns arkivmyndighet, 
kommunstyrelsen den senare med verkställande arkivfunktion 
kommunarkivet. 
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Arkivreglemente för Ljungby kommun 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då be-

hövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation 

bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.  

 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 

bestämmelser för Ljungby kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § ar-

kivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 

struktureras och förmedlas. 

 

1 Omfattning 
 
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 

Ljungby kommun. Med myndighet avses i detta reglemente:  

 

 Fullmäktige och dess revisorer.  

 Kommunstyrelsen  

 Nämnder och styrelser med förvaltningar.  

 Andra styrelseformer med självständig ställning.  

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 

och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.  

 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bin-

dande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. Vid 

delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd 

med respektive arkivmyndigheter. 

 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv 

som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i 

såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. Myndigheternas arkiv ska hanteras så 

att följande tillgodoses:  

 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar  

 Information för rättsskipning och förvaltning  

 Forskningens behov  

 

3 Definitioner 
 
Allmän handling  Med handling förstås framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet 

och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndighet. All-

männa handlingar är normalt offentliga men kan 

ibland innehålla sekretessuppgifter.  
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Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som 

dokumenterar den verksamhet eller de verksamheter 

som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga in-

formationssystem (analoga och digitala) som hante-

rar allmänna handlingar/allmän information. 

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en 

myndighet (informationsägare). Den ansvarige ska 

bland annat se till att det finns resurser och kompe-

tens för att hantera informationsförvaltningen (arkiv-

vården).  

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning 

av en myndighets arkiv och informationshantering. 

Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.  

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin 

verksamhet tar emot och skapar handlingar. Till 

exempel nämnd eller kommunalt bolag.  

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som för-

valtning för arkivmyndigheten.  

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivombud  Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta 

hand om den löpande informationsförvaltningen 

(arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän informat-

ion hanteras i verksamheten. I arkivredovisning ingår 

klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan 

informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning. 

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att 

samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering 

informationshantering på en förvaltning. Fungerar 

som samordnare för myndighetens arkivombud. 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta 

arkiv från andra myndigheter.  

Dokumenthanteringsplan 

Informationshanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hante-

ringsanvisningar och beslut om gallring.  

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering 

informationshantering genom organisering av rutiner, 

kontroller och processer för att uppnå fastställda mål 

i verksamheten.  

Informationsförvaltning 

(arkivvård)  

Verksamhet för att ta emot eller skapa information 

som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras 

eller gallras. Med hantera menas att systematisera, 

beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information 

som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård 

finns i Arkivlagen.  
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4 Organisation och ansvar 

Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, Ljungby kommuns 

arkivmyndighet; benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och Ljungby kom-

muns myndigheter.  

Ansvaret för arkivet är delat mellan, Sydarkiveras gemensamma arkivmyndighet och Ljungby 

kommuns arkivmyndighet kommunstyrelsen den senare med verkställande arkivfunktion 

kommunarkivet. Dessa benämns i fortsättningen Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten och den 

lokala arkivmyndighetens kommunarkiv. Innan arkivet överlämnats till den lokala arkivmyndigheten 

eller Sydarkivera ligger ansvaret för arkivet på den myndighet vars verksamhet arkivet uppkommit i. 

4.1 Arkivmyndigheter 

4.1.1 Sydarkiveras gemensamma arkivmyndighet  
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för för-

bundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarki-

vera. Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndig-

het, med begäran om åtgärd.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.

4.1.2 Lokal arkivmyndighet  
Lokal arkivmyndighet för Ljungby kommun är kommunstyrelsen. Den lokala arkivmyndig-

hetens ansvarsområden:  

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade

verksamhet efter samråd med Sydarkivera.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala

arkivmyndigheten.

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.

 Ansvara för vården av analoga arkiv som överlämnats till den lokala arkivmyndig-

hetens kommunarkiv.

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade

verksamhet efter samråd den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv och med

Sydarkivera.

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.
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4.2 Arkivfunktion  
 
4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion  
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiv-

eras förvaltning, med tillsynsarkivarie. Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:  

 

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 

förbundsordning och handlingsprogram.  

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering 

informationshantering.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndig-

heten.  

 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.  

 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  

 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.  

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksam-

het, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.  

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller ar-

kiv, dokumenthantering informationshantering och informationssäkerhet.  

 Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner informationshanteringsplaner och 

granska förslag till gallringsbeslut.  

 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information 

från IT-baserade verksamhetssystem.  

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och dokumenthante-

ring informationshantering. 

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering informationshantering.  

 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.  

 

4.2.2 Lokal arkivfunktion  
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 

finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. Kommunarkivarie Arkivchef 

svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade arkiv. Den lokala 

arkivfunktionens ansvarsområden:  

 

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten.  

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.  

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksam-

het, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.  

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  

 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.  

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.  

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering.  
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 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala

arkivmyndigheten.

 Den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv skall vårda förvarat arkivbestånd.

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i det löpande

förvaltningsarbetet, av allmänheten samt i kulturell verksamhet och forskning.

 I mån av plats tar kommunarkivet hand om enskilda arkiv från föreningar, företag,

personer med flera av lokalhistorisk betydelse.

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.

 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och

informationshantering.

4.3 Myndigheten  
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisat-

ion och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verk-

samhet. I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvalt-

ningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivan-

svarig ska utse en eller flera personer som svarar för kontakterna med arkivmyndigheten. 

Myndighetens ansvarsområden: 

Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 

ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta 

ingår att utse arkivansvarig eller arkivansvariga, som är ytterst ansvarig för 

informationsförvaltningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon 

annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivombud som svarar för kontakterna med lokala 

arkivmyndighetens verkställande funktion och Sydarkivera. Myndighetens ansvarsområden: 

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar

informationens beständighet.

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med

Sydarkivera och den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv.

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med

informationsförvaltning, planering av informationshantering och informationsredovis-

ning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).

 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera

(elektroniska arkiv) och till den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).
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 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 

arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya in-

formationssystem. Samråd bör ske med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera om myndigheten 

har för avsikt att överföra verksamhet till enskilt organ.  

 Samråda i god tid med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera innan myndigheten 

beslutar om gallring och antar dokumenthanteringsplan informationshanteringsplan.  

 

5 Planera informationshantering  
 
Hantering av information ska styras och planeras. För de handlingar som ska bevaras ska 

myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med Sydarkivera.  

 

5.1 Dokumenthanteringsplan Informationshanteringsplan 
 Varje myndighet ska upprätta en förteckning en informationshanteringsplan över 

allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  

 Dokumenthanteringsplanen Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell.  

 Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och 

utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informations-

förvaltningen.  

 Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och 

innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.  

 Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 

 Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera och den lokala 

arkivmyndigheten utifrån respektive ansvarsområde. 

 

5.1 Informationshanteringsplan 
 Varje myndighet ska upprätta en informationshanteringsplan över allmänna handlingar 

med hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  

 Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell.  

 Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och 

utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informations-

förvaltningen.  

 Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och 

innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.  

 Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera och den lokala 

arkivmyndigheten utifrån respektive ansvarsområde. 

 

  

6 Redovisa information  
 
6.1 Arkivbeskrivning  
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.  

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hante-

ras samt vara utformad så att den underlättar användningen. 

 

6.2 Arkivförteckning  
 Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala 

arkivmyndighetens kommunarkiv.  
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 Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning.

 Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och

som instrument för kontroll av arkivet.

 Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om

information saknas.

 Om dokumenthanteringsplaner informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet

med de riktlinjer som meddelas från Sydarkivera så behöver inte särskild

arkivförteckning upprättas hos myndigheterna.

7 Förvalta information 

Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 

avgränsa och skydda informationen.  

7.1 Systematisera  
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.  

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 

logisk struktur finns kvar.  

7.2 Förvara  
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med lokal arkivmyndighet 

och/eller Sydarkivera.  

8 Gallra och rensa 

Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 

ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant 

sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter rade-

rats. Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gall-

ring om detta medför:  

 Informationsförlust.

 Förlust av möjliga sammanställningar.

 Förlust av sökmöjligheter.

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myn-

digheten eller den lokala arkivmyndigheten. All gallring ska redovisas i dokumenthanterings-

planen informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i samråd 

med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera.  

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i 

det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet 

ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska sen-

ast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till arkivmyndighet.  
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9 Överlämna 

9.1 Överlämna till annan myndighet  
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten över-

förs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § of-

fentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som 

fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med lokal arkivmyndighet och/eller 

Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar lokal arkivmyndighet 

och/eller Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras.  

9.2 Överlämna till arkivmyndighet  
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till ar-

kivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarki-

vera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna.  

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 

eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller 

Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda 

myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera. 

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 

detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. Lokal arkivmyndighet äger rätt att 

besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos arkivmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 

Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 

tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. Utlån ska vara tidsbegränsade och ske 

enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlå-

ning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.  Utlånande lokal arkivmyndighet 

ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt samt tillse att 

arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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Arkivreglemente för Ljungby kommun 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då be-

hövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation 

bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.  

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda 

bestämmelser för Ljungby kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § ar-

kivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 

struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning 

Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 

Ljungby kommun. Med myndighet avses i detta reglemente:  

 Fullmäktige och dess revisorer.

 Kommunstyrelsen

 Nämnder och styrelser med förvaltningar.

 Andra styrelseformer med självständig ställning.

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar

och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bin-

dande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. Vid 

delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd 

med respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv 

som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i 

såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. Myndigheternas arkiv ska hanteras så 

att följande tillgodoses:  

 Rätten att ta del av allmänna handlingar

 Information för rättsskipning och förvaltning

 Forskningens behov

3 Definitioner 

Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet 

och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndighet. All-

männa handlingar är normalt offentliga men kan 

ibland innehålla sekretessuppgifter.  
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Arkiv  Den samlade mängden allmänna handlingar som 

dokumenterar den verksamhet eller de verksamheter 

som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga in-

formationssystem (analoga och digitala) som hante-

rar allmänna handlingar/allmän information. 

  

Arkivansvarig  Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en 

myndighet (informationsägare). Den ansvarige ska 

bland annat se till att det finns resurser och kompe-

tens för att hantera informationsförvaltningen (arkiv-

vården).  

 

Arkivbeskrivning  Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning 

av en myndighets arkiv och informationshantering. 

Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning.  

 

Arkivbildare  Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin 

verksamhet tar emot och skapar handlingar. Till 

exempel nämnd eller kommunalt bolag.  

 

Arkivfunktion  Organisation eller befattning som fungerar som för-

valtning för arkivmyndigheten.  

 

Arkivförteckning  Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

 

Arkivombud  Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta 

hand om den löpande informationsförvaltningen 

(arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

  

Arkivredovisning  Dokumentation som redovisar hur allmän informat-

ion hanteras i verksamheten. I arkivredovisning ingår 

klassificeringsstruktur, informationshanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

 

Arkivsamordnare  Roll som innebär att en anställd har till uppgift att 

samordna arbetet med arkiv- och dokumenthantering 

informationshantering på en förvaltning. Fungerar 

som samordnare för myndighetens arkivombud. 

  

Arkivmyndighet  Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta 

arkiv från andra myndigheter.  

 

Informationshanteringsplan Förteckning över allmänna handlingar med hante-

ringsanvisningar och beslut om gallring.  

 

Egenkontroll  Kontroll av arkiv och informationshantering genom 

organisering av rutiner, kontroller och processer för 

att uppnå fastställda mål i verksamheten.  

 

Informationsförvaltning  

(arkivvård)  

Verksamhet för att ta emot eller skapa information 

som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras 

eller gallras. Med hantera menas att systematisera, 

beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information 

som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård 

finns i Arkivlagen.  

 

 

 
 



4 

4 Organisation och ansvar 

Ansvaret för arkivet är delat mellan, Sydarkiveras gemensamma arkivmyndighet och Ljungby 

kommuns arkivmyndighet kommunstyrelsen den senare med verkställande arkivfunktion 

kommunarkivet. Dessa benämns i fortsättningen Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten och den 

lokala arkivmyndighetens kommunarkiv. Innan arkivet överlämnats till den lokala arkivmyndigheten 

eller Sydarkivera ligger ansvaret för arkivet på den myndighet vars verksamhet arkivet uppkommit i. 

4.1 Arkivmyndigheter 

4.1.1 Sydarkiveras gemensamma arkivmyndighet  
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för för-

bundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarki-

vera. Sydarkiveras ansvarsområden:  

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndig-

het, med begäran om åtgärd.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.

 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.

4.1.2 Lokal arkivmyndighet  
Lokal arkivmyndighet för Ljungby kommun är kommunstyrelsen. Den lokala arkivmyndig-

hetens ansvarsområden:  

 Ansvara för vården av analoga arkiv som överlämnats till den lokala arkivmyndig-

hetens kommunarkiv.

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade

verksamhet efter samråd den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv och med

Sydarkivera.

 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.
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4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion  
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiv-

eras förvaltning, med tillsynsarkivarie. Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:  

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras

förbundsordning och handlingsprogram.

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndig-

heten.

 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.

 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.

 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksam-

het, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller ar-

kiv, informationshantering och informationssäkerhet.

 Samordna arbetet med informationshanteringsplaner och granska förslag till

gallringsbeslut.

 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information

från IT-baserade verksamhetssystem.

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och

informationshantering.

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och informationshantering.

 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.

4.2.2 Lokal arkivfunktion  
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 

finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. Arkivchef svarar under den 

lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade arkiv. Den lokala arkivfunktionens 

ansvarsområden:  

 Den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv skall vårda förvarat arkivbestånd.

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i det löpande

förvaltningsarbetet, av allmänheten samt i kulturell verksamhet och forskning.

 I mån av plats tar kommunarkivet hand om enskilda arkiv från föreningar, företag,

personer med flera av lokalhistorisk betydelse.

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.

 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och

informationshantering.
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4.3 Myndigheten 

Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 

ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta 

ingår att utse arkivansvarig eller arkivansvariga, som är ytterst ansvarig för 

informationsförvaltningen. Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon 

annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivombud som svarar för kontakterna med lokala 

arkivmyndighetens verkställande funktion och Sydarkivera. Myndighetens ansvarsområden: 

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar

informationens beständighet.

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med

Sydarkivera och den lokala arkivmyndighetens kommunarkiv.

 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med

informationsförvaltning, planering av informationshantering och informationsredovis-

ning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).

 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera

(elektroniska arkiv) och till den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller

arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya in-

formationssystem. Samråd bör ske med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera.

 Samråda i god tid med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera om myndigheten

har för avsikt att överföra verksamhet till enskilt organ.

 Samråda i god tid med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera innan myndigheten

beslutar om gallring och antar informationshanteringsplan.

5 Planera informationshantering 

Hantering av information ska styras och planeras. För de handlingar som ska bevaras ska 

myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med Sydarkivera.  

5.1 Informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) 
 Varje myndighet ska upprätta en informationshanteringsplan över allmänna handlingar

med hanteringsanvisningar och beslut om gallring.

 Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell.

 Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och

utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informations-

förvaltningen.

 Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och

innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.

 Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera och den lokala

arkivmyndigheten utifrån respektive ansvarsområde.
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6 Redovisa information  
 
6.1 Arkivbeskrivning  
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.  

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hante-

ras samt vara utformad så att den underlättar användningen. 

 

6.2 Arkivförteckning  
 Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala 

arkivmyndighetens kommunarkiv.  

 Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning.  

 Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och 

som instrument för kontroll av arkivet.  

 Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 

information saknas.  

 Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som 

meddelas från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos 

myndigheterna.  

 

7 Förvalta information  
 
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 

avgränsa och skydda informationen.  

 

7.1 Systematisera  
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.  

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 

logisk struktur finns kvar.  

 

 
7.2 Förvara  
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.  

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med lokal arkivmyndighet 

och/eller Sydarkivera.  

 

8 Gallra och rensa  
 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 

ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant 

sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter rade-

rats. Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gall-

ring om detta medför:  

 

 Informationsförlust.  

 Förlust av möjliga sammanställningar.  

 Förlust av sökmöjligheter.  

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.  
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Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myn-

digheten eller den lokala arkivmyndigheten. All gallring ska redovisas i  

informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i samråd med lokal 

arkivmyndighet och/eller Sydarkivera.  

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i 

det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet 

ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska sen-

ast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till arkivmyndighet.  

9 Överlämna 

9.1 Överlämna till annan myndighet  
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten över-

förs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § of-

fentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som 

fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med lokal arkivmyndighet och/eller 

Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar lokal arkivmyndighet 

och/eller Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras.  

9.2 Överlämna till arkivmyndighet  
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till ar-

kivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarki-

vera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna.  

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 

eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller 

Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda 

myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera. 

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 

detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. Lokal arkivmyndighet äger rätt att 

besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos arkivmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 

Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 

tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. Utlån ska vara tidsbegränsade och ske 

enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlå-

ning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.  Utlånande lokal arkivmyndighet 

ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt samt tillse att 

arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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§ 20 Dnr KS2021-0460 020 

Policy för medarbetare och ledare i Ljungby 

kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
kommunstyrelsens förslag till Policy för medarbetare och ledare i Ljungby 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

En policy inom området medarbetar-och ledarskap i Ljungby kommun har tagits 
fram.  Behovet av en sådan policy har uppstått i och med Ljungby kommuns 
implementering av ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning, där 
filosofin uppmärksammar vikten av tydlighet i roller för anställda i organisationen. 
Policyn syftar till att klargöra filosofin för anställda och förtroendevalda politiker i 
Ljungby kommun.  

I policyn tydliggörs bland annat behovet av aktivt medarbetarskap. Aktivt 
medarbetarskap innebär att chefer skapar förutsättningar för att medarbetarna ska 
kunna ta ett stort ansvar i sin yrkesroll, i syfte att nå verksamhetens mål och 
resultat.  
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår den 30 november 2021 att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för 
medarbetare och ledare i Ljungby kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut, 2021-11-30 § 63 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-24 

Förslag till Policy för medarbetare och ledare i Ljungby kommun, 2021-11-30 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Policy för 
medarbetare och ledare bestående av personalutskottets förslag till policy samt de 
ändringar av ordalydelser i stycket Ledningsfilosofi, värdegrund och vision som 
redovisats under sammanträdet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till Policy för 
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medarbetare och ledare bestående av personalutskottets förslag samt de ändringar 
av ordalydelser i stycket Ledningsfilosofi, värdegrund och vision som redovisats 
under sammanträdet. 
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Diarienummer KS 2021-0460.020 

Kommunledningsförvaltningen 

Ebba Solvang 

Studentmedarbetare 

ebba.solvang@ljungby.se 

Policy för medarbetare och ledare i 

Ljungby kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Policy för medarbetare och 
ledare i Ljungby kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

En policy inom området medarbetar-och ledarskap i Ljungby kommun 
har tagits fram.  Behovet av en sådan policy har uppstått i och med 
Ljungby kommuns implementering av ledningsfilosofin tillitsbaserad 
styrning och ledning, där filosofin uppmärksammar vikten av tydlighet i 
roller för anställda i organisationen. Policyn syftar till att klargöra 
filosofin för anställda och förtroendevalda politiker i Ljungby kommun. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Policyn beskriver vilka grundpelare som bygger synen på medarbetar- och 
ledarskap i kommunen – vår värdegrund, ledningsfilosofin tillitsbaserad 
styrning samt att de två delarna tillsammans bidrar till att nå vår vision. 
Vidare redogör policyn för betydelsen av begrepp som medledarskap och 
aktivt medarbetarskap, vilket är viktigt av flertalet anledningar. 
Exempelvis är medledarskap ett flitigt använt begrepp i våra nya mallar 
för prestationsamtal och medarbetarsamtal, medan aktivt 
medarbetarskap varit ett sedan länge välanvänt begrepp inom Ljungby 
kommun. Policyn beskriver även tre områden som är sammanfattade 
utifrån innehållet i värdegrunden och ledningsfilosofin: tillitsfullt 
förhållningssätt, öppenhet och ansvarstagande. Inom respektive område 
beskrivs önskvärda handlingar och beteenden från medarbetare och 
chefer/ledare i organisationen. 

Förvaltningens beredning 

Policyn har upprättats av HR-avdelningen. Därutöver har den beretts i 
kommundirektörens ledningsgrupp bestående av kommunens 
förvaltnings- och avdelningschefer samt redovisats i den centrala 
samverkansgruppen där fackliga parter har fått komma med synpunkter 
på innehållet. 
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Ledningsfilosofi, värdegrund och vision 

I Ljungby kommun arbetar vi efter ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning. Det 
innebär att organisationen präglas av helhetssyn och samverkan. Vi har kommuninvånarnas 
behov, kunskap och upplevelser i fokus. Genom tillitsbaserad styrning skapar vi en kultur med 
öppet klimat och ökat handlingsutrymme som skapar förutsättningar för tillitsfulla relationer där 
medarbetare trivs och vill, kan och vågar göra skillnad. Tillsammans lyckas vi. 
Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund. Vi är öppna betyder att vi är ärliga, 
håller vad vi lovar, är lyhörda, visar varandra respekt och att vi löser det tillsammans. Vi är framåt 
betyder att vi är modiga, kreativa, vi agerar, lär av erfarenheter och vår omvärld samt att vi tänker 
långsiktigt. Vi vill betyder att vi tar ansvar och ser till helheten, har service i fokus, utvecklar och 
tillvaratar kompetens samt vi krånglar inte till det. Värdegrunden ska vara en vägledning och ha 
tydlig koppling till vardagsarbetet, politiska uppdrag och genomsyra hela organisationen. 
Värdegrunden tillsammans med ledningsfilofin ligger till grund för hur vi ser på medarbetar-och 
ledarskap i organisationen och bidrar till att nå vår vision: ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035.” 

 

Medledarskap och aktivt medarbetarskap   

En central princip inom tillitsbaserad styrning och ledning är medledarskap, vilket innebär att 
chefen formellt företräder verksamheten men att även medarbetarna bidrar och tar ansvar för att 
leda verksamheten framåt. En av förutsättningarna för medledarskap är att både chef och 
medarbetare arbetar utifrån aktivt medarbetarskap. Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för 
medledarskap.  
 
Aktivt medarbetarskap innebär att chefer skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta 
ett stort ansvar i sin yrkesroll, i syfte att nå verksamhetens mål och resultat. Det innebär bland 
annat att chefer behöver delegera handlingsutrymme åt sina medarbetare, samt skapa forum för att 
kunna diskutera frågor som rör verksamheten och dess utveckling. Medarbetaren behöver i sin tur 
ta ett stort ansvar för sin egen utveckling i yrkesrollen och för sitt bidrag till verksamhetens 
resultat.  

Tillitsfullt förhållningssätt, ansvarstagande och öppenhet 

Chefer, arbetsledare och andra personer med en ledande befattning i Ljungby kommun, ska sträva 
efter att vara goda ledare. En chef är en person som har en ledande befattning, medan en 
ledare även är en person som medarbetare har respekt för, lyssnar på och vill följa. Medarbetare i 
Ljungby kommun ska vara medledare genom aktivt medarbetarskap och bidra till verksamhetens 
kvalité och utveckling. Alla anställda och våra förtroendevalda politiker i Ljungby kommun arbetar 
utifrån vår värdegrund i kombination med ledningsfilosofin, vilket kan sammanfattas i tre 
områden: ett tillitsfullt förhållningssätt, ansvarstagande och öppenhet.  
 
Tillitsfullt förhållningssätt i verksamheten kännetecknas av tydliga uppdrag-och rollfördelningar, 
förtroendefulla relationer där stort mandat och handlingsutrymme ges, tillvaratagande av 
varandras unika kompetens och av ett tydligt fokus på invånaren. Öppenhet i verksamheten 
kännetecknas av en lärande organisation, ett innovativt förhållningssätt där nya perspektiv och 
förslag på idéer välkomnas, mångfald och jämlikhet främjas samt ett helhetstänk där samverkan 
och samarbete inom och utanför organisationen är en naturlig del av vardagen. Ansvarstagande i 
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verksamheten innebär att arbetsmiljön beaktas genom förebyggande och åtgärdande insatser, att 
arbeta utifrån aktivt medarbetarskap, agerande och hantering av allvarliga missförhållanden samt 
att arbeta efter fastställda rutiner och reglementen men även att ha ett kritiskt perspektiv när saker 
inte fungerar effektivt. 
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Justerandes sign 

§ 22 Dnr KS2017-0362 212 

Översiktsplan 2035 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021 § 162. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya 
översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2035 den 29 november 
2021, upptäcktes att textavsnitt med kommunens förhållningssätt till riksintressena 
för järnväg, luftfart och totalförsvar hade fallit bort i översiktsplanens del 3, vilket 
det är lagkrav på att en översiktsplan ska innehålla. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott hade den 26 oktober 2021 tillgång till fullständiga handlingar i Word-
format. Dessvärre har det i de layoutade versionerna i PDF-erna, som skickades ut 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, tappats bort viktiga stycken i del 3. 
Förvaltningen har nu uppdaterat del 3 med det innehåll som tappats samt 
uppdaterat övriga delar med redaktionella rättelser såsom förtydliganden och 
aktuell statistik samt rättat till ord och meningar. Förslaget är att ett nytt 
antagandebeslut utifrån korrekta handlingar ska fattas. För att göra detta möjligt 
behöver först beslutet från den 29 november 2021 upphävas.  

Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och 
dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön inom hela kommunen. Den ska ge vägledning för beslut kring mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Planen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga 
beslut som rör mark- och vattenanvändning. En översiktsplan beskriver 
förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga 
planering samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med 
att den är förankrad med medborgare och myndigheter.  

I tjänsteskrivelsen från den 27 december 2021 föreslår 
kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 29 
november 2021 § 162. 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya 
översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-27 

Översiktsplan 2035 del 1,del 2, del 3, del 4, 2021-12-10 

Granskningsutlåtande, 2021-12-10 

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning, 2021-12-10 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.   
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Antagande av Översiktsplan 2035 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021 § 162. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2035 

enligt kommunstyrelsens förslag, daterat den 10 december 2021. Den nya översiktsplanen 

med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 

2006 § 64.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2035 den 29 november 2021, 

upptäcktes att textavsnitt med kommunens förhållningssätt till riksintressena för järnväg, 

luftfart och totalförsvar hade fallit bort i översiktsplanens del 3, vilket det är lagkrav på att en 

översiktsplan ska innehålla. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade den 26 oktober 2021 

tillgång till fullständiga handlingar i Word-format. Dessvärre har det i de layoutade 

versionerna i PDF-erna, som skickades ut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 

tappats bort viktiga stycken i del 3. Förvaltningen har nu uppdaterat del 3 med det innehåll 

som tappats samt uppdaterat övriga delar med redaktionella rättelser såsom förtydliganden 

och aktuell statistik samt rättat till ord och meningar. 

Genom ett nytt antagande beslut antas översiktsplanen utifrån korrekta handlingar och 

kommunfullmäktige upphäver därigenom det tidigare beslutet.  

Översiktsplanen regleras och utformas enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och 

dess funktion är att ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön inom hela kommunen. Den ska ge vägledning för beslut kring mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Planen är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut 

som rör mark- och vattenanvändning. En översiktsplan beskriver förutsättningar, 

ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering samt hur 
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kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Den är inte 

juridiskt bindande, men väger tungt i och med att den är förankrad med medborgare och 

myndigheter.  

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunens framtida utveckling med 

tydliga kopplingar till kommunens vision: ”I Ljungby kommun formar vi framtiden 

tillsammans. 35 000 invånare år 2035". I Ljungby kommun har översiktsplanen därför 

år 2035 som målår.  

Översiktsplanen är uppdelat i ett antal separata delar, för att förenkla läsbarheten: 

- Del 1 behandlar översiktsplanens roll, planprocess, utgångspunkter, lagkrav och olika

mål som översiktsplanen har att förhålla sig till.

- Del 2 utgör själva planförslaget. Det innehåller en strategisk del, med strukturbild för

kommunens långsiktiga fysiska utveckling och tematiska strategiområden med

ställningstaganden, samt en del med förslag på mark- och vattenanvändning för

centralorten och serviceorterna Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby.

Förslag pekas ut för både bebyggelse, kommunikationer och grönstruktur. Utöver det

finns en redovisning av de tematiska tilläggen för vindkraft och LIS

(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt mellankommunala frågor.

- Del 3 innehåller en tematiskt indelad nulägesbeskrivning av kommunen, en

beskrivning av hur hänsyn tas till allmänna intressen som riksintressen och en

redovisning av planeringsunderlag som är relevanta för översiktsplanen.

- Del 4 beskriver hur den löpande översiktliga planeringen ska gå till, vilket är av

största betydelse för att kommunens strategiska planering ska vara aktuell och

samordnad, och innehåller förslag på kommande strategiska planeringsprojekt.

- Som bilagor finns en hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning och ett

granskningsutlåtande.

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning  

Ett huvudsyfte med översiktsplanen är att bidra till en hållbar utveckling. Utifrån 

Agenda 2030:s globala mål samt de 16 nationella miljökvalitetsmålen har kommunen 

tagit fram mål för hållbart samhällsbyggande, vilka kommunstyrelsen 2019-01-15 

beslutades skulle användas som utgångspunkt för översiktsplanen. I hållbarhets- och 

miljökonsekvensbeskrivningen redovisas översiktsplanens konsekvenser med 

utgångspunkt i de aktuella målen. Den lagstadgade miljökonsekvensbeskrivningen ingår 

som en del här i.  

Granskningsutlåtande  

I enlighet med plan- och bygglagen har förslag till ny översiktsplan varit ute på samråd 

och granskning. I granskningsutlåtandet sammanställs alla inkomna synpunkter med 

kommunens svar. I tillägg genomfördes tidigt i processen ett programsamråd. 

- Programsamråd genomfördes under januari – mars 2018, med syftet att i tidigt

skede involvera invånare och olika aktörer i kommunen och genom det säkra ett

brett underlag för det fortsatta arbetet.
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- Det ordinarie samrådet genomfördes under september – november 2019. Det

inkom 230 synpunkter från berörda myndigheter, kommuner, nämnder,

förvaltningar samt privatpersoner.

- Under januari – april 2021 var planförslaget utställd för granskning. 49

synpunkter lämnades då in.

- En extra granskning för Agunnaryds del av översiktsplanen genomfördes under

juli – augusti 2021. Under den extra granskningen inkom 12 synpunkter.

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Förvaltningen bedömer att förslag till Översiktsplan 2035 utifrån sin vägledande funktion i 

förhållande till användning av kommunens mark och vattenområden kommer bidra till att 

säkra en hållbar utveckling av kommunen i enlighet med visionen och bestämmelser i 

gällande lagstiftning.  

Finansiering 

Kostnader i samband med översiktsplanens granskning och antagande hanteras inom miljö- 

och byggnämndens gällande budget. 

Förvaltningens beredning 

Planförslaget har tagits fram med stöd av olika faktaunderlag och genom avvägning mellan 

olika intressen, samt bearbetats utifrån målen för hållbart samhällsbyggande. Efter 

granskningarna har avvägningar av politisk betydelse hanterats av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, som utgör översiktsplanens politiska styrgrupp.  

Ärendet är berett av miljö- och byggförvaltningen, med stöd av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Ansvariga handläggare för antagandehandlingarna har varit Anna Aracsy, 

Johan Håkansson och Sanna Petersson.  

Jennie Vidal 

Kommundirektör 

Trond Strangstadstuen 

Stadsarkitekt 

Beslutsunderlag 

- Översiktsplan 2035 del 1,del 2, del 3, del 4, 2021-12-10

- Granskningsutlåtande 2021-12-10

- Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning 2021-12-10
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Förord 
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 
35 000 invånare 2035. Så lyder vår vision och doku mentet 
som du håller i din hand är ett kraftfullt verktyg när det 
gäller att förverkliga visionen. Visionen säger väldigt 
 mycket av vad vår nya översiktsplan har för syfte. 

I Ljungby kommun: Vår nya översiktsplan tar ett helhets
grepp på kommunens geografiska yta, inte minst genom 
att fastställa serviceorter och utvecklingsområde.  
Den genomgripande tanken är att serviceorter och 
 utvecklingsområde tillsammans med centralorten ska 
bidra till kommunens utveckling. 

Formar vi framtiden: Med vår nya översiktsplan har vi 
skapat förutsättningar att själva forma vår framtid och styra 
åt det håll vi vill istället för att framtiden bara trillar ner 
över oss utan att vi har verktyg att påverka och förändra. 

Tillsammans: Att utveckla en kommun är inte en persons 
arbete, vi tror att det bara är genom samarbete och genom 
att göra saker tillsammans som vi kan utveckla kommu
nenFramtagandet av översiktsplanen har också präglats av 
ordet tillsammans till exempel genom att våra medborgare 
har fått tycka till en extra gång under processen genom 
en tidig medborgardialog i form av ett programsamråd. 
Översiktsplanen är en stabil grund att stå på för framtida 
samarbete i alla former. 

35 000 invånare 2035: Våra företag, vårt lasarett och vår 
kommunala organisation tillsammans med vårt förenings
liv är alla viktiga stöttepelare i vår kommun. Vi behöver  
bli fler för att kunna kompetensförsörja dessa stöttepelare.  
En större befolkning kommer dessutom att ge ett större 
utbud och större kraft att utvecklas men också att som 
kommun tåla oväntade utmaningar. Översiktsplanen är 
den grund, och utgör den ram, som gör utveckling möjlig.

Som politiker och medborgare i Ljungby kommun är  
jag stolt över det arbete som gjorts under framtagandet 
av översiktsplanen och jag vill tacka medborgare, tjänste
personer och politikerkollegor för ett bra jobb. Vi har  
nu ett kraftfullt verktyg klart, låt oss använda det väl. 

Magnus Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Läsanvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som  
behandlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att göra. 
Hela översiktsplanen finns även som en digital version 
som du hittar på kommunens hemsida.

 
 

Del 2 
Planförslag
Behandlar kommunens strukturbild och olika strategi 
områden samt förslag på markanvändning inom kommu
nen. I denna del behandlas kommunen i sin helhet genom 
en strukturbild men även mer detaljerat i de orter som  
pekas ut som serviceorter. Här kan du även hitta ställnings
taganden som gjorts kopplade till de olika strategiområde
na som kommunen har arbetat med. 

Del 3 
Hänsyn och planeringsunderlag
Beskriver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen och 
allmänna intressen som finns inom kommunen och som 
kan komma att påverkas vid den fysiska utvecklingen av 
kommunen. 

Del 4 
Fortsatt arbete
Beskriver hur löpande översiktlig planering fungerar och 
hur kommunen kan fortsätta arbetet men översiktlig plane
ring efter att översiktsplanen har antagits. I denna del kan 
du även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen.  
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för del 4 
bör del 1 läsas först.

 Del 1 
Utgångspunkter
Här kan du läsa om vad en översiktsplan är, varför 
kommunen tar fram en ny, hur processen med att  
ta fram en översiktsplan går till samt när planen  
beräknas vara färdig. Du kan även läsa om vilka  
nationella, regionala och kommunala mål, planer 
och program som översiktsplanen berörs av samt 
hur man förhåller sig till dem. Delen innehåller 
också information om de mest aktuella mellan-
kommunala frågeställningarna.
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Från och med ordinarie val år 2022 ersätts det tidigare 
kravet i plan och bygglagen på aktualitetsprövning av över
siktsplanen med krav på att kommunfullmäktige ska be
sluta om en planeringsstrategi varje mandatperiod, senast 
24 månader efter valet. Om inte detta genomförs upphör 
översiktsplanen att vara aktuell. Avsikten med en plane
ringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än 
aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta 
arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus.  
Därför är det också möjligt att ändra strategin från det att 
den antagits och fram till nästa val. I planeringsstrategin 
ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som  
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen 
av den fysiska miljön. Genom att jobba kontinuerligt med 
strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsför
utsättningar som sker och beskriva prioriteringar och sats
ningar i kommunens fortsatta översiktsplanering.  
På så sätt säkerställs att kommunen har en aktuell över
siktsplan för hela kommunen.

Varför en ny översiktsplan?
Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs  
år 2006. Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktuali
tetsprövning av nuvarande översiktsplan. I aktualitets 
prövningen konstaterades att översiktsplanen behövde  
uppdateras. Översiktsplanen från 2006 gäller dock  
tills en ny är antagen. 

Översiktsplanens roll
Alla kommuner ska enligt plan och bygglagen (PBL) ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Över
siktsplanen ska redovisa kommunen långsiktiga planering 
av mark och vattenområden och hur den befintliga byggda 
miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Översiktspla
nen beskriver kommunens förutsättningar, ställningstagan
den och konsekvenser. Den är vägledande vid hantering 
av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör 
mark och vattenanvändning. Översiktsplanens innehåll 
kan inte överklagas då översiktsplanen inte är juridiskt 
bindande utan enbart vägledande för den fysiska plane
ringens utveckling i kommunen. Den väger dock tungt i 
och med att den är förankrad med medborgare, politiker 
och myndigheter. Översiktsplanen ger i sig inte några rät
tigheter eller skyldigheter, utan det sker först i samband 
med detaljplanering eller bygglovgivning. Översiktsplanen 
kan dock överklagas utifrån formella grund enligt kapitel 
13 i PBL. 

Den hanterar även hur samhällsplaneringen samordnas 
med nationella och regionala mål, var i strandnära lägen 
som dispens från strandskyddet kan prövas, hur kommu
nen långsiktigt avser att tillgodose behovet av bostäder 
samt kommunens syn på risk för skador på den bebyggda 
miljön till följd av klimatrelaterade händelser och hur de 
riskerna kan minimeras. 

Översiktsplanen visar även hur kommunen avser att till 
godose allmänna intressen, exempelvis natur och kultur
miljö och kommunikation som är av betydelse för hela  
riket, så kallade riksintressen. Översiktsplanen samman
fattar i varje markanvändningsförslag vad som behöver 
beaktas i kommande planering. 

Samhällsplaneringens olika nivåer enligt plan- och bygglagen. Streckad linje innebär rådgivande plandokument och heldragen linje juridiskt bindande plandokument.
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Projektorganisation
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för översiktsplanen 
och fattar de politiska besluten, undantaget antagande av 
översiktsplan vilket görs av kommunfullmäktige.  
Den politiska förankringen står kommunstyrelsens arbets
utskott för och fungerar som politisk styrgrupp och ansva
rar för exempelvis strategiområden och ställningstaganden.
Tjänstemannastyrgruppen representeras av kommunens 
ledningsgrupp som består av samtliga förvaltningschefer 
och en del avdelningschefer. De ansvarar för den organi
satoriska förankringen bland kommunens förvaltningar 
och har tillsatt tjänstepersoner i arbetsgrupper. Översikts
planegruppen projektleder översiktsplanen och arbetar 
fram planhandlingar. Arbetsgrupper omfattar samtliga 
förvaltningar samt kommunala bolag och ansvarar för 
framställningen av underlagsmaterial till översiktsplanen. 
Projektstöd bidrar med stöd gällande kommunikation, IT, 
med mera. Referensgrupper används för dialog, avstäm
ning och förankring. Två fokusgrupper bestående av ideellt 
engagerade privatpersoner har deltagit i möten. Samtliga 
partigrupper i kommunen har fungerat som en slags refe
rensgrupp i framtagandet av strukturbilden.

Projektorganisation för arbetet med ny översiktsplan.

Process

Tidlinje 2017

Jan - Feb

Framtagande av
   projektplan

Mar - Dec

     Framtagande av
program och underlag

Programsamråd

Process

Politiska
 beslut

2018

  Beslut om 
projektplan

Jan - Mar

2019 2020

Sep - Nov

Framtagande av
 samrådsförslag

Apr - Aug

     Beslut om 
programsamråd

Samråd

Beslut om 
  samråd

Dec- Dec

   Framtagande av
 granskningsförslag

Jan - Mar  

Granskning

Aug - Nov

     Framtagande av
antagandehandlingar

 Beslut om 
granskning

Beslut om
antagande

Framtagande av handling

Dialog med meborgare

Politiska beslut

2021
Jan Dec

Jun - Aug

Extra granskning
Agunnaryd

 Beslut om extra 
granskning
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Planprocessen, första delen, program och programsamråd är inget som är obligatoriskt men många kommuner väljer att ha ett program innan samrådet för att ge 
möjlighet för allmänheten att vara delaktiga i ett tidigt skede.

Ljungby kommun påbörjade under slutet av år 2016  
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med utblick 
mot år 2035. Översiktsplanering är en levande process  
och löpande produceras nya översiktliga planerings 
dokument. Dessa dokument och underlag kan fungera  
som tillägg till översiktsplanen och arbetas vid en revide
ring in i översiktsplanen. För att kunna fungera ihop med 
övriga översiktliga planeringsdokument måste översiktspla
nen vara tydlig på ett övergripande strategiskt plan.  
Översiktsplanen berör många människor och intressen  
och det är viktigt att alla får möjlighet att komma till tals.

Programsamråd
I samband med framtagandet av översiktsplanen valde  
Ljungby kommun att, utöver vad som är lagstadgat, lägga 
till ett ytterligare samråd tidigt i processen. Detta program
samråd genomfördes januari – mars 2018. Syftet med  
programsamrådet var att samla in synpunkter tidigt i  
processen och genom en bred dialog skapa en översikts
plan som är väl förankrad med kommunens invånare.  
Som underlag för medborgardialogerna togs det fram  
ett planprogram, som i första hand definierade ett nuläge 
för kommunen.  

Samråd
Kommunen hade översiktsplanen på samråd under  
september  november 2019. Det inkom 230 synpunkter 
från berörda myndigheter, kommuner, nämnder, förvalt
ningar samt privatpersoner. Synpunkterna redovisas och 
besvaras i en samrådsredogörelse. 

Granskning
Under januari – april 2021 var planförslaget utställt  
för granskning. 49 synpunkter lämnades då in. En extra 
granskning för Agunnaryds del av översiktsplanen genom
fördes under juli – augusti 2021. Under den extra gransk
ningen inkom 12 synpunkter. Alla inkomna synpunkter 
redovisas och besvaras i ett granskningsutlåtande.  
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Nationella, regionala 
och kommunala målFotograf: Yosef Futsum
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Nationella, regionala och kom-
munala mål och styrdokument
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och 
samordna nationella, regionala och kommunala mål, visio
ner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av särskild 
betydelse är de som påverkar hela kommunens verksamhet 
och de som behandlar frågor som är relevanta för samhälls
planering samt mark och vattenanvändning.

Nationella mål  
och styrdokument
Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till 
samhällsplanering. 28 olika nationella myndigheter ansva
rar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat  
nationella mål. I plan och bygglagen står det att kommu
nerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 
med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom  
kommunen. Bland annat innefattar det miljömål, folk 
hälsomål, jämställdhetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 
2030.

Ljungby kommun har tagit fram en visionsstyrning som 
är till för att styra kommunens verksamheter. I visionsstyr
ningen har tre mål tagits fram som i sin tur kopplas sam
man med de 17 globala målen. Mer om detta finns att läsa 
under Kommunala mål och styrdokument.

Regionala mål och styrdokument
På regional nivå finns flera mål och styrdokument och de 
viktigaste aktörerna är Region Kronoberg och Länsstyrel
sen i Kronobergs län. Region Kronoberg har tagit fram en 
regional utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025, som 
är en samlad strategi för hela länets regionala tillväxtarbe
te. Målbilden för Kronobergs län år 2025 är uppdelat i två 
målområden som är kopplade till mätbara mål. Det första 
målområdet handlar om att Kronoberg ska växa i öppna 
och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.  
De mätbara målen är bland annat ökad befolkning, god  
socioekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkningen 
och minskad klimatpåverkan. Det andra målområdet 
handlar om att Kronoberg ska växa av en cirkulär ekono
mi med förnyelseförmåga. De utpekade målen är ökad 
produktivitet, fler arbeten genom en balanserad tillväxt, 
förbättrad matchning som ger en högre sysselsättningsgrad, 
ökad förnyelseförmåga, ett ökat humankapital samt att  
länet ska vara på väg att bli ett plusenergilän. Den regio
nala utvecklingsstrategin är vägledande för arbetet med 
hållbar regional utveckling i länet, och därmed en utgångs
punkt för kopplingen mellan regional och kommunal 
planering.

Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påverkan 
på Ljungby kommuns fysiska planering: 

Länsstyrelsen

• Regionala miljömål

• Regionalt åtgärdsprogram för  
miljömålen 2019–2025   

• Regional plan för skyddad natur

• Handlingsplan för grön infrastruktur 
Regionalt kulturmiljöprogram

• Vattenförsörjningsplan för  
Kronobergs län

• Regional handlingsplan för  
klimatanpassning       

Region Kronoberg

• Länstransportplan 2018–2029

• Trafikförsörjningsprogram  
2016–2025
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Kommunala mål  
och styrdokument

Visionsstyrning 
Ljungby kommun jobbar utifrån styrmodellen visions 
styrning med utgångspunkt i kommunens övergripande  
vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsam
mans, 35 000 invånare år 2035”. Till visionen finns tre 
visionsmål som konkretiserar visionens politiska vilje 
inriktning. De tre visionsmålen är: Bästa kommun att  
växa i, Livslångt lärande för alla och Vi skapar ett rikt liv. 
Varje visionsmål är kopplat till ett antal av de globala må
len, på så sätt att varje globalt mål sorteras in under ett av 
visionsmålen. 

Globala mål och visionsmålen

Bästa kommun att växa i
Bästa kommun att växa i beskriver att vi ska ha ett bra  
samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla,  
attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald 
av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa 
kommunen att växa i, som individ, gammal som ung,  
familj, företag och som förening.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: 
 mål 2 ingen hunger
 mål 7 hållbar energi för alla
 mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 mål 11 hållbara städer och samhällen
 mål 12 hållbar konsumtion och produktion

Mål 2 har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till till
räcklig och näringsriktig mat samt främja ett hållbart jord
bruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.

Mål 7 syftar till att säkerställa tillgång till el och energi
tjänster för alla utan att skada vår planet. Det innebär 
hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. 
Hållbar energi för alla innebär grön tillväxt.

Mål 8 innebär att skapa nya jobb som är hållbara för 
människan och miljön samt skapa goda förutsättningar för 
innovation och entreprenörskap. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomiskt tillväxt är ett Ljungby kommun med  
ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 9 innebär att industrier och infrastrukturer görs 
mer inkluderande och hållbara och investerar i hållbara 
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder 
innovativ tillväxt.

Mål 11 beskriver ett hållbart byggande och hållbar plane
ring av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transpor
ter och återvinning. Det är en inkluderande och innovativ 
stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inklude
rande tillväxt.

Mål 12 är en omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor vilket är nödvändigt för att minska vår 
negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvars
full tillväxt.
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Mål 4 innefattar förskola, grundskola, gymnasium och  
högre utbildning och beskriver alla människors lika  
möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i 
arbets och samhällsliv. God utbildning för alla är ett  
lärande genom utbildning.

Mål 5 betyder rättvis fördelning av makt, inflytande och 
resurser och att utrota alla former av våld, diskrimine
ring och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som 
drabbar individen såväl som samhället i stort. Jämställdhet 
betyder lärande genom ökade resurser till och för alla som 
lever och verkar i kommunen.

Mål 10 beskriver allas lika rättigheter och möjligheter obe
roende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder 
och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både inom 
och mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av lärande 
genom inkluderande samhällsutveckling.

Mål 16 beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa 
institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri 
från konflikter, korruption och våld. Fredliga och inklude
rande samhällen utvecklas av lärande genom inflytande.

Mål 17 beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling 
och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa 
nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig 
uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomföran
de och globalt partnerskap innebär lärande av varandra.

Livslångt lärande för alla
Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter  
behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla 
hög kompetens och sprida denna till våra invånare. 
Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom  
kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap 
och ett livslångt lärande för alla. 

Till visionsmålet är följande fem globala mål kopplade:  
 mål 4 god utbildning för alla 
 mål 5 jämställdhet 
 mål 10 minskad ojämlikhet 
 mål 16 fredliga och inkluderande samhällen 
 mål 17 genomförande och globalt partnerskap
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Vi skapar ett rikt liv
Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och 
stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vat
ten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda 
levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart 
liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap 
och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett 
rikt ekologiskt och socialt liv.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade:  
 mål 1 ingen fattigdom 
 mål 3 god hälsa och välbefinnande 
 mål 6 rent vatten och sanitet för alla  
 mål 13 bekämpa klimatförändringarna  
 mål 14 hav och marina resurser 
 mål 15 ekosystem och biologisk mångfald

Mål 1 beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner 
än den ekonomiska, att fattigdom även innebär en brist 
på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Ingen 
fattigdom beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv.

Mål 3 satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande 
insatser och modern och effektiv vård för alla eftersom 
det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och välbefinnande 
fokuserar på ett rikt liv fullt av välbefinnande.

Mål 6 beskriver grundförutsättningarna för allt levande på 
jorden, en förutsättning för människors hälsa och en håll
bar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning 
för livsmedels och energiproduktion. Rent vatten och sani
tet bidrar till ett rikt liv när det finns som tillgång för alla.

Mål 13 beskriver att global uppvärmning som överstiger 
två grader skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vatten
tillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Bekämpa 
klimatförändringarna är nödvändigt för ett rikt, framtida 
liv.

Mål 14 varnar för överfiske, försurning, gifter och förore
ningar och beskriver att åtta miljoner ton plast hamnar i 
haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med 
artrikt vatten.

Mål 15 understryker hur markförstöring och avskogning 
leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl kli
matet som djurarters överlevnad. Ett långsiktigt bevarande 
och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska mång
fald är en utmaning för oss Utmaningen framöver inklu
derar bland annat behov av ökad miljöhänsyn i metoder. 
Ekosystem och biologisk mångfald krävs för ett rikt liv  
med en artrik miljö.



14

Vision 2035
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
utvecklingspotential och möjliggör bra offentlig service. 
Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo  
35 000 invånare i Ljungby kommun. För att nå 35 000 
invånare till år 2035 behöver kommunen öka sitt invå
narantal med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en 
genomsnittlig ökning med cirka 1,2 % årligen eller 430 
invånare per år. Med utgångspunkt i visionen beräknas det 
totalt behövas ett tillskott av cirka 2 800 bostäder i hela 
kommunen för perioden 20202035, vilket innebär cirka 
190 bostäder per år.

Med en positiv befolkningsutveckling och en tydlig ambi
tion om ökad befolkning behöver kommunen satsa aktivt 
på ökat bostadsbyggande med möjligheter till ett attrak
tivt boende, både av villor och lägenheter. I arbetet med 
översiktsplanen har områden för ny bostadsbebyggelse 
tagits fram för att klara den befolkningsutveckling som 
behövs för att kommunen ska ha 35 000 invånare år 2035. 
Markanvändningen i översiktsplanen tar höjd för denna 
bostadsutveckling, med huvuddelen av de föreslagna bostä
derna i Ljungby stad där den största efterfrågan på bostä
der finns.

Kommunens fokusområden
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys att 
använda i arbetet med att utveckla kommunen. Omvärldsa
nalysen ligger till grund för kommunens långsiktiga utveck
lings och visionsarbete, särskilt gällande arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan samt inför målarbetet för kommu
nens befolkningsutveckling. 

Fokusområdena är vägledande när beslut fattas i Ljungby 
kommun framöver. Av omvärldsanalysens tio förslag på 
prioriteringar har kommunstyrelsen beslutat att följande 
fyra ska prioriteras:

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och  
etablera lockande levnadsmiljöer. 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta 
vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.

• Näringsliv

Dessa fokusområden är utvalda för att ta fler steg mot att 
bli 35 000 invånare år 2035 och är vägledande när beslut 
fattas i Ljungby kommun framöver. Ett förvaltningsövergri
pande arbete med fokusområdena påbörjades under 2018. 
Förslag på åtgärder kopplat till de olika fokusområdena 
har tagits fram och arbete pågår med vissa prioriterade 
förslag. Vidare arbetar de olika förvaltningarna med foku
sområdena i det ordinarie arbetet på det sätt som passar 
verksamheten.

Förhållningssätt till fördjupningar och andra 
tematiska tillägg
Kommunen har många interna dokument, exempelvis 
policy för likabehandling och verksamhetsplan för hållbar 
utveckling. De gällande kommunala planer och program 
som är relevanta för kommunens fysiska planering har ta
gits hänsyn till i översiktsplanen. Nedan redovisas berörda 
fördjupningar, tematiska tillägg, program och handlings
planer, de kommer även efter att Översiktsplanen 2035 är 
antagen att gälla i sin helhet till dess att något annat beslut 
kring dem tas. De finns att läsa i sin helhet på kommunens 
hemsida. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 (LIS-plan)
• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20110830.

• Behandling i översiktsplanen: Utpekade områden för
blir kvar. Tre nya områden har lagts till i översiktsplanen 
och dessa har bedömts och beskrivs i denna konsekvens
bedömning. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Område 1 till 
och med 17 i kartan finns med i gällande LISplan som 
även efter översiktsplanens antagande kommer att gälla 
i sin helhet tills ett annat beslut tas. Område 18 till 
och med 20 är nya LISområden som inte finns med i 
gällande LISplan och som föreslås antas i den nya över
siktsplanen. 

Vindkraftsplanen
• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20180423.

• Behandling i översiktsplanen: Vindkraftsplanens  
områden har lagts in i översiktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande:  
Vindkraftsplanen fortsätter att gälla oförändrad.

Centrumplan
• Typ: Fördjupad översiktsplan.

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20090901.

• Behandling i översiktsplanen: Centrumplanen är mer 
detaljerad än översiktsplanen, men relevanta delar har 
arbetats in i översiktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Centrumpla
nen omfattar tidsperioden 2009–2025. Centrumpla
nen upphävs vid en eventuell fördjupad översiktsplan 
för Ljungby stad.  



15

Grönstrukturplan för Lagans samhälle
• Typ: Program.

• Politiskt beslut:
Antaget av kommunfullmäktige 20060928.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag
för Lagans samhälle har stämts av med grönstrukturpla
nens förslag.

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av för
slagen är fortfarande relevanta, men grönstrukturplanen
kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.

Grönstrukturplan för Ljungby stad
• Typ: Program.

• Politiskt beslut:
Antaget av kommunfullmäktige 20001027.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag
för Ljungby stad har stämts av med grönstrukturplanens
förslag.

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av för
slagen är fortfarande relevanta, men grönstrukturplanen
kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.

Grönstrukturplan för Lidhults samhälle
• Typ: Program.

• Politiskt beslut:
Antaget av kommunfullmäktige 20010823.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag
för Lidhults samhälle har stämts av med grönstruktur
planens förslag.

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstruktur 
planen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.

Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand 
• Typ: Program.

• Politiskt beslut:
Antaget av kommunfullmäktige 20120424,
aktualiserad 20180524.

• Utvecklingsprogrammets förslag har samråtts under
samrådet av översiktsplanen. Efter samrådet har det
konstaterats att en mer omfattande utredning i form
av en fördjupad översiktsplan behövs för att utreda
området kring framtida utveckling. En fördjupad över
siktsplan för området kan först göras när översiktspla
nen är antagen.

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Den aktua
liserade utvecklingsprogrammet gäller fram till att en
fördjupad översiktsplan har tagits fram och antagits för
området.

Kulturmiljöprogram
• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut:
Antaget av kommunfullmäktige 20190617.

• Behandling i översiktsplanen: Kulturmiljöprogrammets
utpekade områden har stämts av med översiktsplanens
markanvändningsförslag. Programmet omfattar riksin
tressena för kulturmiljövård och redovisar hur kommu
nen hanterar dessa riksintressen.

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Kultur 
miljöprogrammet fortsätter att gälla oförändrad.
I och med antagandet av kulturmiljöprogrammet upp
hörde Kulturmiljöplanen för Ljungby centrum från
2002 och Kulturmiljöprogrammet från 1991 att gälla.
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Klimat- och energiplan
• Typ: Verksamhetsplan.

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20200201,  
revideras senast 20230201.

• Behandling i översiktsplanen: Förslag från verksamhets
planen har arbetats in i översiktsplanen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Verksamhets
planen fortsätter att gälla oförändrad.

Handlingsplan för klimatanpassning
• Typ: Handlingsplan

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20170314,  
revideras senast 20190630

• Behandling i översiktsplanen: Förslag från handlingspla
nen har arbetats in i översiktsplanen. Områden som är 
känsliga för översvämning redovisas i översiktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande:  
Handlingsplanen fortsätter att gälla oförändrad 

Bostadsförsörjningsprogram
• Typ: Program.

• Politiskt beslut:  
Antaget av kommunfullmäktige 20171127.

• Behandling i översiktsplanen: Programmets förslag och 
underlag har använts vid framtagandet av översiktspla
nen. Programmet innehåller riktlinjer för bostadsför
sörjningen, redovisning av utbud och efterfrågan på 
bostäder samt en analys av vilket tillskott av bostäder 
som behövs. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Nuvarande 
program gäller 20172021, med utblick mot 2035. 
Varje år ska programmet uppdateras med redovisning 
av aktuell planberedskap, statistik, prognoser utifrån 
befolkningsförändringar och eventuella förändringar av 
befolkningsmål. 

Utöver listande styrdokument ovan finns ytterligare styr
dokument i form av verksamhetsplan för kultur i Ljungby 
kommun, hållbar utveckling, klimatanpassning, cykel
planering i Ljungby kommun, policy för cykelplanering, 
landsbygdsutveckling, handlingsplan för cykelplanering, 
belysningsplan osv. Alla dessa styrdokument kommer i sin 
helhet att gälla efter översiktsplanens antagande tills de 
omarbetas eller ersätts.
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Hållbar utvecklingFotograf: Anna Gummesson
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Hållbar översiktlig planering 
Översiktsplanens förslag har tagits fram utifrån hållbarhets 
och miljökonsekvensanalyser löpande under arbetets gång. 
Fram till samrådet analyserades olika ställningstaganden 
under respektive strategiområde för att visa på vilka som 
leder bäst mot det formulerade ”börläget”. 

Efter samrådet har ställningstagandena ökat i omfattning 
och enbart strukturbilden har bedömts mot målen för 
hållbart samhällsbyggande. Markanvändningsförslagen har 
bedömts mot målen för hållbart samhällsbyggande samt 
relevanta aspekter såsom riksintressen mm. enligt miljöbal
ken.   Konsekvensbeskrivningen visar hur översiktsplanens 
förslag påverkar de tre hållbarhetsaspekterna och vilka kon
sekvenser olika val kan få på hållbar utveckling i kommu
nen. I beskrivningen av hållbarhetskonsekvenserna framgår 
konflikter och avvägningar mellan olika intressen och håll
barhetsaspekter. Detta syftar till att skapa en förståelse hos 
beslutsfattare, tjänstepersoner och kommuninvånare för 
översiktsplanens process och hur förslaget har tagits fram.   

För att kunna angripa de globala målen, Agenda 2030 
samt de nationella miljökvalitetsmålen i översiktsplanen, 
har kommunen tagit fram en definition av hållbar sam
hällsbyggnad i form av ”mål för samhällsbyggandet”. Defi
nitionen grundar sig i Agenda 2030 målen utifrån Sveriges 
utmaningar enligt Agenda 2030 delegationens nulägesa
nalys samt de nationella miljökvalitetsmålen. Målen har 
avgränsats till det som översiktsplanen genom den fysiska 
planeringen kan påverka. Det finns tio mål för samhälls
byggande formulerade, vilka kommunstyrelsen tog beslut 
om 20190115, som grund för översiktsplanen. 

Hållbar utveckling
På den nationella nivån har regeringen satt upp hållbar 
utveckling som ett övergripande mål. Även i PBL:s  
portalparagraf står det att bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads
förhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande ge
nerationer. Hållbar utveckling innebär kort att utveckling
en sker på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att till
fredsställa sina behov. Hållbar utveckling delas ofta in i tre 
dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
De tre aspekterna ska sedan vägas samman till en helhet. 

Det ekologiska hållbarhetsperspektivet handlar om att inte 
förbruka naturresurser i snabbare takt än de kan återbildas 
och att minimera påverkan på jordens ekosystem. Ekosys
temen är viktiga för människans överlevnad och bidrar 
med olika ekosystemtjänster, exempelvis genom den biolo
giska mångfalden. Ekosystemtjänster är de produkter och 
tjänster som ekosystemens växter och organismer ger oss 
människor. Det kan exempelvis vara växter som renar luft 
och vatten, bin som pollinerar grödor och grönska som 
minskar stress. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett demokratiskt samhälle 
där vi tillåter alla som lever och verkar i kommunen att 
delta i samhällsutvecklingen exempelvis genom dialogmö
ten. En förutsättning för social hållbarhet är att det råder 
en samsyn kring vad som behövs för att tillgodose alla 
människors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs. En samsyn behövs även för att 
bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, 
utbildnings och inkomstnivå, social status, etnisk till 
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, 
ålder och funktionsnedsättning. Det innebär att vi behöver 
anpassa och utforma samhället utifrån de grupper som har 
störst behov.

Social hållbarhet i samhällsplaneringen handlar bland 
annat om att skapa miljöer som upplevs som trygga, som 
parkmiljöer där det är fri sikt och god belysning. Målet 
är att genom samhällsplanering skapa trygga och säkra 
livsmiljöer, både för dagens invånare och framtida genera
tioner. Social hållbarhet i samhällsplanering handlar också 
om att se till att de fysiska strukturerna möjliggör möten 
mellan människor från olika socioekonomiska grupper. 
Det kan bland annat innebära att skapa mötesplatser och 
överbrygga barriärer.

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med knappa  
resurser och väga in andra kostnader som kan uppstå om 
det sker skador på människa och miljö. Ekonomisk ut
veckling får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller 
sociala hållbarheten.
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Mål för samhällsbyggande

1. Vardagsliv 
Det finns inkluderande, tillgängliga och attraktiva mötes
platser och platser för att utöva och uppleva kultur och 
idrott i varje del av kommunen. Mötesplatserna är inbju
dande och uppmuntrar till naturliga möten för alla.

Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av dagligvaror 
och fritidsaktiviteter går smidigt för alla i hela regionen/
kommunen genom ett yteffektivt transportsystem som 
främjar hälsa och välbefinnande samt minskar miljö och 
klimatpåverkan. På kortare sträckor är därför gång och 
cykel de helt dominerande sätten att förflytta sig på och  
de prioriteras i samhällsplaneringen.

2. Individen 
Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt perspektiv 
där invånare är delaktiga och har inflytande. Ett jämlik
hets och jämställdhetsperspektiv finns med i alla steg av 
planeringsprocessen. Bebyggelsemiljöerna är inkluderande 
och främjar trygghet, säkerhet, sammanhållning och möten 
mellan människor med olika bakgrund. Ohälsotal och 
inkomstnivå skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika delar 
och områden.

3. Hälsa och säkerhet 
Oavsett var människor bor, lever och verkar påverkas de 
inte negativt av yttre faktorer som föroreningar och buller. 
Dessutom har lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och 
grönområden utförts på ett sätt som bidrar till ett mer an
passat samhälle med individen i fokus.

4. Klimat/klimatanpassning 
All bebyggelse och infrastruktur utförs på ett sådant sätt 
som minimerar påverkan på klimatet och är motstånds
kraftig mot samt anpassad till förändringar i klimatet. 
Det finns goda förutsättningar för att störningar från 
klimatpåverkan minimeras och inte bidrar till ett hinder i 
människor, djur och växters liv.

5. Naturmiljö 
I och intill staden och de övriga orterna är det gott om 
gröna miljöer, som är trygga att vistas i och som binds ihop 
med grönstråk till en sammanhängande grönstruktur. De 
är mångfunktionella med rekreation, friluftsaktiviteter, bio
logisk mångfald, odling, omhändertagande av dagvatten, 
med flera ekosystemtjänster.

6. Vatten 
Alla har dricksvatten av god kvalitet. Stränder och vatten
kvaliteter påverkas inte negativt av utvecklingen utan vär
nas om och bibehålls för att kunna erbjuda förutsättningar 
för bland annat liv och rörelse. Det finns även en tillgäng
lighet och närhet till vattenområden av god kvalité.

7. Bebyggelsestruktur/funktionsblandning 
Staden är funktionsblandad. I varje stadsdel finns boende, 
vardagsservice, arbetsplatser och möjligheter till rekreation 
och lek utomhus. Serviceorterna ska erbjuda ett varierat 
utbud av bostäder, skolor, butiker, service, arbete, idrott 
och fritidsaktiviteter. Det finns bostäder för alla och för 
alla skeden i livet i varje stadsdel. Det finns en blandning 
av bostäder med avseende på typ, storlek och upplåtelse
form.

8. Natur- och kulturlandskap
De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den 
fysiska miljön som ger staden, orterna och bygderna deras 
identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs vidare på. 
Natur och kulturlandskapet på landsbygden präglas av 
stor variation och biologisk mångfald, samt genererar en 
mångfald av ekosystemtjänster. I jord och skogsbruket 
finns balans mellan produktion och biologisk mångfald. 
Jordbruksmark bevaras och ger en ökad självförsörjning.

9. Arbetsmarknad och näringsliv 
Det finns en stark och attraktiv arbetsmarknad med gott 
om arbetstillfällen och ett resurseffektivt och miljövänligt 
näringsliv med goda arbetsvillkor. Här finns goda möjlig
heter för företag att etablera sig och att utveckla verksam
heten.

10. Teknisk försörjning och resurser
Det finns snabba och tillförlitliga tåg eller snabbussför
bindelser både inom och mellan regioner, som tids och 
kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa med än att åka 
bil. Klimatsmart energiförsörjning, VAförsörjning och 
avfallshantering som inte påverkar mark, sjöar, vattendrag 
eller grundvatten negativt. Den energi som används för el, 
transporter, uppvärmning och kyla kommer till hundra 
procent från förnybara källor. Avfall minimeras genom en 
hög grad av cirkulär ekonomi där resurser tas till vara i ett 
cirkulärt kretslopp.



20

www.ljungby.se/oversiktsplan



1

Översiktsplan 2035

Antagandehandling
Del 2 | Planförslag



22



Innehåll
5 Strukturbild  

9 Strategiområden 

11 Infrastruktur och  
kommunikationer

15 Natur och vatten

19 Attraktiva bebyggelsemiljöer

24 Näringsliv och utbildning

26 Uppleva och göra

28 Markanvändning

30 Ljungby

44 Agunnaryd

48 Hamneda 

54 Lagan

58 Lidhult

62 Ryssby

65 Utvecklingsområdet  
för Bolmens östra strand

67 Vindkraft

73 Landsbygdsutveckling  
i strandnära lägen

77 Mellankommunala frågor



4

Läsanvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som  
behandlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att göra. 
Hela översiktsplanen finns även som en digital version 
som du hittar på kommunens hemsida.

Del 1  
Utgångspunkter
Här kan du läsa om vad en översiktsplan är, varför 
 kommunen tar fram en ny, hur processen med att  
ta fram en översiktsplan går till samt när planen  
beräknas vara färdig. Du kan även läsa om vilka  
nationella, regionala och kommunala mål, planer  
och program som översiktsplanen berörs av samt  
hur man förhåller sig till dem.  

Del 2  
Planförslag
Behandlar kommunens strukturbild och olika strategi-
områden samt förslag på markanvändning inom kom-
munen. I denna del behandlas kommunen i sin helhet 
genom en strukturbild men även mer detaljerat i de 
orter som pekas ut som serviceorter. Här kan du även 
hitta ställningstaganden som gjorts kopplade till de olika 
strategiområdena som kommunen har arbetat med. 

Del 3  
Hänsyn och planeringsunderlag
Beskriver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen och 
allmänna intressen som finns inom kommunen och som 
kan komma att påverkas vid den fysiska utvecklingen av 
kommunen. 

Del 4  
Fortsatt arbete
Beskriver hur löpande översiktlig planering fungerar och 
hur kommunen kan fortsätta arbetet men översiktlig pla-
nering efter att översiktsplanen har antagits. I denna del 
kan du även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen. 
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för del 4 
bör del 1 läsas först.



55
StrukturbildFotograf: Alexander Hall
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I strukturbilden definieras även grön- och blåstruktur som 
är viktig regionalt och kommunalt, ur både natur- och 
rekreationsperspektiv. Längs stråken pekas också ett antal 
kollektivtrafiknoder ut på landsbygden.

Stråken binder ihop kommunen samt kopplar samman 
med närliggande regioner och regioncentrum. Stråken 
baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste mål-
punkterna inom och utanför kommunen. Huvuddelen av 
kommuninvånarna ska kunna använda stråken för pend-
ling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 

I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som effektivt 
tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller 
till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter 
till ökat kollektivtrafikresande och bättre koppling till 
andra arbetsmarknader. I stråken sker därför de större 
 satsningarna på trafikinfrastruktur och kollektivtrafik. 
 Vidare bör nyetablering av bebyggelse, rekreationsområ-
den, viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar i första 
hand lokaliseras till stråken, för att infrastrukturen ska 
användas effektivt och för att hållbara resor ska premieras. 

Centralorten Ljungby ligger där de viktigaste stråken 
möts. Staden ska vara en motor för hela kommunen och 
generera ett underlag av arbetstillfällen och service. Ge-
nom att stärka stadens roll i ett regionalt sammanhang 
stärks också kommunen i stort. Centralorten är därför 
huvudfokus för ny bebyggelse och infrastruktur i kommu-
nen. Förtätning och omvandling av befintliga bebyggel-
seområden samt tillgång till kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik är viktiga frågor för centralorten. 

I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bostäder, 
arbetsplatser, mötesplatser, rekreationsområden, gång- och 
cykelvägar och övrig infrastruktur samt koppling till strå-
kens snabba kollektivtrafik (gång- och cykelförbindelse och 
pendlarparkering med laddinfrastruktur). Målet med att 
definiera serviceorter är främst att långsiktigt säkra tillgång 
till offentlig och kommersiell service i de utpekade orterna 
och deras omland samt att olika satsningar ska fokuseras 
där de skapar störst värde. På så sätt kan man som boende 
eller företagare räkna med att kommunen har ett långsik-
tigt engagemang i orten, vilket kan göra att både boende 
och företagare vågar satsa på att etablera sig och stanna 
kvar i orten. Komplettering med ytterligare serviceorter 
kan dock ske på längre sikt.  

Strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling  

Utmaningar  
Ljungby kommun är till ytan stor med en utspridd 
 befolkning utanför centralorten, fördelad på små orter till 
 mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att det är 
svårt att täcka upp den stora geografiska ytan med likvärdig 
servicetillgänglighet. Det är också svårt att motivera riktade 
satsningar på specifika orter framför andra. Servicetillgäng-
lighet av god kvalité är viktig för de som väljer att bo utan-
för Ljungby stad och betydelsefull för att fler ska vilja flytta 
till kommunen. Bland annat är skola, kultur, fritid, rekre-
ation och dagligvaruhandel viktigt för att kunna täcka be-
hovet av service på landsbygden. Kvalitén på servicen kan 
vara svår att upprätthålla med tunt befolkningsunderlag. 

Ljungby stad och de mindre tätorterna är beroende av 
landsbygden och de mindre orterna, omvänt är landsbyg-
den och de mindre orterna beroende av tätorternas utveck-
lingskraft. Där det finns konkurrens om marken behöver 
det hushållas med marken och bebyggelsen förtätas så att 
mark kan bevaras för exempelvis framtida natur- och jord-
bruksmark. En tät stad är mer tillgänglig, eftersom sträck-
orna är korta mellan olika målpunkter i staden. E4:an,  
väg 25, ringleden och möjlig framtida ny stambana för hög-
hastighetståg är tydliga barriärer för Ljungby stad som på-
verkar dess utbredning. Det finns en möjlig sträckning av 
ny stambana för höghastighetståg  på östra sidan av staden 
som innebär att delar av kommunens mark är reserverad 
för en eventuell järnväg och järnvägsstation. Det är därför 
en utmaning att hitta ny mark att exploatera och samtidigt 
förtäta och hushålla med marken. 

Strukturbildens innebörd 
Strukturbilden ska visa en framtidsbild om var Ljungby 
kommun vill vara år 2035. Den syftar till att definiera en 
tydlig fysisk struktur för Ljungby kommuns utveckling. 
Den utgår från hur kommunen ser ut, var invånare bor, 
hur de rör sig samt var det finns förutsättningar för utveck-
ling. Denna strukturbild används för att fokusera kommu-
nens arbete och satsningar. Strukturbilden för kommunen 
definierar fem stråk (E4:an, Väg 25, Väg 545 till Lidhult, 
Väg 594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd 
samt väg 124 förbi Agunnaryd), dit trafikinfrastruktur och 
transporter fokuseras. Bebyggelse och service fokuseras 
till en centralort och fem serviceorter med grundläggande 
service (Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryss-
by). Vidare pekas ett utvecklingsområde ut utmed sjön 
Bolmens östra strand med tillhörande utvecklingsstråk  
på väg 555. 
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Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till 
strukturbild ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms 
potentialen för utveckling finnas på längre sikt, varför  
området pekas ut som ett utvecklingsområde. Utveckling-
en kan få fart då utbyggnaden av VA-överföringsledningen 
och gång- och cykelvägen mellan Ljungby och sjön Bolmen 
är färdigställd. Området täcker östra sidan av sjön Bolmen 
från Bollstad/Tannåker i nordväst till Bolmstad i söder. 
Området har ett attraktivt läge längs med sjön Bolmen 
på 1 till 2 mils avstånd från Ljungby stad. I området finns 
idag bebyggelsesamlingar i byar och fritidshusområden. 
Inom utvecklingsområdet finns även ett flertal utpekade 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Stråk-
funktioner i och till området är främst kopplade till väg 
555 och definieras som ett utvecklingsstråk. 

Grönstrukturen utgörs av större sammanhängande områ-
den med höga naturvärden, vilka är viktiga för både växt- 
och djurliv och människors möjlighet till rekreation.  
En definierad grönstruktur möjliggör för ett mer struktu-
rerat arbete med att bevara och utveckla natur- och rekre-
ationsvärden samt integrera dem i samhällsplaneringen. 
Detta innebär att natur- och rekreationsvärden här ska 
visas särskilt hänsyn och att naturområden bör avsättas 
som naturreservat eller liknande. Grönstrukturens rekrea-
tionsvärden bör vara lättillgängliga och hanteras i form av 
både större rekreationsområden och mindre bebyggelsenä-
ra park- och grönområden. 

Blåstrukturen utgörs av de sjöar som har högst natur- och 
rekreationsvärden och med dem sammankopplade vatten-
drag. Den utpekade blåstrukturen utgör ett stöd i arbetet 
med att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden, 
samt i samband med bebyggelseutveckling. I blåstrukturen 
är stränderna av särskild betydelse, då där ofta finns höga 
natur- och rekreationsvärden och de utgör den lättillgäng-
liga kopplingen till vattenområdena.

På övrig landsbygd är målet att bibehålla befintlig service 
och förbättra möjligheten till arbetspendling. Kommunen 
uppmuntrar till privata initiativ som hjälper till att upp-
rätthålla eller förbättra servicenivån. I orter där det finns 
en efterfrågan bidrar kommunen med att ge planförutsätt-
ningar för att uppföra bostäder. I strukturbilden synliggörs 
utöver centralort och serviceorter även av Statistiska cen-
tralbyrån definierade tätorter (Angelstad, Kånna och Vitta-
ryd) och småorter (Bollstad, Bolmen, Byholma/Grimshult, 
Dörarp, Hölminge, Odensjö, Skeen, Södra Ljunga, Vrå 
och Åby) samt övriga orter med offentlig service (Anner-
stad). För orter som finns med i strukturbilden och som 
ligger på rimligt avstånd från stråken görs satsningar på 
att knyta upp dem till stråken och deras goda tillgång på 
 kollektivtrafik. Mellan stråken möjliggör strukturbilden att 
befintliga värden i form av natur- och kulturmiljöer, fri-
luftsliv samt jord- och skogsbruk kan sparas och utvecklas.  

Kollektivtrafiknoder med busshållplats, pendlarparkering 
för bil och cykel samt gång- och cykelförbindelse är viktiga 
för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
mindre orter och landsbygd. Sådana kollektivtrafiknoder 
finns i eller i anslutning till central- och serviceorterna, 
men pekas även ut i viktiga lägen på landsbygden invid 
stråken. På landsbygden syftar de till att ge mindre orter 
längs med stråken en bättre koppling till kollektivtrafiken 
där, men kan också ha som syfte att utgöra en bytespunkt 
för trafik till och från en serviceort. Kollektivtrafiknoder 
finns vid Vrå, Boasjön, Skeen och utanför Agunnaryd – 
platser med närliggande orter eller potential till  
omstigning.
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Strategiområden
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Strategiområden
I följande avsnitt beskrivs strategiområden och utmaningar 
som Ljungby kommun står inför samt ställningstaganden 
för att bemöta dessa. Strategiområdena med tillhörande 
ställningstaganden har tagits fram utifrån nulägesbeskriv-
ningen och prioriteringar från omvärldsanalysen för kom-
munens framtida arbete. 

Översiktsplanen är viktig för att göra sammanvägningar 
mellan olika intressen samt att genom strategiområden 
med tillhörande ställningstaganden ta ställning till hur 
kommunen ser på olika frågor och hur man väljer att pri-
oritera. Med hjälp av ställningstagandena kan kommunen 
dessutom ha en framförhållning för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. 

Planförslaget utgår ifrån en strukturbild och fem strate-
giområden som redovisar tillhörande utmaningar och 
ett  antal ställningstaganden som bemöter utmaningarna. 
Strukturbilden är kommunens utvecklingsstrategi och 
fungerar som ett paraply för strategiområdena.  
Den sätter ramarna för resterande ställningstaganden. 
Strategi områdena berör både samhällsplaneringsfrågor 
såväl som frågor om kommunens utveckling i ett  bredare 
perspektiv, bland annat kopplat till social hållbarhet, 
 identitet, arbetsmarknad, näringsliv och utbildning:

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelsemiljöer

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra
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Fotograf:CM Gripenhed
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Utmaningar  
Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har 
tillsammans med den goda tillgången till den nationella 
väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i 
kommunen. Centralorten ligger strategiskt där de na-
tionellt viktiga E4:an och riksväg 25 möts, men har inte 
tillgång till järnvägstrafik. E4:an och riksväg 25 österut har 
huvudsakligen bra standard, medan vägförbindelserna till 
Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet i och 
i anslutning till Ljungby stad kan dock på grund av hänsyn 
till buller och trafiksäkerhet på längre sikt påverka stadens 
möjlighet att växa. 

Kollektivtrafiken består av busstrafik, vilken är relativt  
välutbyggd mellan Ljungby och intilliggande kommun- 
huvudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till 
kommunens övriga orter. Bilen är det dominerande 
 trafikslaget i kommunen och den har under lång tid varit 
utgångspunkten vid samhällsplanering, vilket syns bland 
annat i vägutformning och tillgången till parkeringsplatser.  
Vidare har det inte funnits någon helhetssyn på alla 
 trafikslag eller någon prioritering av hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel. För att kunna göra rätt  
prioriteringar behöver det också finnas ett helhetsgrepp 
över hur kommuninvånarnas rörelsemönster ser ut idag. 
För en levande landsbygd är frågor om förbättrad kollektiv-
trafik och vägunderhåll viktiga. 

Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att 
 planera för och bygga nya stambanor för höghastighets-
tåg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tänkta 
 stationsorter finns utpekade på de olika sträckorna, där  
de  närmaste stationerna för Ljungby kommun är Värnamo 

och Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan dessa  
stationer går genom Ljungby kommun, men det finns inte 
någon bestämd sträckning. Det som finns i nuläget är den 
ungefär 3 mil breda korridor som Trafikverket tog fram 
2018 i samband med en åtgärdsvalsstudie för en möjlig ny 
stambana för höghastighetståg. Ljungby kommun ser stor 
potential i en ny stambana för höghastighetståg med sta-
tion i anslutning till Ljungby stad, men samtidigt försvårar 
de oklara planeringsförutsättningarna kommunens sam-
hällsplanering. En station kommer att kräva investeringar 
i anslutande infrastruktur och kollektivtrafik för att dess 
potential ska kunna utnyttjas maximalt. En eventuell ny 
stambana för höghastighetståg  kommer också att innebära 
påverkan på omgivningen både under byggtiden och när 
den är utbyggd – i form av bland annat buller, vibrationer, 
förändrad landskapsbild, barriäreffekt och begränsningar i 
markutnyttjande. 

Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för sin 
elförsörjning och en utmaning är risken att de system vi 
har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis kraf-
tigare vindar. Elförsörjningen är en stor bidragande faktor 
till klimatförändringen varför den totala förbrukningen 
måste minska och andelen förnyelsebar energi öka. För en 
levande landsbygd är bredbandsutbyggnad viktig, men ut-
byggnaden kan på grund av kommunens storlek ta tid. 

En generell utmaning vad gäller infrastruktur och 
 kommunikationer är att ett stort genomförandeansvar för 
åtgärder ligger på andra aktörer, i första hand Trafikverket 
och Region Kronoberg. Det är därför viktigt att försöka få 
en samsyn i dessa frågor. 
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Ställningstaganden 
• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel 

ges högre prioritet i samhällsplaneringen, både vad gäl-
ler utbyggnad och skötsel. Viktiga målpunkter är större 
bostadsområden, arbetsplatser, busshållplatser, skola/
förskola, offentlig och kommersiell service samt rekrea-
tionsmål som idrottsplatser och badplatser. Säker skol-
väg har här särskild prioritet. 

• Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög stan-
dard för att kunna användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det rör sig om pend-
ling, tjänsteresor, godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och 
Älmhult behöver infrastruktur och kollektivtrafik för-
bättras för att öka möjligheten till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via Pjätteryd) före läns-
väg 124 (mellan Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen och möjligheten 
till snabbare kommunikationer mellan centralorterna. 
Det är dock viktigt att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region Kronoberg. Vid en 
utbyggnad av denna väg utreds sträckning vidare separat. 

• Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande 
kommuner behöver förbättras och snabbas upp. Fokus 
ska ligga på hela-resan-perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. För persontrafik 
är allt från möjligheten att byta trafikslag, samåknings-
platser, tidtabellerna till hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att förenkla trafikslagsbyte 
är kollektivtrafiknoder med busshållplats, pendlarpar-
kering för bil och cykel samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga. 

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceorter-
na, utvecklingsområdet och viktiga besöksmål genom 
förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar. 

• Banvallarna i både nord-sydlig och öst-västlig riktning 
ska iordningställas för cykling. 

• I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik, inklusive stadsbuss. 

• För orter som ligger i anslutning till stråken eller har 
andra funktioner som skola eller kollektivtrafik bör 
åtgärder göras på hållbara trafikslag som kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik. Dessa orter bör ses över vad 
gäller gång- och cykelförbindelse inom samhället samt 
busslinje för pendling. Orter i anslutning till stråken 
bör få tillgång till stråkens kollektivtrafik med hjälp av 
kollektivtrafiknod med pendlarparkeringar för bil och 
cykel, utrustade med laddinfrastruktur, samt med gång- 
och cykelförbindelse. 

• En 500 meter bred korridor för den eventuellt framtida 
nya stambanan för höghastighetståg reserveras strax 
 öster om Lagadalen. Kommunen har en restriktiv håll-
ning till nyetableringar inom hela denna korridor.

• Arbeta brett för en station vid en eventuell ny stambana 
för höghastighetståg i anslutning till Vislandavägen i 
Ljungby. En station i Ljungby ska planeras som en att-
raktiv bytespunkt för lokal och regional kollektivtrafik. 
Stationens närområde ska utvecklas med verksamheter, 
handel, bostäder och parkering. En station blir sanno-
likt verklighet först utanför översiktsplanens tidsram, 
men planering av den behöver ske i god tid.  

• För att öka andelen hållbara trafikslag och effektivisera 
användningen av infrastruktur och transporter samt 
förbättra folkhälsan ska mobility management användas, 
alltså arbete med attityd- och kunskapsförändringar. 

• Satsa på att kunna erbjuda fibernät till alla i Ljungby 
kommun.

• Arbeta för att öka kommunens förnybara  
energiproduktion.
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Fotograf:Erik Lööw
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Natur och vatten
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Utmaningar 
Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i 
allt högre utsträckning, vilket har orsakat att flera av de 
viktiga miljöprocesser som vårt liv på jorden är beroende 
av överskrids så mycket att det på sikt hotar vår överlevnad. 
Detta yttrar sig genom bland annat klimatförändringar och 
kraftigt minskad biologisk mångfald. Ett förändrat klimat 
har stor påverkan på miljön och bidrar till ett mer sårbart 
samhälle.

Klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläpp av 
växthusgaser, främst från förbränning av fossila bränslen 
för transporter, industri och energiutvinning. Ljungby 
kommun bedöms i första hand påverkas av klimateffekter 
som ökade temperaturer och förändrade nederbördsmöns-
ter. Många typer av extrema vädersituationer förväntas 
bli vanligare och mer intensiva i Sverige i framtiden, till 
exempel värmeböljor och skyfall, samtidigt som scenarier 
visar att vädertyper som sträng kyla och snöfall blir mindre 
vanliga. Tätbebyggda områden är generellt sett varmare 
än obebyggda och glest bebyggda områden vilket bland 
annat kan innebära att dessa så kallade värmeöar får extra 
svåra värmeböljor. För att få bukt med klimatförändringen 
och dess följder behöver en total omställning ske. Det är 
kommunens ansvar att påverka utvecklingen i en positiv 
riktning, bland annat genom att bidra till att minska ut-
släppen av växthusgaser, planera för ett hållbart samhälle 
samt att utveckla och förvalta byggnader och områden 
resurseffektivt.

I Sverige har den tydligaste effekten av klimatförändringen 
länge varit fler skyfall och ökade översvämningsproblem, 
vilket har stor påverkan på infrastruktur och samhälle. 
Samtidigt kan tillrinningen under framtidens sommarperi-
oder minska, med anledning av längre vegetationsperioder 
och höga temperaturer. 

Kommunen har ett lokalt ansvar för klimatanpassning, till 
exempel ansvarar kommunen för att det finns fungerande 
vatten- och avloppsanläggningar, energi-och avfallsanlägg-
ningar samt skolor och omsorg. Med ökande nederbörds-
mängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare. Här 
handlar det både om att mängden dagvatten behöver 
 minimeras och att det dagvatten som bildas behöver 
 hanteras och renas på ett hållbart sätt. 

I kommunen finns det gott om bra dricksvatten, varför 
kommunen bidrar med dricksvatten till stora delar av 
Skåne och Växjö/Alvesta. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställde den 13 oktober 2021 vattenskyddsområde för 
vattentäkten i sjön Bolmen med vattenskyddsföreskrifter, 
vilket omfattar den södra delen av sjön. Flera av kommu-
nens nu aktiva vattenskyddsområden är belägna inom risk-
områden för förorening och påverkan. Det gäller främst 
dricksvattentäkter belägna längs vägar som riskerar att 
drabbas vid eventuella olyckor och föroreningar. 

Flertalet vattenverk saknar dessutom reservvattentäkter 
vilket gör systemet sårbart vid föroreningar och låga vatten-
stånd. Förändrade nederbördsmönster och fluktuerande 
vattennivåer kan leda till en ökad rörlighet och utlakning 
av föroreningar i mark. Potentiellt kan det leda till stora 
skador på det lokala ekosystemet och vattenförsörjningen. 
Vidare kan en ökad nederbördsmängd komma att påver-
ka avlopp i form av översvämmade avloppssystem, vilket 
kan resultera i smittspridning och förorening. Avlopp och 
jordbruk riskerar i sin tur att påverka sjöar och vattendrag i 
form av näringsläckage som kan resultera i övergödning av 
sjöar och vattendrag.

Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimat- 
och vegetationszoner att röra sig längre norrut i Sverige. 
En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och 
skogsbruk förmodligen kommer producera mer, men ock-
så blir mer sårbart på grund av nya skadeorganismer som 
påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar tillsam-
mans med andra invasiva arter (arter som inte förekommit 
naturligt i Sverige utan har flyttats hit) att orsaka problem 
för inhemska växter och djur, ekosystemet och samhället

Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad 
markanvändning, exempelvis omvandlas naturmark till 
industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker 
samt slåtterängar har i vissa fall brukats i århundraden och 
har därför ofta höga natur- och kulturmiljövärden koppla-
de till sig. Mängden historiska åker- och betesmarker samt 
slåtterängar har minskat även till följd av igenväxning. 
Därmed riskeras både biologisk mångfald samt höga natur- 
och kulturmiljövärden att försvinna, vilket i sin tur medför 
att rekreationsvärden och allmänhetens tillgång till dem 
försämras. 

För att kunna bevara natur-, kulturlandskap- och rekre-
ationsvärden är det viktigt att det finns grönstråk som 
fungerar som samband mellan större naturområden. En 
utmaning i det sammanhanget är att grönstråk kan vara 
på privat mark eller av andra anledningar ha begränsad 
tillgänglighet. 

Huvuddelen av kommunens orter har vuxit fram på jord-
bruksmark, varför den kan behöva tas i anspråk för att 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och attraktiva 
bostadslägen om inga alternativa lokaliseringar är möjliga. 
I sådana områden ska dock normal hänsyn tas till värden 
kopplade till naturmiljö, kulturmiljö och landskapsbild. 

Genom vår konsumtion och efterfrågan på energi och 
naturresurser har vi en stor påverkan på miljön. En vik-
tig förändring är att minska mängden avfall och i större 
utsträckning sluta kretsloppet genom att ta till vara avfall 
som en resurs. Den största utmaningen för kommunen 
gällande avfall består av att minska mängden avfall från 
hushållen och minimera mängden föroreningar som sprids 
från avfallsdeponier.
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Ställningstaganden 
• Öka kunskapen om biologisk mångfald och ekosystem-

tjänster generellt i kommunen för att den ska kunna 
användas i samhällsplanering och långsiktigt förbättra 
förutsättningen för det naturliga ekosystemet. Begreppet 
ekosystemtjänster används för att visa den nytta som 
människan får från naturens arbete, till exempel polline-
ring, vattenrening och naturupplevelser. 

• Hänsyn ska vid förändrad markanvändning tas till grön-
stråk med natur-, kulturlandskap- och rekreationsvärden 
så att värdena kan bevaras och göras mer tillgängliga. 
För att kunna bibehålla och utveckla dessa värden behö-
ver värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga gröna 
samband identifieras. En långsiktig hantering av grön-
strukturen i anslutning till orterna förutsätter lagskydd, 
kommunalt markinnehav eller avtal med markägaren. 

• Grön- och blåstrukturen sträcker sig över kommun-
gränsen och förutsätter mellankommunalt samarbete. 

• Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och träd-
samlingar inventeras. 

• Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och orörd 
natur som naturreservat eller liknande.

• Säkerställ att ytor som i naturinventering enligt svensk 
standard (SS 199000:2014) har fått högsta naturvärde 
(motsvarande naturvärdesklass 1) inte påverkas negativt 
vid exploatering i samband med detaljplanering vad 
gäller deras ekologiska funktioner eller värden. För ytor 
med högt naturvärde (motsvarande naturvärdesklass 2) 
kan avsteg i undantagsfall tillåtas men ska då kompense-
ras genom att förlorade värden ersätts på annan plats. 

• Värdefullt växt- och djurliv ska i första hand bevaras vid 
exploatering, men ekologisk kompensation kan i undan-
tagsfall bli aktuell för till exempel skyddsvärda träd och 
fridlysta eller rödlistade arter. 

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, aktiv och samman-
hängande jordbruksmark för livsmedelsproduktion 
samt utifrån dess värden för natur- och kulturmiljö och 
landskapsbild. ”Brukningsvärd jordbruksmark” defi-
nieras enligt 4 kap. 3 § i Miljöbalken. Aktivt jordbruk 
identifieras med hjälp av stödberättigad jordbruksmark 
enligt EU:s definition, men behöver kompletteras med 
ängs- och betesmark. För att möjliggöra bevarande av 
sammanhängande jordbruksmark kan förtätning av or-
terna, sammanhållen bebyggelseutveckling och mindre 
kompletteringar användas. 

• Som motiv för att bebygga jordbruksmark bedöms be-
byggelseutveckling utgöra ett väsentligt samhällsintresse 
inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från 
serviceorterna. Inom dessa avstånd bedöms orterna 
inom översiktsplanens tidsram kunna utvecklas på ett 
genomtänkt sätt som skapar en attraktiv bebyggelse-
struktur och gynnar hållbara trafikslag, varför det är 

inom dessa områden som alternativa lokaliseringar ock-
så bedöms finnas. På landsbygden kan det vara möjligt 
med mindre kompletteringar som bibehåller samman-
hängande brukningsvärd jordbruksmark. 

• Planera för växtlighet som skyddar mot sol och värme 
samt utgör lättillgänglig natur- och parkmark vid skolor 
liksom vid boenden för vård och omsorg. 

• Byggnation i förorenade områden är ett sätt att bidra 
till att marksanering sker, varför det är en prioriterings-
grund vid planering av vilka områden som ska bebyggas.  

• God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun. 
Övergödning och övriga föroreningar motverkas i första 
hand genom lokalt omhändertagande av dagvatten t.ex. 
infiltration och perkolation. Vatten som inte kan om-
händertas lokalt eller som kräver ytterligare rening, leds 
till någon form av utjämning, fördröjning och rening. 

• Risker för dricksvattentäkterna vad gäller vattnets kva-
litet och kvantitet hanteras genom förebyggande arbete 
med befintliga dricksvattentäkter samt vid behov genom 
att identifiera och avsätta reservvattentäkter. För att sä-
kerställa det framtida behovet av dricksvatten kan mark 
behöva reserveras och ges begränsningar i användning.

• Områden med risk för ras och skred ska planeras för 
markanvändning som inte innehåller bebyggelse.

• Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk 
infrastruktur eller viktiga vägar bör inte i första hand 
planeras i områden där det finns risk för översvämning. 
Markanvändningsförslag som ändå pekas ut inom över-
svämningskänsliga områden ska anpassas efter beräknad 
högsta vattennivå och lämpliga åtgärder ska utredas i 
den fortsatta planeringen. 

• I planläggning tas hänsyn till statusklassning och påver-
kan på recipienter, miljökvalitetsnormer för vatten samt 
skyfall och risker för översvämning. Lågpunktskartering 
och kartering som visar markens möjlighet att ta emot 
vatten är också viktiga verktyg som ska användas i plan-
ering. 

• Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga platser 
används för infiltrering, fördröjning, och rening av dag-
vatten. Lämpliga platser behöver därför identifieras och 
reserveras för dessa ändamål i den fortsatta planeringen 
i fördjupad översiktsplan eller detaljplan. Genom att 
utnyttja multifunktionella ytor kan dagvatten  - 
hantering ske på ytor som även har andra funktioner. 

• Inventera befintliga bebyggelseområden som är  
särskilt utsatta för översvämning och föreslå åtgärder,  
till exempel i form av dagvattenhantering. 
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Fotograf: Tomas Magnusson
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Attraktiva  
bebyggelsemiljöer
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För att täcka behovet för olika socioekonomiska grupper 
behövs varierade upplåtelseformer. I kommunen är det 
främst brist på flerbostadshus, både hyresrätter och bo-
stadsrätter. Genom att aktivt planera för LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) kan strandskydd 
om det finns särskilt skäl upphävas vid byggandet av bostä-
der i områden där det annars råder förbud mot att exploa-
tera, vilket kan skapa nya attraktiva boendemiljöer.

Det behövs fler mötesplatser i kommunen. Mötesplatserna 
är viktiga för den sociala hållbarheten, genom att kommu-
nens invånare ska kunna träffa varandra, utbyta idéer och 
skapa tillit. En annan utmaning är att det finns fysiska och 
mentala barriärer. En fysisk barriär kan exempelvis vara 
en stor väg som delar av två bostadsområden som gör det 
fysiskt svårt att ta sig mellan områdena, vilket leder till att 
områdena kan bli isolerade från varandra. Mentala barri-
ärer är barriärer som inte syns, men där de finns en tydlig 
gruppering mellan ”vi och de”. 

Ställningstaganden   
• Den fysiska planeringen ska möjliggöra för 35 000 invå-

nare år 2035, vad gäller tillgång på bland annat bostä-
der, arbetsplatser, service och offentliga miljöer. Det är
viktigt att kommunen och staden kan erbjuda attraktiva
boendemiljöer.

• Nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, viktiga
besöksmål samt gång- och cykelvägar bör i första hand
lokaliseras till stråken, för att trafikinfrastrukturen ska
användas effektivt och för att hållbara resor ska premie-
ras.

• Bebyggelseområden planeras så att markresurser och
infrastruktur kan användas effektivt. Vid nyexploatering
används om möjligt befintlig infrastruktur som vägar,
vatten och avlopp samt övriga kommunala investering-
ar. På så sätt minimeras påverkan på naturresurser och
kommunala investeringar utnyttjas effektivt.

• Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om upp-
låtelseformer, bostadsstorlek och arkitektoniska uttryck i
arbetet med bostadsförsörjning och fysisk planering.   
Ett stort och varierat bostadsutbud är en förutsättning
för att viktiga flyttkedjor ska stimuleras och för att
 kommunens befolkning ska öka.

• Kommunen ska främja etablering och utveckling av mö-
tesplatser som knyter ihop både platser och människor.

• Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för till-
växt och livskvalitet i kommunens samhällsplanering
samt ett sätt att förstärka platsens identitet.

Generellt 

Utmaningar   
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
utvecklingspotential och möjliggör bra offentlig service. 
Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo   
35 000 invånare i Ljungby kommun. För att nå 35 000 in-
vånare till år 2035 behöver kommunen öka sitt invånaran-
tal med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en genom-
snittlig ökning med cirka 1,2 % årligen eller 430 invånare 
per år. Med utgångspunkt i befolkningsmålet beräknas det 
totalt behövas ett tillskott av cirka 2 800 bostäder i hela 
kommunen för perioden 2020-2035, vilket innebär cirka 
190 bostäder per år. 

Med en positiv befolkningsutveckling och en tydlig ambi-
tion om ökad befolkning behöver kommunen satsa aktivt 
på ökat bostadsbyggande med möjligheter till ett attraktivt 
boende, både av villor och lägenheter. Efterfrågan och 
marknadsförutsättningarna för nybyggnation skiljer sig åt 
mellan de olika delarna av kommunen. Efterfrågan är som 
störst i Ljungby stad och utmed vissa strandsträckor, sär-
skilt vid sjön Bolmens östra strand. Ett behov av nya bostä-
der finns även i de serviceorter som översiktsplanen pekar 
ut och på övrig landsbygd. I den kommunala bostadskön 
gå det att se att intresset för 1-2 rumslägenheter är störst, 
men även 3- rumslägenheter har en stor efterfrågan.  
Det är även tydligt att den äldre delen av befolkningen 
kommer att öka de närmsta åren och att behovet av bo-
städer anpassade för dem ökar och kan bidra till en större 
rörelse i flyttkedjan. 

För att nå befolkningsmålet behöver kommunen arbeta 
aktivt med att locka till sig nya invånare samt behålla de 
som redan bor i kommunen. En utmaning är att skapa 
attraktiva miljöer som lockar till sig invånare i stort och 
specifikt inom gruppen unga vuxna. Unga vuxna är av stor 
betydelse då de bidrar till att orter upplevs som attraktiva 
eftersom de ofta är med och skapar ett aktivt stadsliv och 
ett varierat kulturutbud, vilket i sin tur medför att fler fö-
retag vill etablera sig i kommunen. Unga vuxna har också 
ofta högre kompetens. Trivs gruppen unga vuxna i kom-
munen kommer de troligen stanna eller komma tillbaka 
till kommunen när de bildar familj.

En varierad bostadsbebyggelse vad gäller upplåtelseformer 
och storlekar på bostäder samt olika arkitektoniska uttryck 
skapar möjligheter för olika grupper i samhället att bosätta 
sig i kommunen. Hyresrätter efterfrågas av bland annat 
studenter och unga vuxna. Varierad storlek på bostäder är 
viktigt för att täcka alla olika behov. Exempelvis efterfrågar 
ofta äldre invånare mindre lägenheter då de vill flytta ifrån 
sin villa som blivit för stor samtidigt som villa- och radhus-
bebyggelse är viktig för barnfamiljer. 
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• Arbeta med att bevara, använda och utveckla befintliga 
värdefulla kulturmiljöer samt förbättra kunskap om 
dem och göra den mer tillgänglig. Värdefulla kulturmil-
jöer i kulturmiljöprogrammets utpekade områden eller 
i serviceorter bör ägnas särskild uppmärksamhet och 
prioriteras för underhåll. 

• Vid kommunens ny- och ombyggnation tillämpas 1%-re-
geln. Det innebär att 1 % av de budgeterade byggkostna-
derna avsätts till konstnärlig utsmyckning. 

• Den muntliga berättartraditionen ska framhållas och 
speglas i den fysiska miljön genom exempelvis namngiv-
ning av platser som härrör från berättelser och sägen om 
platsen. 

• Bebyggelsemiljöer planeras så att de undviker miljöstör-
ningar som buller och luftföroreningar. Vid planering av 
bostäder utifrån bullerhänsyn bör i första hand alltför 
bullerutsatt lokalisering undvikas. När det behövs och är 
möjligt ska källbullret åtgärdas. I sista hand måste bostä-
derna bulleranpassas genom att utformas och placeras 
för att minimera bullerproblemen. Även industri- och 
verksamhetsområden i bullerutsatt läge bör planeras så 
att byggnader placeras så buller i utemiljöer reduceras. 

• I markanvisningsavtal ställa krav på exploatörer inom 
exempelvis miljö och sociala åtagande för mer hållbara 
lösningar. 

• Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån trygghets- och 
säkerhetsaspekter för att skapa och öka trygghetskänsla 
för användaren av det offentliga rummet. 

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till diskrimine-
ringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder. Barnkonventionen som blev svensk lag 2020 kan 
i planeringssammanhang hanteras genom att göra en 
barnkonsekvensanalys. 

• Satsning på att förstärka orternas identitet genom att 
identifiera styrkor att bevara och satsa på inom respekti-
ve ort.

• Säkerställ möjligheten till dialog inom hela kommunen 
mellan de aktörer som kan påverka utvecklingen. En 
aktiv dialog fokuseras i första hand till utpekade servi-
ceorter, men även till viktiga landsbygdsfrågor. Medbor-
gardialog behöver utformas så att alla kan delta, även 
grupper med vanligen låg representation som yngre och 
nysvenskar.

• Kommunen ska se över möjligheten att i detaljplan, 
markanvisnings- och exploateringsavtal ställa miljö- och 
utformningskrav för nybyggnation, till exempel för att 
premiera klimatsmarta byggnader i trä. Vidare ska det 
ske ett aktivt arbete med att locka till sig fler byggaktö-
rer.

• Arbeta för att möjliggöra boenden, service, rekreation 
och besöksnäring i strandnära lägen genom att peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS). Potential för landsbygdsutveckling bedöms finnas 
inom stråkens närområde, inom utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand samt där service, tillgänglig in-
frastruktur och kollektivtrafik finns. Nya LIS-områden 
lokaliseras därför i första hand dit.  

Centralort 

Ljungby

Utmaningar  
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det är 
därför viktigt att ha god planberedskap för både bostäder, 
arbetsplatser och service. Ljungby stad behöver få en mer 
resurseffektiv och hållbar markanvändning och det är där-
för viktigt att staden fortsätter utvecklas genom förtätning/
omvandling, högre bebyggelse inom nya områden och nya 
attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas kraftigt 
av trafikbarriärerna E4:an, väg 25, ringleden och möjlig 
framtida ny stambana för höghastighetståg.
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Ställningstaganden
• Ny bebyggelse ska främst ske i form av central förtät-

ning/omvandling och nyexploatering i direkt anslutning
till staden för att minska stadsutvecklingens påverkan på
sammanhängande natur- och jordbruksmark.

• För att öka stadens attraktivitet och få en mer resursef-
fektiv markanvändning är det viktigt att särskilt Ljung-
bys centrala delar förtätas med stadsmässig bebyggelse
och att nya områden för centrumändamål frigörs genom
att centralt belägna industrier genom dialog och sam-
verkan ges möjlighet att omlokaliseras till nya attraktiva
skyltlägen främst utmed E4:an.

• Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden behö-
ver ringlederna om möjligt anpassas till stadens utveck-
ling, till exempel genom vägutformning eller möjlighe-
ten till trafiksäkra överfarter för gående och cyklister.

• Ljungby stad ska hanteras i en fördjupning av översikts-
planen efter att översiktsplanen är antagen. Planeringen
kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna hantera de
många delvis konkurrerande intressena och det höga
exploateringstrycket.

Serviceorter 

Lagan

Lidhult

Ryssby

Hamneda

Agunnaryd

Utmaningar  
Serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt om-
land med offentlig och kommersiell service. Utvecklingen 
av bostäder behöver förstärka orternas struktur och skapa 
ett ökat underlag för service.  Det är viktigt att ha en plan-
beredskap för både service och bostäder. Serviceorterna 
behöver kunna kopplas upp till kommunens stråk för en 
god kommunikation mellan och till övriga orter.

Ställningstaganden 
• I serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande

kommunal service som förskola, skola, vård och omsorg
samt hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång till rekre-
ationsområden och mötesplatser, till exempel tillgänglig
lekplats, idrotts- och aktivitetsplats, samlingslokal eller
bibliotek.

• Kommunen ska säkerställa att det finns planförutsätt-
ningar för bostäder, kommersiell service (dagligvaru-
handel med postutlämning, drivmedel m.m.), vård och
arbetsplatser.

• Serviceorternas koppling till stråkens snabba kollektiv-
trafik ska säkerställas med gång- och cykelförbindelse
till externa busshållplatser och pendlarparkering med
laddinfrastruktur.

• Ny bebyggelse sker i första hand i form av förtätning,
men nyexploatering i direkt anslutning till orten kan
också vara aktuell där det är lämpligt.

• I alla serviceorter behöver det finnas förutsättningar för
centrumutveckling, vilket möjliggörs genom förtätning
och omvandling av befintliga bebyggelseområden.

• Arbeta för att möjliggöra boenden, service, rekreation
och besöksnäring i strandnära lägen genom att peka ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS).

Utvecklingsområde  
Bolmens östra strand 

Utvecklingsområde

Utmaningar 
Det finns många intressen i detta område, framförallt ex-
ploateringsintressen och höga allmänna intressen såsom 
riksintresset för det rörliga friluftslivet och fiske, kultur- 
och naturvärden samt ytvattentäkt för delar av Skåne. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde den 13 oktober 
2021 vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen 
med vattenskyddsföreskrifter, vilket omfattar den södra 
delen av sjön.  

De höga allmänna intressena och ett högt exploaterings-
tryck är utmanande för kommunen att hantera. Frågor 
kring förändrad riskbild för bland annat bränder, olyckor 
och dricksvattenpåverkan behöver beaktas tidigt i plane-
ringen och en god och tidig dialog med sydvatten och 
räddningstjänsten krävs. Kommunen äger inte så mycket 
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mark i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhäll-
ena Bollstad och Tannåker. Eftersom området är attraktivt 
för boende, turism och friluftsliv är det viktigt att det finns 
både kommunal och kommersiell service i området.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas om fler ska kunna bo-
sätta sig här, då turerna i dagsläget inte passar arbetspend-
lare. Utvecklingsstråket är att ses som det huvudsakliga 
stråket till utvecklingsområdet Bolmens östra strand och  
är främst kopplad till väg 555.  

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten och 
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra 
strand klara inte dagens krav och en enhetlig lösning är en 
förutsättning för framtida planläggning och exploatering i 
området. En annan utmaning i området när det gäller till-
gänglighet är att området inte kan nås hela vägen från cen-
tralorten med gång och cykel. Områdets utveckling kan få 
fart först då pågående utbyggnad av VA-överföringsledning 
och gång- och cykelväg mellan Ljungby och sjön Bolmen 
är färdigställd, vilken beräknas bli klart år 2024 för hela 
sträckan. 

Ställningstaganden  
• Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommer-

siell service bör i första hand placeras där service, 
infrastruktur och kollektivtrafik finns samt i utpekade 
LIS-områden. 

• Busstrafiken bör utökas genom utvecklingsområdet, på 
sträckan mellan Bollstad och Ljungby, för att möjliggö-
ra arbetspendling. 

• Förbättra kontakten mellan staden och sjön Bolmen 
genom en separat gång- och cykelväg längs hela sträck-
an genom utvecklingsområdet mellan Ljungby och 
Bollstad. 

• Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt ställningstaganden under stra-
tegiområdet Natur och Vatten. I det sammanhanget är 
det viktigt att bevara och utveckla det sammanhängan-
de nord-sydliga regionala grönstråket längs med sjön 
och en tillgänglig strandremsa. 

• Hela utvecklingsområdet ska hanteras i en fördjupning 
av översiktsplanen efter att översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kun-
na hantera det stora området, de många delvis konkur-
rerande intressena, det höga exploateringstrycket och 
det faktum att kommunen inte äger så mycket mark i 
området. 

Övrig landsbygd   

Utmaningar 
I Ljungby kommun är det viktigt att det finns en levande 
och attraktiv landsbygd att bo, leva och verka i. För att hela 
kommunen ska leva behöver befintlig service på landsbyg-
den bevaras och värnas. Översiktsplanen pekar ut ett antal 
serviceorter för att säkerställa att det finns viss offentlig 
service och möjlighet till kommersiell service inom ett rim-
ligt avstånd i hela kommunen.

Områden som är attraktiva utifrån ett LIS-perspektiv ska 
nyttjas och utvecklas. I orter där det finns en efterfrågan 
bidrar kommunen med att ge planförutsättningar för att 
uppföra bostäder. En utmaning i områden utanför strå-
ken är kommunikationen till stråken och orterna.  En 
ytterligare utmaning är att bibehålla befolkningen i övrig 
landsbygd som utgör ett nödvändigt underlag för offentlig 
och kommersiell service. Landsbygdens natur- och kultur-
miljövärden behöver utvecklas både vad gäller möjlighet till 
rekreation och för bevarande av värdefulla naturstråk och 
kopplingar.

Ställningstaganden  
• Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen ska främst användas för etablering av boenden, 
service, rekreation och besöksnäring samt lokaliseras 
i första hand inom stråkens närområde, inom utveck-
lingsområdet Bolmens östra strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns.  

• Byggnation på landsbygden bör ske på ett sådant sätt 
att ny bebyggelse kan tillföras samtidigt som befintliga 
natur-, kulturmiljö-, rekreations- och jordbruksvärden 
kan bevaras och utvecklas. En sammanhållen bebyg-
gelseutveckling minskar risken för fragmentisering av 
landskapet och möjliggör att hänsyn kan tas till dessa 
värden. Detta innebär att nya bostäder i första hand bör 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse eller att ny 
bebyggelse samlas i bebyggelsegrupper.

• Riktade insatser för att bevara och utveckla särskilt vär-
defulla natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområ-
den ska prioriteras. 

• För att få en långsiktig effekt av arbetet med landsbygds-
utveckling behöver det bedrivas av kommunen i samver-
kan med privat och ideell sektor. 
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Näringsliv  
och utbildning

Fotograf: Ali Raza
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Utmaningar
Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad, vilket 
medför att det inte finns så många olika branscher och 
yrken representerade. Antalet utpendlare har ökat och 
antalet inpendlare minskat till kommunen de senaste tre 
åren, vilket innebär att det negativa pendlingsnettot har 
ökat. Den begränsade branschbredden innebär att smalare 
yrkesgrupper kan ha svårt att hitta jobb inom kommunen 
samt gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av 
kompetens. Arbetslösheten är generellt låg, men är högre 
hos utrikes födda och ungdomar. I framtiden beräknas det 
bli färre unga som träder in på arbetsmarknaden i jämfö-
relse med antalet som går i pension, vilket kan leda till att 
det blir brist på arbetskraft.

Tillverkningsindustrin med export utgör den största delen 
av Ljungbys näringsliv där det finns styrkor och gedigen 
kunskap, samtidigt som branschen är exportinriktad och 
känslig för konjunkturförändringar. Företagsmixen, dvs 
fördelning mellan små och medelstora företag inom bran-
schen är god och innehåller även flera tongivande storföre-
tag i kommunen. Den ekonomiska tillväxten och produk-
tivitetsutvecklingen har varit mycket god. På senare år har 
flera större nyinvesteringar gjorts inom tillverkningsindu-
strin i kommunen främst som utbyggnad av innovations- 
och utvecklingscenter. Detta har därmed tillfört högre nivå 
av kompetenser inom företagen och även tillgång till forsk-
ning och utveckling ur ett internationellt perspektiv.

Tjänstesektorn, till exempel olika typer av service, är jäm-
förelsevis liten men ökar gradvis över tid. Företag inom 
företagstjänster och avancerade företagstjänster har vuxit 
starkt och med det ökat behovet av att rekrytera specia-
listkompetenser. I Ljungby kommun har vi stora möjlig-
heter att expandera besöksnäringen och behöver utvidga 
områden som naturturism kan använda men också lyfta 
den näring som redan är på plats. Ett gemensamt arbete 
att lyfta Ljungby kommun som en turism- och besöksnä-
ringskommun skulle gynna flertalet näringar och skapa 
nya synergier och möjligheter för nya etableringar i kom-
munen. Nya etableringar inom sektorn skulle också öka 
branschbredden som ger konsumtion i branscher som ho-
tell, restaurang, handel, transport och aktivitetsföretag och 
bidrar till lokal och regional utveckling runtom i landet, 
samt kulturella och kreativa näringar (KKN). 

Olika branscher påverkar samhällsplaneringen olika ge-
nom skilda förutsättningar och behov, bland annat vad 
gäller lokalisering och omgivning. Ljungby Kommun har 
ett intressant läge ur ett logistiskt perspektiv. De senaste 
åren har de lediga industritomterna utmed stråken,  
främst de med skyltläge, sålts och bebyggts. Kunskapsinten-
siva näringar efterfrågar hög regional tillgänglighet, stads-
kvaliteter och hög bredbandskapacitet, miljöer och platser 
som förstärker företagets varumärke och som kan attrahera 
den bästa arbetskraften. Kommunen behöver därför göra 
plats både för den traditionella tillverkningsindustrins  
behov och tillskapa attraktiva lägen för kunskaps- och 
tjänstenäringar.

I Ljungby kommun är det, liksom i de flesta kommuner 
som inte är storstäder eller universitetsorter, fler som 
flyttar ut än som flyttar in bland unga vuxna, vilket också 
är en utmaning för kompetensförsörjningen. Den genom-
snittliga utbildningsnivån i kommunen är låg, vilket syns 
på andelen i yrkesverksam ålder med eftergymnasial utbild-
ning.

Campus Ljungby och andra utbildningsanordnare har en 
stor betydelse för kompetensförsörjningen i Ljungby Kom-
mun. Campus Ljungby har under det senaste året utvecklat 
verksamheterna genom att arbeta aktivt med att drifta och 
ta fram nya eftergymnasiala utbildningar. Via Linnéuniver-
sitetet driver Campus Ljungby sjuksköterskeprogrammet 
som startade 2017 samt yrkeshögskoleutbildningar som är 
framtagna tillsammans med det lokala näringslivet, utifrån 
framtida kompetensbehov. Målgrupperna för utbildningar-
na är unga vuxna och yrkesverksamma. 

Förutom utbildningar driver man ett flertal ESF-projekt 
där industriföretag, genom att delta i något projekt, får 
möjlighet att ingå i utvecklingsarbete som på sikt stärker 
produktivitet, konkurrenskraften och utvecklingsförmåga 
och därigenom stärker förutsättningarna för lönsam pro-
duktion.

Ställningstaganden
• Planera attraktiva platser för olika typer av branscher ut-

ifrån deras olika behov – yteffektiva och kunskapsinten-
siva företag centralt i staden/orterna och platskrävande
verksamheter externt i anslutning till orterna vid stråken
(med möjlighet till skyltläge vid stråken som E4:an och
väg 25).

• Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesektorn,
bland annat inom upplevelse- och besöksnäringen.

• Locka fler unga vuxna att bosätta sig i kommunen för
att möta framtida kompetensbehov och befolkningstill-
växt.

• Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möjlig-
het till arbetspendling.

• Campus Ljungby behöver goda möjligheter till ut-
bildning utifrån efterfrågan hos både näringslivet och
offentliga arbetsgivare som kommun och region. Detta
har stor betydelse för kompetensförsörjningen av kom-
munens arbetsplatser, men också för kompetenshöjning
av kommunens invånare i stort. Kommunens fokusom-
råden bör bevakas särskilt.

• Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behöver
följas, då den kan påverka hur vi fysiskt planerar för
arbetsplatser och arbetspendling.
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Uppleva och göra Fotograf: Alexander Hall
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Utmaningar
Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan 
också om exempelvis natur- och kulturmiljöer samt  
offentliga mötesplatser. Denna typ av miljöer kan vara 
viktiga som besöksmål och för den lokala identiteten, 
samt som resurs för tillväxt och livskvalitet. Kunskapen 
om natur- och kulturmiljö behöver förbättras för att aktivt 
kunna arbeta med och förstå dessa miljöer. Att ta tillvara, 
använda och utveckla arkitektoniska och kulturhistoriska 
värden, och att tolka och bygga vidare innebär att attrak-
tiva bebyggelsemiljöer kan utvecklas. Det kan exempelvis 
innebära att man bevarar gammal industrimiljö som får ett 
nytt användningsområde. Attraktiva miljöer handlar också 
om tillgång på rekreationsområden såsom det kommunala 
naturreservatet Kronoskogen och andra naturreservat och 
kulturmiljöer inom kommunen. Även strandområden kan 
ses som attraktiva platser för rekreation och friluftsliv. 

Det måste också finnas ett utbud av kultur och fritidsakti-
viteter för att kommunen ska anses vara attraktiv. Vidare 
är attraktiva offentliga miljöer viktiga som sociala mötes-
platser. För alla allmänna platser och stråk är trygg- och 
säkerhetsfrågor viktiga, där belysningen fyller en viktig 
funktion.

En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder 
samman kommunen och stärker kommunens varumärke 
utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad  
kommunen är och kan vara, samt vad kommunen har  
att erbjuda både besökare och invånare. En identitet kan 
i sin tur bidra till att fler företag och människor vill flytta 
till eller besöka kommunen. Det är viktigt att fånga upp  
en bredd av identiteter och förankra dem bland invånarna 
i kommunen. Den muntliga berättartraditionen är unik 
för kommunen och skulle kunna vara en del i en sådan 
identitet och även något som kan öka turismen inom  
kommunen. 

Ställningstaganden
• Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden

för rekreation, som är tillgängliga, trygga och attraktiva.
Här möjliggörs mötesplatser för lek, rekreation och vila.

• Kommunens samhällsplanering ska använda grönområ-
destyperna lekplats, grannskapsmark på minst 1 hektar,
grönyta på minst 5 hektar och rekreationsområde med
möjlighet att promenera minst 1 km på stigar.
Definitionerna behöver kompletteras med mål för bland
annat tillgänglighet och innehåll.

• Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kultur.

• Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde som
navet för idrotten i kommunen.

• Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för unga
vuxna genom att etablera mötesplatser, aktiviteter,
attraktiva miljöer och plats för evenemang.

• Utveckla kommunens identitet tillsammans med
kommuninvånarna, till exempel genom medborgar- 
dialog och ortsanalys.

• Utveckla och främja besöksnäringen genom att satsa
på miljöer och aktiviteter kopplade till vattenturism och
berättartraditionen, områden som ingår i kommunens
fokusområden och är viktiga för kommunens identitet.

• Platser som är intressanta för besöksnäring eller som
natur- och kulturmiljö ska tillgängliggöras för allmän- 
heten/besökande både fysiskt och genom att informa-
tion blir lättillgänglig.
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Markanvändning Fotograf: Alexander Hall
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Markanvändning och åtgärder
I följande avsnitt presenteras användningsförslag för mark 
och- vattenområden utifrån strategiområdenas ställningsta-
ganden. Markanvändningsförslagen är indelade geografiskt 
utifrån strukturbilden med Ljungby som centralort och de 
fem serviceorterna Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult 
och Ryssby. Förslagen visar främst på möjliga framtida 
bebyggelseområden, naturområden och viss trafikinfra-
struktur i dessa orter. Förutom markanvändningsförslag 
presenteras också åtgärder i form av fortsatt utredning 
eller andra åtaganden som inte syns i kartan, samt möjliga 
åtgärder vad gäller grönstruktur och hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Vidare presenteras 
vindkraftsområden och LIS-områden (landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen). 

Huvudprincipen vid framtagande av nya bebyggelseom-
råden i alla orter har varit att förtäta på lämpliga platser 
inom befintlig bebyggelse och att möjliggöra för nya attrak-
tiva lägen i nära anslutning till bebyggelsen, ofta i sjönära 
läge. Tillgängligheten till strukturbildens stråk är också en 
viktig faktor. I den växande centralorten görs ansträngning-
ar för att inte staden ska spridas ut för mycket, med indu-
stri längs E4 och bostäder främst norr och öster om ring-
leden runt staden. I möjligaste mån undviks bebyggelse på 
jordbruksmark, men där andra alternativ saknas och för att 
hålla ihop Ljungby föreslås exploatering av jordbruksmark. 

I grönområdena säkerställs att natur- och rekreationsvär-
den kan bevaras och utvecklas samt att de fungerar som 
allmäntillgängliga grönområden. De områden som har de 
högsta naturvärdena bör bevaras för sina värden. Rekrea-
tionsvärden hanteras i form av både större rekreationsom-
råden och mindre bebyggelsenära park- och grönområden, 
vilka bör vara lättillgängliga för att kunna användas fullt 
ut. Grönområdena kan vidare användas för bland annat 
klimatanpassning och dagvattenhantering. En långsiktig 
hantering av grönstrukturen i anslutning till orterna förut-
sätter lagskydd, kommunalt markinnehav eller avtal med 
markägaren. 

För att avgöra de olika förslagens lämplighet har hänsyn 
bland annat tagits till risk för översvämning, naturvärden, 
kulturmiljövärden, rekreationsvärden, jordbruksmark 
dricksvattentäkter, geologi/markförhållanden, infrastruk-
tur och totalförsvar. Förslagen har hållbarhets- och konse-
kvensbedömts, analysen finns att läsa i bilagan ”Hållbar-
hets- och miljökonsekvensbeskrivning”. 

Att ett område är utpekat i översiktsplanen innebär inte att 
det går att utnyttja hela området utan det behöver utredas 
vidare, oftast i en detaljplan. De utpekade områdena visar 
var kommunen vill utvecklas och var det kan vara lämpligt 
att utreda vidare. Områdenas avgränsning ska ses som 
ungefärliga och avvikelser från dessa kan behöva göras i 
det fortsatta planarbetet med hänsyn till terräng, fastighets-
gränser och andra allmänna intressen eller riskområden.

Markanvändningsförslagen är framtagna med en lång 
planeringshorisont för att kunna genomföras under en 
längre tidsperiod. Områdena pekas ut för möjlig framtida 
utveckling oberoende av om det är kommunal eller privat 
mark, för att de ska kunna fungera oberoende av ägarsitu-
ation. Befintliga industri- och verksamhetsområden har i 
flera fall pekats ut för bostäder och centrum, för att på sikt 
möjliggöra en omvandling av dessa områden. Översiktspla-
nen är vägledande för kommunens långsiktiga mark- och 
vattenanvändning. Det innebär att den med föreslagna 
bebyggelseområden visar vilka intentioner kommunen har 
med områdena på lång sikt. Detaljplanerna fortsätter att 
gälla i samtliga befintliga bebyggelseområden, även efter 
översiktsplanens antagande fram till att detaljplanen änd-
ras/upphävs eller ersätts. Befintliga industrier som föreslås 
att få en annan användning på sikt, ska genom dialog och 
samverkan ges möjlighet till omlokalisering i nya attraktiva 
skyltlägen främst utmed E4 och väg 25.
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Definitioner
Vid definition av vad markanvändningsförslagen olika in-
delningar innebär har vi utgått från Boverkets ÖP modell 
2.0 för översiktlig planering, där man har definierat vilka 
olika användningar för en detaljplan som är förenliga med 
översiktsplanens olika markanvändningar. Mer om det 
finns att läsa på Boverkets hemsida.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Med sammanhängande bostadsbebyggelse avses områden 
med boende av varierande karaktär. Olika typer av kate-
goribostäder såsom studentbostäder, seniorbostäder och 
även gruppbostäder som innefattar viss omsorg kan ingå. I 
bostadsområden kan även grönytor, skola/förskola, kontor 
och verksamheter som inte är störande ingå.

Verksamheter och industri
Verksamheter och industri avser områden med markan-
vändning som inte går att kombinera med bostäder eller 
centrum så som produktion, lager, partihandel i större 
format eller verksamheter som kan var farlig eller störande 
för sin omgivning. Här kan även annan lämplig markan-
vändning ingå som bland annat grönytor och kontor.

Mångfunktionell bebyggelse 
Med mångfunktionell bebyggelse avses områden med en 
densitet och en större blandning av handel, kontor, skola/
förskola, bostäder, grönytor, samlingslokaler och verksam-
heter i centralt belägna områden.  

Grönområde och park 
Med grönområde och park avses områden som kommunen 
anser viktiga att bevara främst med avseende på naturvär-
den i området sekundärt ur rekreationssyfte. Där sker ut-
vecklingen främst med tanke på de naturvärden som finns 
inom området. 

Natur och friluftsliv 
Med natur och friluftsliv avses områden som kommunen 
anser viktiga ur ett rekreativt syfte och sekundärt för na-
turvärden.  Där inriktar sig utvecklingen mer på att öka 
tillgängligheten och användbarheten för befolkningen.  

Transportinfrastruktur
Markanvändningsförslag för trafik inkluderar möjlig 
sträckning av ny stambana för höghastighetståg och kollek-
tivtrafiknoder.   

Markförvärv
Översiktsplanen är vägledande för hur kommunen ska 
utvecklas och avgörande för var kommunen kan få förvärv-
ningstillstånd och förvärva mark. Markanvändningsförsla-
gen pekar ut områden som kan utvecklas, där fastigheter 
ofta behöver förvärvas av kommunen för att förslagen ska 
bli verklighet. I de områden där kommunen inte äger mar-
ken vid översiktsplanens antagande kan kommunen behö-
va arbeta för att förvärva marken för fortsatt planläggning 
enligt översiktsplanens förslag. 

Alla områden som är utpekade med markanvändnings-
förslag i översiktsplanen behöver dock inte kommunen ta 
initiativ till att planlägga, utan det kan även göras av priva-
ta aktörer. 

Det är viktigt att det finns byggbar kommunal mark i kom-
munens orter för att möjliggöra byggnation. Genom att 
förvärva mark kan kommunen planlägga och i slutändan 
erbjuda lediga tomter. Lediga kommunala tomter mark-
nadsförs sedan på hemsidan.

Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar 
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom för-
tätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas 
av trafikbarriärerna E4:an, väg 25, Ringleden och möjlig ny 
stambana för höghastighetståg.
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Ljungby
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det är 
därför viktigt att ha god planberedskap för både bostäder, 
arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuvarande 
befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby. 

Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar 
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom för-
tätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas 
av trafikbarriärerna E4:an, väg 25, Ringleden och möjlig ny 
stambana för höghastighetståg.

Mångfunktionell bebyggelse 

Område 1
Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklusi-
ve Gästgivaregården, området vid Ljungby kyrka och Ljung-
by lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Linné, Gänget, 
Odlaren, Torparen, Arrendatorn, Rättaren, Jordbrukaren 
och Städet ända ned till ån Lagan. Området föreslås förtä-
tas och omvandlas med bostäder, service, mötesplatser och 
icke störande verksamheter för att förstärka centrum- och 
stadskaraktären. Den mesta kvartersmarken i området är 
privatägd.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation 
 eftersom marken i huvudsak inte är fast i området. I 
delar av området finns enligt SGU förutsättningar för 
skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas 
om det finns stabilitetsproblem. 

• Föroreningar i kvarteren där industri bedrivits/bedrivs.

• Högre radonvärden både i den norra och södra delen av 
området behöver utredas.

• Helsingborgsvägen söder om Gängesvägen utgör farligt 
gods-led, vilket bland annat medför ett byggnadsfritt 
avstånd på 30 m. 

• Området ska utformas för att klara skyfall och översväm-
ningsrisker i den södra delen av området. 

• Prioriterat grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt vattenförsörjningsplan för Kronobergs län. 

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras. 

• Koppla ihop centrum och årummet genom tillgänglig-
hetsanpassade och sammanhängande stråk. 

• Kulturhistoriska värden inventerade i det nya kulturmil-
jöprogrammet för Ljungby kommun. 

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i södra delen 
av området om omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering

Område 2
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta 
Ljungbergsvägen söder om Norrleden och intill kvarteret 
Fritiden. Området utgör entrén till Ljungby norrifrån och 
behöver förtätas med icke störande verksamheter och bo-
städer närmast Märta Ljungbergsvägen medan idrott- och 
centrumanvändning föreslås närmast kvarteret Fritiden. 
Området har avgränsats med hänsyn till fotbollsplanerna 
öster om området. Området berörs av vattenskyddsområ-
de. Kommunen äger mark i södra delen av området, resten 
är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Området utvecklas i helhet med kvarteret Fritiden.

• Avgränsningen österut med hänsyn till fotbollsplanerna 
i kvarteret Fritiden.

• Buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden.

• Föroreningar i marken.

• Högre radonvärden i södra delen av området behöver 
utredas.

• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området 
med gång- och cykelvägar norr samt söder om området.

• De geotekniska förutsättningarna för grundläggning 
eftersom marken inte är fast.

• Prioriterad grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
samt grundvattenskyddat område.

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras.

• Planera planterade områden med träd för att motverka 
framtida värmeöar (Värmeöar är ett begrepp som beskri-
ver att tätbebyggda områden rent generellt är varmare 
än obebyggda och glest bebyggda områden.)

• Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området ef-
tersom det finns ett glapp mellan det östliga och västliga 
sambandet generellt i hela centralorten. Detta kan göras 
genom att plantera ädellöv på öppna ytor.

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med omlokaliserin
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Område 3
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid 
Sunnerborondellen och föreslås få en mångfunktionell 
användning med både bostäder, service och icke störande 
verksamheter. Området berörs av vattenskyddsområde.

Det finns ett planuppdrag för ”Djupadal” samt ”Sågverket” 
att utgå ifrån i planeringen av områdena. Syftet med de-
taljplanen för Djupadal är att förtäta staden med bostads-
bebyggelse i form av radhus samt att ändra detaljplanen för 
befintligt bostadshus så att användningen stämmer med 
planen. 

För ”Sågverket” är syftet med planuppdraget att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i varierande höjder samt plats till en 
förskola. Det ska även skapas olika mötesplatser, så som 
till exempel park och lekplatser. Kommunen äger all mark 
i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Koppla samman de två områdenas ”Sågverket” samt 
”Djupadal” bebyggelse för att få till en bra helhetslös-
ning både vad gäller utformning av kvartersstruktur 
samt tillgängligheten mellan områdena.

• Skapa gång- och cykelförbindelse från bostadsområdet 
till naturområdena österut och norrut samt till nya in-
dustriområden. 

• Geotekniken i nordvästra samt sydöstra delen eftersom 
marken inte är fast.

• Föroreningar i kvarteren där industri bedrivits/bedrivs.

• Föroreningarna i marken.

• Planera för planterade parkområden med lövträd för att 
motverka värmeöar. 

• Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området ef-
tersom det finns ett glapp mellan det östliga och västliga 
sambandet generellt i hela centralorten. Detta kan göras 
genom att plantera ädellöv på öppna ytor samt bevara 
större tallar.

• Prioriterat grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
samt grundvattenskyddat område.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall för att utesluta förorenings-
risken av vattenskyddat område och ån Lagan.

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt.

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering.

Område 4
Detta område ligger mellan E4:an och riksväg 25 utmed 
Bredemadsvägen norr om Annelunds bostadsområde. Om-
rådet föreslås utvecklas med en mångfunktionell bebyggel-
se för att komplettera och koppla ihop framtida verksam-
hetsområden väster och norr om E4:an och riksväg 25. 

Områdets norra och södra del hyser en del ädellövskog i 
samband och ingår i ett regionalt lövsstråkssamband. Det 
finns tre fornlämningar väster om området och området 
har avgränsats med hänsyn till dessa. Området kan komma 
att beröras av sekundärområde i förslag till reviderat vat-
tenskyddsområde.

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken. För att kunna tillgodose be-
hovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande 
lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras.  
Större delen av marken är kommunägd, förutom gården i 
mitten på området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funk-
tioner med tanke på bullerstörningar från E4:an och 
riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m). 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kol-
lektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop området 
med framtida verksamhetsområden norr om riksväg 25 
samt övriga staden söderut. 

• Markens höga genomsläpplighet.

• Planteringar i mitten av området som ger svala platser.

• Tillgängligheten till de rekreativa värdena; kulturhistoria 
och öppna landskap.

• Ädellövträden i norra och södra delen, för att bibehålla 
och gynna den regionala spridningskorridoren för löv-
träd. 

• Prioriterad grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
samt grundvattenskyddat område. 

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt i både vattenskyddat samt föreslaget se-
kundärområde för grundvattenskydd. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras.
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Område 5
Detta område ligger intill område 23 och föreslås utvecklas 
med mångfunktionell bebyggelse, med bland annat icke 
störande verksamheter, med hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljön norr om området, att området berörs av vat-
tenskyddsområde samt framtida bostadsbebyggelse öster 
om området. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
jordbruksmark. Jordbruksmarken som ianspråktas är väl 
avgränsad från den mer sammanhängande jordbruksmar-
ken norrut. För att kunna tillgodose behovet av bebyggel-
seutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga föreslås området exploateras.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på bullerstörningar från Riksettan och 
riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 och väg 
568/Riksettan (30 m). 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kol-
lektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop området 
med framtida industriområde väster om området samt 
framtida bostadsområden öster och söderut. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall för att utesluta förorenings-
risken av vattenskyddat område och ån Lagan. 

• Prioriterad grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
samt grundvattenskyddat område. 

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt i både vattenskyddat samt föreslaget se-
kundärområde för grundvattenskydd. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Utreda om jordbruksmarken är brukningsvärd och aktiv 
samt vilket värde den har i landskapsbilden. 

• Bevara ädellövsstråket närmast riksväg 25 och E4:an 
samt större ädellövträd i områdets södra del.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om 
området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet.  

Område 6
Området ligger i östra delen av centralorten intill Solliden-
rondellen och utmed Vislandavägen. Det finns ett plan-
uppdrag för området med syfte att skapa ett nytt bostads-
område med F-9 skola och mindre verksamheter. Eftersom 
området ligger relativt nära centrum och intill den östliga 
korridoren för den eventuella nya stambanan för höghas-
tighetståg finns goda möjligheter för ett framtida stationslä-
ge här. Området föreslås därför få en blandad användning 
med centrum, bostäder, skola, icke störande verksamheter. 
Tätare bebyggelse med icke störande verksamheter samt 
centrumanvändning närmast korridoren för den eventuella 
nya stambanan för höghastighetståg. Avgränsningen har 
gjorts med hänsyn till korridoren för den eventuella nya 
stambanan för höghastighetståg . Området berörs av  
vattenskyddsområde. Kommunen äger marken. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader samt funktioner 
med hänsyn till buller från östra Ringleden och  
Vislandavägen.

• Skyddsavstånd till korridoren för den eventuella nya 
stambanan för höghastighetståg i öster.

• 50 kV-ledningen väster om området.

• Koppla samman gång- och cykelvägnät på ett trafiksäkert 
sätt både inom det nya området samt till befintligt bo-
stadsområde väster om detta område och mot centrum.

• Planera området utifrån en eventuell ny ringled från 
Sollidenrondellen ut till riksväg 25.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Lövskogssamband i västra delen av området i nord-sydlig 
riktning och sammanhanget västerut.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall och risker för översvämning. 
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Område 7
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal 
i södra delen av centralorten och breder ut sig öster om 
Riksettan samt norrut utmed Ringleden och Kungsgatan. 
I områdets norra del finns en gård med verksamheter där 
mangårdsbyggnaden har kulturhistoriska värden enligt 
Kulturparken Småland. Särskilt i områdets södra del finns 
landskapsbildsvärden kopplade till det öppna landskapet 
och Lagaåns dalgång. Området föreslås utvecklas med icke 
störande verksamheter och bostäder. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. Inom 1 km från cen-
tralorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs 
och det är även inom detta avstånd som bedömning av 
alternativa lokaliseringar har gjorts. Kommunen äger en 
del mark i området, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på bullerstörningar från Kungsgatan,
Söderleden och Riksettan.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m).

• Länsväg 124 utgör farligt gods-led, vilket bland annat
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• 50 kV-ledningen genom den norra delen av området.

• Bevara yta för Banvallsleden som gång- och cykelväg.

• Översvämningsrisk i den östra delen av området.

• Prioriterad grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län.

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt
och kvalitativt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan,
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska sta-
tusen inte försämras.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

• Planläggning av området till icke störande verksamheter,
bostäder och hänsyn till kulturhistoriska värden.

• Anpassa ny bebyggelse efter landskaps- och kulturmiljö-
värden och bibehålla öppna siktlinjer mellan husen mot
det öppna landskapet och ån Lagans dalgång.

Område 8
Detta område ligger väster om E4:an och söder om  
Bolmstadsvägen mellan verksamhetsområdena Karlsro  
i söder och Eka industriområde i norr. Området föreslås 
användas för centrum, bostäder samt icke störande verk-
samheter. Området har avgränsats med hänsyn till sprid-
ningskorridorer för lövskogssamband norr och söder om 
området samt gravfälten. Området är det enda bostads- 
området väster om E4:an och angränsande bebyggelse  
består i övrigt av industrimark, varför området får en  
viktig roll. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som  
ett avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger i princip ingen mark i  
området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från E4:an.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Gång- och cykelförbindelse med industriområdet
söderut, norrut samt mot centrum.

• Planterade områden med träd för att motverka framtida
värmeöar och för att bevara svala platser.

• Skapa passager till natur- och rekreationsområden runt
om området.

• Spridningskorridoren för lövskogssamband i norra och
södra delen av området. Det finns värdefull ekskog i
anslutning till gravhögarna i norra delen.

• Fornlämningar (gravfält) i västra och sydvästra delen av
området.

• Utreda skogens värde, söder om området finns anmäl-
ningspliktigt område för avverkning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 9
Området ligger norr om riksväg 25 i norra delen av centra-
lorten delvis utmed ån Lagan. I område 9 föreslås använd-
ningen bostäder och en blandad användning med icke 
störande verksamheter i sydvästligaste delen. Där icke stö-
rande verksamheter och bostäder blandas kan bebyggelsen 
ske mera tätt. Området berörs av vattenskyddsområde.

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som  
ett avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark närmast riksväg 
25 och en bit norrut i området, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas. I 
delar av området finns enligt SGU förutsättningar för 
skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas 
om det finns stabilitetsproblem.

• Skapa koppling för lövträdsstråket öster och väster om 
Riksettan samt söder och norr om riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 och väg 
568/Riksettan (30 m).

• Riksväg 25 utgör farligt gods-led, vilket bland annat 
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse. 

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på bullerstörningar från väg 25.

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industri-
området väster om området och till kollektivtrafiknoden 
vid Myrebo.

• Prioriterad grundvattenmagasin för dricksvattenförsörj-
ning enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län 
samt sekundärområde för grundvattenskyddat område.  

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt översvämningsrisken vid skyfall 
och utesluta föroreningar av grundvattentäkten i västra 
delen av området.

• Buller från riksväg 25 och Riksettan.

Område 10
Området ligger söder om riksväg 25 i norra delen av cen-
tralorten delvis utmed ån Lagan. I området föreslås an-
vändningen bli bostäder. Området berörs av vattenskydds-
område.

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark närmast riksväg 
25, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas. I de-
lar av området längs med ån finns enligt SGU förutsätt-
ningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver 
bedömas om det finns stabilitetsproblem. 

• Skapa koppling för lövträdsstråket i norra delen utmed 
Rv.25.

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industri-
området väster om områdena och till kollektivtrafikno-
den vid Myrebo.

• Kulturhistoriskt värdefulla miljöer öster om Strömsnäs-
vägen samt gården Haganäs. 

• Väst och sydväst om området finns utpekade grundvat-
tentillgångar enligt Vattenförsörjningsplanen för Krono-
bergs län.

• I dagvattenhanteringen säkerställa att framtida nyetable-
ringar inte påverkar grundvattentillgången kvantitativt 
och kvalitativt. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till ån Lagan – 
sträckan Bolmån-Skålån och de ställda miljökvalitetsnor-
merna för vatten så att den kemiska och ekologiska 
statusen inte försämras.

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på bullerstörningar från väg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till 25:an (30 m)

• Riksväg 25 utgör farligt gods-led, vilket bland annat 
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.
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Område 11
Området ligger mellan Sickingevägen och ån Lagan, söder 
om Norrleden. Det finns ett planuppdrag för området med 
syftet att möjliggöra bostadsbebyggelse i upp till tre våning-
ar och att tillgängliggöra ån för allmänheten.   

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat 
område med jordbruksmark. För att kunna tillgodose be-
hovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande 
lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 
Kommunen äger hela området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader med hänsyn
till trafikbullret från Norrleden.

• Tillgängligheten till ån Lagan för allmänheten samt
koppla ihop gång- och cykelvägar med omkringliggande
gång- och cykelvägar.

• De geologiska förutsättningarna närmast ån, marken är
inte fast i genomsnitt på 50 m. brett område närmast
strandkanten. I delar av området längs med ån finns
enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart,
varför det behöver bedömas om det finns stabilitetspro-
blem.

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån och
planera för fler naturområden i de öppna markerna för
att motverka värmeöar.

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån
Lagans dalgång.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall.

Område 12
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa 
Björket och föreslås få användningen sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Kommunen äger ungefär hälften av 
marken i området. . 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot buller från den eventu-
ella framtida nya stambanan för höghastighetståg öster
om området samt vägtrafikbuller från Rv.25 norr om
området.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till 25:an (30 m)

• Riksväg 25 utgör farligt gods-led, vilket bland annat
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från väg 25 och den
 eventuella höghastighetsjärnvägen.

• Planera området för att ansluta till föreslagen ny ringled
från Sollidenrondellen ut till väg 25.

• 50 kV-ledningen öster om området.

• Anpassa bebyggelsen närmast den eventuella framti-
da nya stambanan för höghastighetståg med tanke på
skyddsavstånd osv.

• Gång- och cykelförbindelse från området till bostadsom-
råden söderut samt centrum.

• Gravfälten och Banvallen i väster samt befintligt lant-
bruk.

• Skogsbrukets värde eftersom området utgörs av produk-
tionsskog.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall.

• Utreda fornlämningens värde i östra delen av området.

• Området utformas så att gatu- och kvartersstrukturen
från bostadsområdet Replösa Björket i söder kan för-
längas norrut. Huvudsaklig entré till området behöver
dock ske från John Lagers väg eller Sickingevägen i
sydväst för att minimera trafik genom befintligt bostads-
område.

Område 13
Området ligger söder om Vislandavägen intill östra ringle-
den och blir en fortsättning på område 6. Här föreslås en 
sammanhängande bostadsbebyggelse utvecklas. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. Då området ligger 
i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och 
inte bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger mesta delen av marken. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Mötesplatser i from av park och liknande eftersom
 området ligger avskilt genom Östra Ringleden.

• Skyddsåtgärder mot buller från den eventuella framtida
höghastighetsjärnvägen öster om området.

• Kraftledningarna i västra delen av området.
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• Gång- och cykelförbindelser till utvecklingsområdena 
norr och söder om samt mot centrum västerut. 

• De geotekniska förutsättningarna eftersom områdets 
västra del inte är fast.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Kvarnmossen ligger precis i 
anslutning till områdets södra del.

• Utreda skogsmarkens värde eftersom en del avverkning 
skett i området.

• Spara sammanhängande ädellövskogsområden.

Område 14
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Solliden-
rondellen och Hångersrondellen. Här föreslås en utveck-
ling med sammanhängande bostadsbebyggelse ske och en 
omvandling av industrimarken väster om Ringleden.  
En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
ett avgränsat område med jordbruksmark. 

För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling 
och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga före-
slås området exploateras.  En del av marken, närmast Ring-
leden ägs av kommunen, resten är privatägd mark. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Skapa mötesplatser i området i form av lekplatser samt 
rastplatser för både sociala och rekreativa värden.

• Tillgängligheten till rekreativa och naturvärden med 
utblickar i öppna landskap och åkermark. 

• Vattenförrättning i nordvästra hörnet.

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från östra 
Ringvägen.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Utreda skogens värde.

• Regionalt ädellövskogssamband längs med sydvästra 
delen av Ringleden och över andra sidan Ringleden över 
Ulvabäcken in mot ån och centrum.

• Bevara större tallar i området.

• Gravfält i södra delen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Vid skyfall samlas mycket 
vatten i områdets mellersta del. Dagvattenlösningen 
skulle kunna lösas i en helhet med naturområdet söde-
rut. 

• Korridor för den eventuella nya stambanan för höghas-
tighetståg i öster samt kraftledningsgata med 50 kV-led-
ningar.

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering

Område 15
Detta område ligger söder om område 14 och söder om 
väg 124. Området föreslås utvecklas med sammanhängan-
de bostadsbebyggelse. Området har avgränsats med  
hänsyn till höga natur- och kulturvärden väst och sydväst 
om området. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger inte marken. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller andra 
parkliknande funktioner.

• Bestämma exakt avgränsning mot tänkt naturreservat.

• Koppla ihop område 14 och 15 samt centrum på ett 
trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister. 

• Koppla ihop området för fotgängare och cyklister med 
naturområdet väster om området.

• Gårdsmiljöerna runt om samt siktlinjer mot det öppna 
landskapet mellan ny bebyggelse.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. 

• 50 kV ledningen i närhet till området samt angränsar 
till fördelningsstation.

Område 16
Området ligger söder om Söderleden utmed Skinnare-
vägen och ån Lagan, intill det värdefulla naturområdet i 
nordöst. Området föreslås utvecklas med sammanhängan-
de bostadsbebyggelse.  Avgränsningen av området har skett 
med hänsyn till översvämningsriskerna samt kultur- och 
naturvärden. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark i norra delen, 
resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m) 

• Länsväg 124 utgör farligt gods-led, vilket bland annat 
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.
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• Placering och utformning av byggnader med hänsyn till
trafikbullret från Söderleden.

• Koppla ihop området med bostadsområdena norr om
Söderleden samt koppla upp området till det värdefulla
natur- och rekreationsområden mot Höslänga och
Kvänjarp.

• Bestämma exakt avgränsning mot tänkt naturreservat.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas efter-
som marken inte är fast. I delar av området finns enligt
SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför
det behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem.

• Översvämningsrisk i mindre delar av området.

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån
Lagans dalgång.

• Området ligger intill ett grundvattenmagasin. I dag-
vattenhanteringen ska det säkerställas att grundvatten-
magasinet inte påverkas negativt avseende kavlitet och
kvantitet i grundvattenbildningen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning i miljökvalitetsnormerna för ån Lagan, denna
delen Bolmån-Skålån så att varken den ekologiska eller
kemiska statusen försämras.

Verksamheter och industri

Område 17
Området föreslås utvecklas med verksamheter och industri 
eftersom det blir en naturlig fortsättning av det planlagda 
industriområdet norr om området. Området har avgrän-
sats med hänsyn till kulturhistoriska värden söder om 
området. 

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
ett avgränsat område med jordbruksmark. Då området lig-
ger i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och 
inte bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området ex-
ploateras. Kommunen äger en del mark i området, resten 
är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från Riksettan och Hel-
singborgsvägen.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 25.5 (30 m)

• Länsväg 25.5 utgör farligt gods-led, vilket bland annat
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i området
som binder ihop verksamhetsområdena väster och norr
om området samt med kollektivtrafiknoden nordväst
om området.

• Hänsyn till kulturmiljöprogrammets riktlinjer för kul-
turmiljöområdet intill områdets södra del.

• Området ligger på ett delområde för grundvattenmaga-
sin.

• I dagvattenhanteringen ska det säkerställas att grund-
vattenmagasinet inte påverkas negativt avseende kvalitet
och kvantitet i grundvattenbildningen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning i miljökvalitetsnormerna för ån Lagan, denna
delen Bolmån-Skålån så att varken den ekologiska eller
kemiska statusen försämras.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

• Området avgränsas söderut med hänsyn till gravfältets
gränser.

Område 18
Området ligger i anslutning till verksamhetsområdet Ro-
sendal och blir en naturlig fortsättning med industrier och 
verksamheter i goda skyltlägen utmed E4:an. Området har 
avgränsats med hänsyn till det öppna odlingslandskapet sö-
der och öster om området eftersom de utgör viktiga inslag i 
den kulturhistoriska landskapsbilden. Kommunen äger en 
del mark i norra delen av området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från E4:an.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4 (50 m) och före-
skrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• E4:an utgör farligt gods-led, vilket bland annat medför
särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Sammanhängande gång- och cykelvägar som binder
ihop verksamhetsområdena norr och öster om området
samt med kollektivtrafiknoden i korningen Nyponvägen
och Riksväg 25.

• Området ligger intill ett delområde för grundvattenma-
gasin. I dagvattenhanteringen ska det säkerställas att
grundvattenmagasinet inte påverkas negativt avseende
kavlitet och kvantitet i grundvattenbildningen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning i miljökvalitetsnormerna för ån Lagan, denna
delen Bolmån-Skålån så att varken den ekologiska eller
kemiska statusen försämras.

• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet
för området.
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Område 19
Området ligger långsmalt längs med E4:an i kilen mellan 
Riksväg 25 och E4:an väster om befintligt verksamhet s-
område Rosendal. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området ex-
ploateras. Kommunen äger en liten del mark i norra delen 
av området, resten är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på buller från E4:an samt Riksväg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och före-
skrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• E4:an och 25:an utgör farligt gods-led, vilket bland 
 annat medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida 
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr om 
Riksväg 25 samt österut till kollektivtrafiknoden samt 
handelsområdet Ljungbyporten nordöst om området.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder 
för att utesluta föroreningar av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Södra delen av området innehåller tre områden som av 
Kulturparken Småland är utpekade som värdefulla na-
turmiljöer för kulturmiljön i området. 

Område 20
Området ligger norr och väster om befintliga verksamhets- 
och industriområdet Karlsro väster om E4:an. Här föreslås 
en utveckling med verksamheter och industri. Kommunen 
äger en tredjedel av marken i södra delen av området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på buller från E4:an. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
 föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Gång och cykelförbindelse till verksamhetsområdena 
öster och norr om området samt till bostadsområdena 
öster om E4:an. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder 
för att utesluta föroreningar av grundvattnet.

• Utreda de geotekniska förutsättningarna då områdena i 
västra och södra delen är sankt. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Bevara grönstråket norr om området eftersom det häng-
er ihop med Näsasjöns naturvärden. 

• Utreda skogens värde.

Område 21
Område 21 ligger intill ett befintligt verksamhets- och 
 industriområde utmed Näsvägen. Området föreslås 
 utvecklas med verksamheter och industri och blir en 
 naturlig fortsättning på industriområdet öster om. 
 Kommunen äger huvuddelen av marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på buller från väg 555 (Bolmstadsvägen).

• Trafiklösningen med in/utfart till området.

• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet utmed Bolmstads-
vägen och Näsvägen för att området ska vara lättillgäng-
ligt för gående och cyklister. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder 
för att utesluta föroreningar av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Bevara lövskog i sammanhang i södra delen av området 
eftersom de ingår i ett regionalt lövskogssamband  
västerut. 

• Utreda skogens värde.

• Det finns en fossil åker i områdets östra del. 

• Bevara trädridå mot gården Ängarna i sydvästligt läge 
eftersom därifrån börjar ett kulturhistoriskt värdefullt 
område. 
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Område 22
Området sträcker sig längs med E4:an norr om befintligt 
industriområde och föreslås utvecklas med industri. Här 
finns dessutom ett planuppdrag med syfte att planlägga 
marken för industri. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  Jordbruksmarker-
na är små och väl avgränsade, de ingår inte i ett större sam-
manhängande jordbruk. För att kunna tillgodose behovet 
av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande loka-
liseringar är möjliga föreslås området exploateras. Kommu-
nen äger en del av marken i södra delen av området, resten 
är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktioner 
med tanke på buller från  från E4:an samt riksväg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och före-
skrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida 
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i området 
som binder ihop industriområdena söderut, öster om 
E4:an samt kopplas till kollektivtrafiknoden vid Myrebo.

• Hänsyn till Sevesoanläggningen sydöst om området.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder 
för att utesluta föroreningar av grundvattnet.

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Skydda nyckelbiotopsområdet med ädellövträd vid  
gården Eka.

• Utreda skogens värde.

• Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av  
området.

Område 23
Detta område sträcker sig norr om riksväg 25 mellan Rik-
settan och E4:an. Området föreslås utvecklas med verksam-
heter och industri. Området har avgränsats med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljö samt skyddsområde för vatten-
täkt. Området kan komma att beröras av sekundärområde 
i förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark i södra området, 
resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen av framtida byggnader för att skapa accep-
tabla utemiljöer för anställda pga. av vägtrafikbuller från 
E4:an och Riksväg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4 (50 m) och 25:an 
(30 m) och föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• E4:an och 25:an utgör farligt gods-led, vilket bland an-
nat medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida 
företag hamnar närmast E4:an och Riksväg 25 medan 
lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen  
av tomterna. 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kol-
lektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop området 
med framtida industriområde väster om E4:an och 
framtida bostadsområden öster och söderut. 

• Området ligger på tertiär zon för ej antagna vatten-
skyddsområden samt intill prioriterad grundvattenmaga-
sin för dricksvattenförsörjning enligt Vattenförsörjnings-
planen för Kronobergs län.

• I dagvattenhanteringen ska det säkerställas att grund-
vattenmagasinet och det vattenskyddade området öster 
om området inte påverkas negativt avseende kvalitet och 
kvantitet i grundvattenbildningen samt att föroreningar 
kommer ned i grundvattnet. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning i miljökvalitetsnormerna för ån Lagan, denna 
delen Bolmån-Skålån så att varken den ekologiska eller 
kemiska statusen försämras.  

• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Utreda skogens värde.

• Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4:an.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om 
området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet för att minimera påverkan på 
landskapsbilden. 
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Grönstruktur
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, 
då staden ligger där stråken möts. Det västra grönstråket 
är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till sjön 
Bolmen, längs med sjön norrut samt vidare till landskapet 
runt sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen. Det finns även 
värdefulla våtmarker särskilt väster om Ljungby. 

Det östra grönstråket är något svagare, men inkluderar vär-
den kopplade till både lövskog och våtmark, samt sträcker 
sig till sjön Möckeln och Älmhults kommun. Inom det 
senare grönstråket finns omedelbart sydöst om staden ett 
område med ädellövskog som delvis har väldigt höga natur-
värden (naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden, 
vilket avses att sparas som naturreservat. Eftersom staden 
ligger i mötespunkten mellan de båda regionala grönstrå-
ken är det viktigt att bevara och utveckla de grönstråk som 
finns i staden, särskilt kopplat till lövskogssambanden. 

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån Lagan, 
som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning. Längs 
ån finns det tydliga naturvärden även om rekreationsvär-
den är viktigast här. I stråket är det viktigt att arbeta med 
att befintliga grönytorna är tillgängliga och attraktiva.  
För att hela stråket ska tillgängliggöras bör det finns gång- 
och cykelvägar i anslutning till ån längs hela stråket. 

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av 
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Vidare 
finns det mer avgränsade grönytor som ofta är omgivna av 
bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreationsmöj-
ligheterna i stadsdelen. I detta sammanhang bör särskilt 
betydelsen av Kronoskogen och Ljungsjöområdet i stadens 
norra delar poängteras, där det finns goda rekreationsmöj-
ligheter genom bland annat motionsspår och skidbacke. 

De sistnämnda områdena och större delen av Lagaån är 
utpekat för användningen Natur- och friluftsliv i mark-
användningskartan. Utöver natur- och rekreationsvärden 
finns det i grönstrukturen i många fall kulturmiljövärden 
i form av fornlämningar.

Grönstruktur kan även utnyttjas för dagvattenhantering, 
då de utgör ytor som kan översvämmas temporärt.  
Ett område som idag används som jordbruksmark söder 
om reningsverket har pekats ut som grönstruktur och kan 
användas för hantering av dagvatten från de sydvästra  
delarna av Ljungby, där det finns mycket hårdgjorda ytor.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Befintliga grönstråk behöver bevakas och säkerställas i
samhällsplaneringen. Regionala grönstråk finns både
västerut och österut från Ljungby, medan lokala grönst-
råk finns som ett nätverk i staden.

• Ett område med ädellövskog söder om staden och ring-
leden som delvis har väldigt höga naturvärden (natur-
värdesklass 1) och höga rekreationsvärden avses sparas
som naturreservat. Ett område med ungefär samma
avgränsning finns med i länsstyrelsens ”Plan för skydd
av värdefull natur i Kronobergs län 2018–2022” som ett
område som bör utredas för formellt skydd.

• En möjlig ny stambana för höghastighetståg i öster
riskerar att skada viktiga gröna stråk och samband.

• Möjligheten till promenader i natur- och rekreations- 
områden, särskilt prioriterat längs med Lagaån.

Väg
Den östra ringleden John. A Lagers väg kan behöva för-
längas norrut med ny anslutning till väg 25 om en even-
tuell järnvägsstation lokaliseras i anslutning till Vislanda-
vägen enligt översiktsplanens förslag. En förlängd ringled 
skulle i det fallet få regional betydelse genom att trafikför-
sörja stationen med trafik från norr och öster. Den event-
uella förlängningen av ringleden och ny anslutning till  
väg 25 behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. 
Viktiga frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av den 
eventuellt förlängda ringleden är 25:ans nuvarande utform-
ning och sträckningsindelning, avståndet mellan trafikplat-
ser, stadens utveckling och statusen på den  eventuella nya 
stambanan för höghastighetståg. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säkra passager för gående och cyklister över ringleden.

• Lösa på- och avfart från väg 25 vid en eventuell förläng-
ning av ringleden.

• Buller till angränsande bostadsområden

• Vägens placering i förhållande till möjlig sträckning
av ny stambana för höghastighetståg.
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Åtgärder för hållbara trafikslag  
– gång, cykel och kollektivtrafik
I Ljungby finns det två befintliga kollektivtrafiknoder – 
Ljungby terminal och Myrebo.  Myrebo ligger på Rikset-
tan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst 
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. 
För Ljungby terminal finns pendlarparkering för bil och 
cykel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har en 
pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras med 
gång- och cykelförbindelser och pendlarparkering för cykel. 
Utöver dessa saknas en kollektivtrafiknod vid den södra 
infarten till Ljungby, vilken skulle kunna serva bussresor 
västerut mot Halmstad och söderut mot Markaryd. Denna 
kunde med fördel placeras vid Ljungbystopp i korsningen 
Ringvägen-Helsingborgsvägen.

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Ljungby är det viktigt att arbeta med att: 

• Säkerställa att gång- och cykelvägarna är trygga och  
säkra till föreslagna markanvändningsförslag.

• Säkerställa övergripande och effektiva gång- och  
cykelstråk för pendling.

• Gång- och cykelstråk som korsar barriärer som E4:an 
och Ringleden.

• Att tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt  
gång- och cykelstråk genom staden.

• Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till  

viktiga kollektivtrafiknoder som Myrebo busshållplats.  
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Agunnaryd 
Agunnaryd ligger väster om sjön Agunnarydssjön, ungefär 
3 km från väg 124. Här finns en dagligvaruhandel med 
kafé, frisör, massör, fotvård samt vårdcentral och fungerar 
som en träffpunkt i samhället.  På orten finns det förskola, 
fritidshem och skola årskurs 0-6. I och med att Agunnaryd 
pekas ut som serviceort kan det bli aktuellt med ytterligare 
kommunal service. 

Bebyggelsen i området består av trävillor i varierande ålder. 
I Agunnaryd finns kommunalt vatten och avlopp. En över-
syn av kapaciteten i befintlig vatten- och avloppsinfrastruk-
turen pågår för att säkerställa att en ökande befolkning ska 
kunna hanteras. Vid framtida planering av de föreslagna 
bebyggelseområdena behöver reningsverkets kapacitet samt 
dricksvattenförsörjningen utredas parallellt med planarbe-
tet. 

Fiberledningarnas exakta lägen behöver utredas i de fort-
satta planarbetena och vid en framtida exploatering behö-
ver kostnadsfrågorna i genomförandet av detaljplanerna 
bestämmas. 

Genom Agunnaryd sträcker sig en prioriterad grundvatten-
tillgång enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 
Ås mellan Stensjön och Möckeln. Enligt Vattenkartan från 
Vatteninformation Sverige finns ytterligare en grundvat-
tenförekomst som sträcker sig lit längre norrut och viker av 
sydöst ut till Agunnarydssjön. 

Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för natur-
vård. Med tanke på den bördiga jordbruksmarken är det 
en utmaning att hitta platser som kan exploateras. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala delen av Agunnaryd och 
föreslås utvecklas med mångfunktionell bebyggelse. I mång-
funktionell bebyggelse kan bostäder, verksamheter, service, 
besöksanläggningar, drivmedelsstation mm. inrymmas. 
Området är bebyggt idag med bland annat lanthandel, 
drivmedelstation och bostadsbebyggelse. Intill områdets 
östra del finns ett parkområde med dammar som ger rekre-
ationsmöjligheter. Hela området ingår i ett regionalt löv-
stråkssamband. Kommunen äger en del mark i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Grundvattenmagasinet, så att inte framtida nyetablering-
ar påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt. Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Agunnarydssjön och de ställda
miljökvalitetsnormerna.

• Skapa GC-vägar igenom området och som binds ihop
med naturområdet runt om och bostadsområden väster
om huvudgatan.

• Bevara större lövträd i samband eftersom området ingår
i ett regionalt lövstråkssamband.

• Bevara grönområden så att området kan ta hand om
dagvattnet vid skyfall.

• Utreda fornlämningen vid lanthandeln.

• Potentiell förorening kring drivmedelsstationen.

Område 2
Detta område utgörs av den befintliga skolan i Agunnaryd, 
där både förskola och grundskola inryms på samma gård, 
samt ett ca 30 meter brett obebyggt område norr därom. 
Området ligger utmed huvudgatan Brånavägen och kan 
vara bullerstört. Det ligger också på ett grundvattenmaga-
sin som är skyddat genom grundvattenskydd. Området 
ingår i ett regionalt spridningsstråk för lövträd och än 
om det finns vissa barriäreffekter i detta område så ger en 
utveckling av området möjlighet att förstärka funktionalite-
ten av det regionala grönstråket. Kommunen äger all mark 
i området.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utreda bullret från huvudgatan för att kunna utforma
kvarteret så att känsliga miljöer klarar riktvärdena för
buller.

• Planera för plantering av fler lövträd i området som
ger skugga vid framtida värmeböljor och förstärker det
 regionala grönstråket för lövskogssamband.

• Identifiera de potentiella rekreationsvärdena i området
för att hantera på bästa sätt i den fortsatta planläggning-
en.

• Grundvattenmagasinet, så att inte framtida nyetable-
ringar påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet
 negativt. Detta bör utredas genom en dagvatten-
utredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Agunnarydssjön och de ställda
miljökvalitetsnormerna.

• Området ska utformas för att klara skyfall och risker för
översvämning.

• Utreda fornlämningen intill områdets norra del för att
i den fortsatta planeringen sätta lämpligast varsamhets/
skyddsbestämmelser.
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Område 3
Detta område ligger öster om Brånavägen i samhällets 
norra del och norr om väg 604. Området ligger lägre än 
de omgivande vägarna och vägtrafikbullret upplevs inte 
så  tydligt eftersom slänterna från vägen fungerar buller-
dämpande.  Området präglas av öppen mark med inslag 
av större lövträd i dungar. Lövträdssamlingarna i områdets 
västra del är början på ett nordöstlig regionalt lövskogssam-
band och har högt naturvärde. Intill områdets norra del 
finns en före detta dansbana som kan ha visst upplevelse-
värde.

Från området är det öppen sikt mot Agunnarydssjön. Mar-
ken består av isälvssediment i huvudsak på ett delområde 
med grundvattenmagasin. I områdets östra kant finns en 
skyttebana och i den östra delen ska det också byggas ett 
brandvärn med aktivitetshus. Här föreslås en utveckling 
med mångfunktionell bebyggelse i vilken även en framtida 
skola kan inrymmas. Hela markområdet ägs av kommu-
nen.

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. Inom 0,5 km från 
serviceorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett vä-
sentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark 
bebyggs och det är även inom detta avstånd som bedöm-
ning av alternativa lokaliseringar har gjorts. 

Det bedöms finnas skäl att ianspråkta den berörda jord-
bruksmarken, då liknande områden av samma storlek är 
mindre lämpliga att exploatera. I områdets östra del har 
Länsstyrelsen tidigare gett bifall till att ta ur jordbruksmar-
ken för produktion eftersom ett brandvärn/aktivitetshus 
ska byggas där. Vidare uppfattas området som avgränsat 
från den sammanhängande jordbruksmarken söderut var-
för bebyggelse där inte stör utsikten mot sjön och jordbruk-
smarken brukas även bara delvis aktivt.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utreda vägtrafikbullret och hur det kan avhjälpas.

• Koppla ihop området från pendlarparkering vid väg 124
till samhället med gång- och cykelväg över Brånavägen
vidare till Helge å och Sverigeleden.

• Göra en dagvattenutredning för att hantera dagvattnet i
och från området för att inte försämra grundvattenbild-
ningen eller försämra Agunnarydssjöns ekologiska och
kemiska status och för att omhänderta vattenmängden
vid skyfall då områdets östra del ligger i en lågpunkt.

• Planera området med hänsyn till 100-årsflöde samt hög-
sta flöde från Helge å.

• Planera för fler lövträdplanteringar dels för skuggbild-
ning i värmeböljor men också för att förstärka och bygga
vidare på det regionala lövskogssambandet,

• Skapa tillgänglighet för gående- och cyklister från
 området till dansbanan norr om området, då detta
 utgör  utgör ett potentiellt rekreationsområde.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Område 4
Detta område ligger utmed Brånavägen som är huvud-  
   gatan genom samhället. Området föreslås förtätas med 
sammanhängande bostadsbebyggelse. Med sammanhäng-
ande bostadsbebyggelse kan funktioner förutom bostäder 
även centrum, vård, besöksanläggningar med mera in-
rymmas. 

Området ingår i ett regionalt spridningsstråk för lövträd 
och än om det finns vissa barriäreffekter i detta område så 
ger en utveckling av området möjlighet att förstärka funk-
tionaliteten av det regionala grönstråket. Området ligger på 
ett grundvattenmagasin som är skyddat genom grundvat-
tenskydd. Marken i detta område är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Bullret från vägen behöver utredas.

• Bevara grönområden så att området kan ta hand om
dagvattnet vid skyfall.

• Göra en dagvattenutredning för att hantera dagvattnet
i och från området för att inte försämra eller förorena
grundvattnet eller försämra Agunnarydssjöns ekologiska
och kemiska status.

• Området ska utformas för att klara skyfall och risker för
översvämning

• Bevara större lövträd i samband eftersom området ingår
i ett regionalt lövstråkssamband.

• GC-väg som kopplar ihop området med övriga bostads-
områden och samhällets centrum.

• Nödvändiga skyddsåtgärder för att minimera riskerna
med förorening av vattentäkten.

• Utreda fornlämningens status i södra delen av området.

Område 5
För att möjliggöra för bostadsbebyggelse som hänger ihop 
med befintlig bebyggelse och samtidigt är attraktivt lokali-
serad föreslås ett nytt område med sammanhängande bo-
stadsbebyggelse väster om infartsvägen i samhällets södra 
del. 

Området ligger i en attraktiv miljö i ett lövskogsområde 
nära sjön och vid en exploatering av området är det vik-
tigt att dessa värden kan bibehållas. Området har också 
bra tillgång till infrastruktur med närhet till väg 124 och 
kollektivtrafiknoden, samt en tänkt framtida gång- och 
cykelväg mellan byn och länsvägen. Med tanke på att både 
samhället och kollektivtrafiknoden ligger på den västra 
sidan av vägen medan naturvärdena är högre på den östra 
sidan är det troligt att denna gång- och cykelväg placeras i 
anslutning till det tänkta bostads området. 
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Storleken på området begränsas för att ett nytt bostadsom-
råde ska uppfattas som en naturlig utökning av bebyggel-
seområdena i Agunnaryd och för att visa en  tydlig priori-
tering av hur samhället bör utvecklas.  Områdets  mittersta 
del har utgjort plats för den traditionella  Kolmilan i Agun-
naryd. Marken är privatägd.

 Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utreda bullret från Brånavägen samt om nödvändigt, 
vidta bullerdämpande åtgärder i den fortsatta plan-
läggningen. 

• Bevara växtlighet närmast vägen både i norra och söd-
ra delen som kan omhänderta vattenmängderna som 
 samlas i lågpunkterna i området vid skyfall. 

• Bygga ut gång- och cykelväg från detta bebyggelseområde 
till ortens centrala funktioner samt pendlarparkeringen 
vid väg 124.

• Bevara stigen i området som knyter ihop området med 
byn norrut.

• Bevara större ekar samt planera för fler lövträd i områ-
det för att förstärka det regionala lövskogssambandet. 

• Avleda dagvattnet till de stora dammarna öster om 
 Brånavägen innan det leds vidare till Agunnarydssjön 
för att på ett naturligt sätt rena dagvattnet och inte 
 försämra sjöns ekologiska och kemiska status. 

• En översyn av kapaciteten i befintlig vatten- och 
 avloppsinfrastrukturen pågår för att säkerställa att en 
ökande befolkning ska kunna hanteras.

Grönstruktur
Agunnaryd ligger inom ett regionalt grönstråk, i form 
av ett av länsstyrelsen utpekat nord-sydligt lövskogsstråk. 
 Detta grönstråk sträcker sig från lövskogsområden öster 
om Ryssbysjön till sjön Möckeln och Älmhults kommun. 
 Ädellövskog finns som ett samband genom orten och i 
särskilt hög koncentration i ett område mellan Agunna-
ryd och sjön Möckeln. De inventerade naturvärdena i 
 Agunnaryd är främst kopplade till lövskogsområden, vilka 
också ingår i ädellövskogssambandet, samt till Agunnaryds-
sjön. 

Områden med rekreationsvärden finns utspridda i Agun-
naryd, där huvuddelen av de som ligger inom bebyggelsen 
är kommunägda. Området kring hembygdsgården utgör 
ett större bestånd av ädellövskog och har en viktig funktion 
både som del i lövskogsstråket och som en rekreativ oas i 
bostadsområdet. Norr om den finns ett litet parkområde 
med lekplats som också ingår i lövskogsstråket. 

Området öster om centrum utgörs av ett rekreationsom-
råde med anlagda dammar som på sikt har potential till 
högre  naturvärden.  

Eftersom det regionala grönstråket går rakt genom 
 Agunnaryd är det viktigt att bevara och utveckla de natur-
värden som finns, särskilt kopplat till lövskogssambanden.  
Parkområdet med lekplats föreslås avsättas som grönom-
råde/park. Tillgängligheten till naturområdena är överlag 
god, men längs Agunnarydssjön behöver den förbättras. 

Ett område sydöst om fotbollsplanerna samt runt  
badplatsen är utpekat för Natur- och friluftsliv.

Området har tidigare varit föreslaget som LIS-område men 
har behövts strykas på grund av riksintresse för naturvård. 
Dock kan området, genom användningen Natur- och fri-
luftsliv, utvecklas för att höja de rekreativa värdena runt 
badplatsen exempelvis genom grillplatser, båtbryggor, toa-
letter mm. Dessa förstärkande åtgärder skulle även under-
lätta och öka användningen av andra rekreationsaktiviteter 
i området som fiske och kanot

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänsyn behöver tas till ett regionalt grönstråk, i  
form av ett nord-sydligt lövstråk, genom Agunnaryd

• Ett grönområde avsätts i anslutning till lekplatsen i  
den västra delen av samhället, där gällande detaljplan 
medger bostäder. På så sätt säkerställs områdets natur- 
och rekreationsvärden. 

• Utvecklingen av området behöver ske med hänsyn  
till naturvärden samt tillgängligheten till stranden.

Åtgärder för hållbara trafikslag  
– gång, cykel och kollektivtrafik
Agunnaryd trafikeras med buss mellan Ljungby och  
Älmhult på länsväg 124 som ligger 3 km från byn. 
 Busshållplatsen har även pendlarparkering för bil och 
cykel, men behöver kompletteras med gång- och cykelväg 
från orten för att ses som en fullständig kollektivtrafiknod. 
Bussturer som fungerar som skolbuss utgår dock från byn. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i 
Agunnaryd är det viktigt att arbeta med: 

• Möjliggöra gång och cykling till bland annat skola och 
service utmed genomfartsvägen. 

• Gång- och cykelväg till kollektivtrafiknoden vid väg 124

• Förlängning av gång- och cykelväg till Helge å och  
Sverigeleden vid en utbyggnad av områdena norr  
om väg 604.
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Hamneda
Hamneda har ett strategiskt läge utmed E4:an. Som servi-
ceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och gles-
bebyggt upptagningsområde. Genom att Hamneda pekas 
ut som serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterligare 
kommunal service i centrala Hamneda. Där finns en skola 
F-6 men saknar en del av de servicefunktioner och arbets-
tillfällen som en serviceort ska ha. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp.

Hamneda har särskilda kulturmiljövärden som är 
 signifikanta för orten och som bidrar till dess identitet. 
Hamneda sockencentrum är av riksintresse för kultur-
miljövård, där bebyggelsen längs den tidigare järnvägen 
bildar en enhetlig kulturmiljö. Utveckling och etablering 
av  besöksnäring med utgångspunkt i kulturmiljö och 
naturvärden, kan vara aktuella. Med tanke på kulturmil-
jövärdena och den bördiga jordbruksmarken är det en ut-
maning att hitta platser som kan exploateras. Nya bostäder 
föreslås i första hand som komplettering av befintlig bebyg-
gelse. Läget utmed E4:an skapar också förutsättningar för 
etableringar kopplat till exempelvis logistik. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Området ligger utmed genomfartsvägen i Hamneda mitt-
emot skolan och föreslås utvecklas med mångfunktionell 
be byggelse och en kollektivtrafiknod. Området skulle 
 förstärka känslan av centrum i byn och synergieffekter 
skulle skapas tillsammans med kollektivtrafiknoden. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat 
område med jordbruksmark. Då området ligger i anslut-
ning till bebyggelse, har begränsad storlek och inte bedöms 
ha något aktivt jordbruk anses den endast i begränsad 
utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling föreslås området exploa-
teras. Marken i området ägs av kommunen. 

 Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• En registrerad förorening i området.

• Trafikbullret från genomfartsvägen.

• Trafiksituationen i området eftersom området kommer
att alstra fler besökare och korsas av huvudgatan.

• Markförhållandena, eftersom marken inte är fast
 överallt. 

• Den överhängande översvämningsrisken i hela området.
Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedö-
mas utifrån översvämningsrisken.

• Koppla samman området med Lagan åns dalgång för de
rekreativa värdenas skull.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitets- 
normer för vatten

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Område 2
Området ligger utmed Marknadsvägen i sydöstra delen av 
Hamneda söder om hembygdsgården. Området är idag 
planlagt för småindustriändamål och skulle kunna utveck-
las till att inrymma mer kommersiella verksamheter och 
service. Marken i området är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• En registrerad förorening i området.

• Koppla samman området med GC-vägar med viktiga
målpunkter norrut och västerut.

• Bevara större träd i sammanhang och skapa tillgängliga
stråk norrut till hembygdsparken.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet 2019 för området.

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed E4.

Område 3
Detta område ligger utmed Banvallsleden, väster om 
Marknadsvägen. Med föreslagen markanvändning skulle 
området utvecklas med fler möjligheter för både befintliga 
verksamheter och nya servicefunktioner. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Trafiksituationen i området eftersom området kommer
att alstra fler besökare och korsas av huvudgatan.

• De geotekniska förutsättningarna.

• Koppla ihop området med gång- och cykelvägar utmed
huvudgatan.

• Bevara större lövträd i sammanhang.

• Det öppna landskapet runt banvallen och kulturmiljöns
intryck från det gamla stationssamhället.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

• Översvämningsrisken vid ett hundraårsregn.
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Område 4
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och före-
slås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Med förslaget förstärks den sociala sammanhållningen i 
orten och landskapskaraktären förstärks med förtätning 
av bebyggelse utmed Hamnedavägen. Idag utgörs området 
av träindustri som föreslås på sikt att omlokaliseras. Med 
omvandlingen från industri till bostäder minskar också 
föroreningsriskerna av ån Lagan samt andra störningar i 
centrala Hamneda. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering 
till nytt planlagt industriområde utmed E4:an, exempel-
vis område 10.  

• Översvämningsrisk i den södra delen av området. Lämp-
lig markanvändning och åtgärder behöver bedömas uti-
från översvämningsrisken.

• Området ligger intill ett prioriterat grundvattenmagasin 
”Ljungbyåsen, Hamneda” enligt Vattenförsörjningspla-
nen för Kronobergs län.

• Grundvattenmagasinet och det vattenskyddade området 
sydväst om området, så att inte framtida nyetableringar 
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna del Skålån-Bol-
mån, och de ställda miljökvalitetsnormerna för att inte 
försämra åns kemiska eller ekologiska status.  

• Påtagliga naturvärden i södra delen av området och högt 
naturvärde vid ån.

• Binda ihop platsen med promenadstigar till ån och ut-
veckla de rekreativa värdena.  

• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets 
värden för kulturmiljön vid planering och byggnation. 

Område 5
Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas 
med bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggelse-
struktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och land-
skapets karaktär där bebyggelse växt upp huvudsakligen 
utmed vägarna och den nedlagda järnvägen. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kultur-
miljöprogrammet samt riksintressets värden för kultur-
miljön.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att för-
stärka bykänslan. 

• Utreda och anpassa bebyggelsen utformning och place-
ring med hänsyn till trafikbullret.

• Lösa områdets in/utfarter på ett trafiksäkert sätt efter-
som Hamnedavägen är genomfartsgatan.

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Utblickar mot det öppna landskapet. 

• Utreda naturvärdena sommartid eftersom det finns på-
tagliga naturvärden i gräsmarken. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

Område 6
Området föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill 
befintligt bostadsområde utmed huvudgatan genom Ham-
neda. Förslaget ger möjligheter till fler bostadstomter på 
kommunal mark vilket gynnar serviceortens utveckling 
med befintlig service och arbetsmarknad. Kommunen är 
markägare.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kultur-
miljöprogrammet samt riksintressets värden för kultur-
miljövården.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att för-
stärka bykänslan. 

• Trafikbuller från Hamnedavägen.

• Trafiksituationen.

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Rekreativa värden i form av kulturhistoriska värden.

• Påtagliga naturvärden, klass 3. Utreda naturvärden som-
martid. 

• Utforma bebyggelsen så att det blir en tydlig och till-
gänglig entré till det tänkta rekreationsområdet norr 
om. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.
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Område 7
Detta område ligger utmed Hamnedavägen mellan en gård 
öster om och ett befintligt planlagt område för bostäder 
väster om. Med förslaget förtätas bebyggelsestrukturen i 
Hamneda utmed byvägen vilket är positivt för landskaps-
bilden. Förslaget ger också möjligheter till fler att bosätta 
sig i Hamneda vilket gynnar serviceortens utveckling med 
befintlig service och arbetsmarknad. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Trafikbuller från Hamnedavägen.

• Trafiksituationen avseende in/utfarter till
 Hamnedavägen.

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Översvämningsrisken vid ett hundraårsregn i  östra  delen
av området.

• Rekreativa värden i form av utblickar mot det öppna
jordbrukslandskapet.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitets-
normer för vatten.

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kultur-
miljöprogrammet samt riksintressets värden för kultur-
miljövården.

• Hänsyn till vattenskyddsområde.

Område 8
Det här området ligger i sydöstra delen av Hamneda, vid 
Hembygdsgården. En utveckling med bostäder i detta 
område skulle förtäta bebyggelsestrukturen och öka den 
 soci ala sammanhållningen med fler möjliga mötesplatser. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelväg som binder ihop bostadsområdet
med övriga viktiga målpunkter i orten.

• Utveckla de rekreativa värdena i området genom att
anlägga en promenadslinga från området till hembygds-
parken.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kultur-
miljöprogrammet samt riksintressets värden för kultur-
miljövården.

Verksamheter och industri

Område 9
Detta område ligger mitt emot område 10 och skapar 
 därmed ett helhetsintryck med verksamheter utmed E4:ans 
båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med 
icke störande verksamheter med hänsyn till befintliga 
 gårdar öster om området och med hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljön. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till
 samhället. 

• Busshållplats i anslutning till trafikplatsen vid E4:an.

• Tidig dialog med befintliga industrier i de centrala
 delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark och
möjligheterna för de att omlokalisera sig.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4 (50 m) och
 föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• E4:an utgör farligt gods-led, vilket bland annat medför
särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från E4.

• Området ligger intill ett prioriterat grundvattenmagasin
”Ljungbyåsen, Hamneda” enligt Vattenförsörjningspla-
nen för Kronobergs län.

• Grundvattenmagasinet och det vattenskyddade området
sydöst om området, så att inte framtida nyetableringar
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna del Skålån- 
Bolmån, och de ställda miljökvalitetsnormerna för att
inte försämra åns kemiska eller ekologiska status.

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull och
för att minska de negativa effekterna som kan uppstå
med ökade hårdgjorda ytor.

• Hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogram samt
 riksintressebeskrivningen av kulturmiljövärdena.

• Områdets tekniska försörjning avseende vatten, avlopp,
el mm. behöver utredas i ett tidigt skede eftersom dessa
åtgärder kräver stora investeringar.
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Område 10
Området ligger strategiskt utmed E4:an, väster om sam-
hället Hamneda. Förslaget skapar möjligheter för framtida 
och befintliga industrier och verksamheter att etablera sig 
här i bättre skyltlägen. Positiva effekter skapas också vad 
gäller störningar eftersom E4:an redan är utsatt för stör-
ning kan störningarna koncentreras istället för att belasta 
de centrala delarna av samhället. Förslaget innebär att fler 
arbetsplatser kan tillskapas vilket både gynnar Hamneda 
som serviceort samt kommunen i stort. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Då Hamneda saknar regionnätsmatning bör man i ett
tidigt planeringsskede undersöka vilket effektbehov
som föreligger och ha ett tidigt samråd med berörda el-
nätsbolag för att säkerställa elförsörjningen.

• Tidig dialog med befintliga industrier i de centrala
 delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark
och möjligheterna för de att omlokalisera sig.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4 (50 m) och
 föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m)

• E4:an utgör farligt gods-led, vilket bland annat medför
särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från E4.

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull och
för att minska de negativa effekterna som kan uppstå
med ökade hårdgjorda ytor.

• De geologiska förutsättningarna – det finns en stor yta
som utgörs av torv i västra delen av området.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitets-
normer för vatten samt skyfall för att utesluta föro-
reningsrisken av grundvattnet.

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till
 samhället öster om E4:an.

• Behov av busshållplats i anslutning till trafikplatsen vid
E4:an.

• Områdets tekniska försörjning avseende vatten, avlopp,
el med mera behöver utredas i ett tidigt skede eftersom
dessa åtgärder kräver stora investeringar.

Grönstruktur
Hamneda saknar tydliga kopplingar till den regionala 
 grönstrukturen. Orten omges av en blandning av olika 
 naturtyper, vilket är tydligt öster om samhället där det 
finns värdefulla lövskogs-, våtmarks- och gräsmarks-
områden. Den lokala grönstrukturen har tydliga kopp-
lingar till ortens höga kulturmiljövärden, med höga 
 naturvärden i kulturlandskapets gräsmarker och lövskogar. 
Gräsmarksmiljöer finns i stora delar av området mellan 
banvallen och E4:an. Lövskogsmiljöer finns relativt ut-
spritt i Hamneda, med ett stort bestånd av ädellövskog i 
nordväst. I övrigt finns det höga naturvärden kopplade till 
Lagaån. 

De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är spridda, 
främst norr om Hamnedavägen och i anslutning till 
 banvallen. Lagaån är en viktig målpunkt, men är idag 
delvis otillgänglig. Generellt är det svårt att gå en runda i 
Hamneda på grund av de naturgivna förutsättningarna och 
bristen på gångstigar. Det är viktigt att dessa områden till-
gängliggörs, samtidigt som natur- och kulturmiljövärdena 
kan bevaras och utvecklas, för att få till rekreativa områden 
och stråk som är attraktiva. Norr om Hamnedavägen finns 
circa 8 hektar grönyta som också har stora naturvärden 
kopplade till kulturlandskapet. Detta område har dess-
utom ett bra läge i orten och är kommunägt, varför det 
föreslås avsättas som grönområde/park, med bland annat 
möjlighet till gångstråk.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hamnedas natur- och rekreationsvärden är främst kopp-
lade till det öppna kulturlandskapet och till Lagaån.
Det är därför viktigt att arbeta för att bevara de värden
som finns samtidigt som områdena utvecklas och till-
gängliggörs.

• Det är brist på tätortsnära natur och rekreation i
 Hamneda. Ett sammanhängande område med höga
natur- och rekreationsvärden norr om Hamnedavägen
föreslås därför avsättas som grönområde/park.
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Åtgärder för hållbara trafikslag  
– gång, cykel och kollektivtrafik 

Hamneda trafikeras med buss mellan Ljungby och Mark-
aryd på Riksettan. Busshållplatsen ligger på Riksettan vid 
infarten till orten. Busshållplatsen föreslås lokaliseras i 
anslutning till skolan för att förbättra kopplingen till sam-
hället och kompletteras med bil- och cykelparkering för att 
fungera som kollektivtrafiknod. Vid utbyggnad av industri- 
och verksamhetsområde i anslutning till E4:an ska gång- 
och cykelvägen förlängas dit och behovet av busshållplats 
för snabbuss vid E4:an utredas. En eventuell framtida om-
byggnad av vägen till Älmhult kan medföra ett behov av en 
förbifart förbi Hamneda, men det utreds i så fall separat. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i 
Hamneda är det viktigt att arbeta med att: 

• Möjliggöra gång och cykling på den för orten viktiga, 
men för oskyddade trafikanter, otrygga genomfartsvägen 
Hamnedavägen/Marknadsvägen. 

• Möjliggöra rekreationscykling på banvallen.
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Lagan
Lagan är fortsatt kommunens andra största ort med drygt 
1600 invånare. Orten föreslås som utpekad serviceort.  
Där finns redan idag merparten av den service som en 
serviceort ska ha genom f-9 skola, idrottsplan, 18-håls 
 golfbana, dagligvaruhandel samt drivmedelsstation.

Lagan har en blandad bebyggelse med främst villor, en 
stabil företagsstruktur och arbetstillfällen inom olika 
 branscher. I Lagan finns en del planlagda tomter till salu 
för bostäder. Det finns en viss efterfrågan på hyresbostäder 
och det är också denna typ av bostäder som det är minst 
av. Det strategiska läget utmed E4:an gynnar både industri 
och besöksnäring och ger  möjlighet till kollektivtrafikför-
bindelser till Värnamo och till Ljungby. 

Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, 
centrumverksamhet samt industrier. På sikt är det 
 eftersträvansvärt att öka attraktiviteten för boende och 
centrumverksamheter genom att erbjuda möjligheten 
till omlokalisering för de befintliga industrierna till nya 
 attraktivare lägen för industri utmed E4:an. Omvandling-
en förutsätter en tidig dialog och samverkan med verksam-
heterna. Samhället angränsar i söder till Trotteslöv- Össlöv-
Fallnaveka riksintresse för kulturmiljövård. 

Genom Lagan sträcker sig en prioriterad grundvatten-
tillgång enligt Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, 
Bergaåsen Trottesslöv. Här finns ovanligt goda uttags-
möjligheter i del av grundvattenmagasin och den kemiska 
samt kvantitativa statusen är god. 

Lagans tätortsstruktur är lite utspritt och med hänsyn 
till riksintresse för kulturmiljövärdena samt bördiga jord-
bruksmarker, är det en utmaning att hitta nya platser för 
bostäder. Den möjliga korridoren för nya stambanan för 
höghastighetståg i öster begränsar ytterligare möjligheterna 
samtidigt som en tätare bebyggelsestruktur eftersträvas. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområ-
det och intill ett fint strövområde utmed ån Lagan i öster. 
Området utgörs av industrier idag och kan vara störande 
för bostadsområdet i väster samt påfresta mark och vatte-
nområden. Med omvandlingen från industri till centrum, 
bostäder och skola skapas ett mer sammanhållet centrum i 
Lagan som också binder ihop samhället med bostadsområ-
dena öster om ån. 

Området kan komma att beröras av sekundärområde i 
förslag till reviderat vattenskyddsområde. Kommunen äger 
en liten del mark i området, det mesta är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om
en framtida omlokalisering.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods.

• Geoteknisk utredning av marken behöver göras. I områ-
det finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkor-
nig jordart, varför det behöver bedömas om det finns
stabilitetsproblem.

• Föroreningarna i marken.

• Planera in fler träd och parkområden i området som
kompletterar järnvägsparken väster om området.

• Riktlinjerna för kulturmiljön i det kommunala kultur-
miljöprogrammet kring järnvägsstationen.

• Kopplingar för gående och cyklister till rekreations-
områdena runt om.

• Grundvattenmagasinet samt reviderat vattenskydds-
område, så att inte framtida nyetableringar påverkar
vattentillgångens kvantitet eller kvalitet negativt.
Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Lagan-
Skålån-Hallsjön och de ställda miljökvalitetsnormerna.

Område 2
Det här området ligger norr om Värnamovägen intill Vit-
tarydsvägen och föreslås utvecklas med mångfunktionell 
bebyggelse. Med utvecklingen förtätas den blandade bebyg-
gelsen med område 1 söder om Värnamovägen. Kommu-
nen är markägare i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Trafiklösningen i området med in/utfarter till   
området samt sammanlänkning av gång- och cykelvägar
till/genom området.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas efter-
som marken inte är fast.

• Bevara och planera för ytterligare naturområden med
lövträd i sydvästra delen av området, dels för att ta hand
om vatten vid skyfall och dels för att fungera som svala
platser i värmeböljor.

• Grundvattenmagasinet så att inte framtida nyetable-
ringar påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet
negativt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Lagan- 
Skålån-Hallsjön och de ställda miljökvalitetsnormerna.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 3
Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och före-
slås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse 
eftersom det blir en fortsättning på villaområdena utmed 
 Gunnarforsgatan och Åbyforsvägen. Förslaget har avgrän-
sats till detta område med hänsyn till sammanhängande 
jordbruksmark och rekreativa värden söderut. Området 
kan komma att beröras av sekundärområde i förslag till 
reviderat vattenskyddsområde. Kommunen äger marken i 
området. 

• Gång- och cykelförbindelse till området – befintliga
gc-väg finns från korsningen Rosenvägen/Gunnarsfors-
gatan.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods.

• Geoteknisk utredning av marken behöver göras. I delar
av området finns enligt SGU förutsättningar för skred
i finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det
finns stabilitetsproblem.

• Föroreningar i marken efter plantskolan.

• Planera in parkmark med träd i området för att få svala
platser.

• Gångstigar söderut till rekreationsområden.

• Grundvattenmagasinet samt reviderat vattenskyddsom-
råde, så att inte framtida nyetableringar påverkar vat-
tentillgångens kvantitet eller kvalitet negativt. Detta bör
utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Lagan- 
Skålån-Hallsjön och de ställda miljökvalitetsnormerna.

• Kulturmiljöprogrammets riktlinjer för området.

Område 4
Det här området ligger i östra delen av Lagan, öster om 
Gunnarsforsgatan och norr om Prästtorpsvägen. Med 
för eslagen utveckling förtätats bebyggelsestrukturen och 
 skapar möjligheter till fler bostadstomter på kommunal 
mark vilket gynnar serviceortens utveckling med befint-
lig service och arbetsmarknad. Området kan komma att 
 beröras av sekundärområde i förslag till reviderat vatten-
skyddsområde. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyg-
gelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar 
är möjliga, föreslås området exploateras. Kommunen är 
markägare i större delen av området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• En omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan på
 Gunnarsforsvägen kan bli aktuell i anslutning till områ-
det, för att ge en säkrare trafikmiljö vid Åbyskolan och
här möjliggöra för en bättre omledningsväg för farligt
gods. Bostadsområde och väg behöver därför planeras
tillsammans. Samråd ska ske med Trafikverket i frågan.

• Gång- och cykelförbindelse till området – befintlig
GC-väg finns utmed Prästtorpsvägens södra del och
Gunnarsforsgatan.

• Vid skyfall samlas vatten i sydvästra delen av området.

• Bevara ädellövsträden i sammanhang i sydvästra delen
av området.

• Grundvattenmagasinet samt reviderat vattenskyddsom-
råde, så att inte framtida nyetableringar påverkar vatten-
tillgångens kvantitet eller kvalitet negativt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Lagan- 
Skålån-Hallsjön och de ställda miljökvalitetsnormerna.

Område 5
Det här området ligger i Åby, sydost om Lagan, mittemot 
fd. Lagans textilfabrik på andra sidan Skålån. Området 
föreslås att utvecklas med sammanhängande bostads-
bebyggelse och blir en naturlig fortsättning på bostads-
området norr och öster om området. Kommunen äger 
marken i området. 

• Koppla ihop stigen, norr om området, med framtida
gång- och cykelvägar i området.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas efter-
som marken i området inte är fast.

• Prioriterat grundvattenmagasin enligt vattenförsörj-
ningsplan för Kronobergs län, Bergaåsen-Hulje, så att
inte framtida nyetableringar påverkar vattentillgångens
kvantitet eller kvalitet negativt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Skålån-La-
gan-Flåren och de ställda miljökvalitetsnormerna.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvalitetsnor-
mer för vatten.

• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet
eftersom området ingår i ett utpekat kulturhistoriskt
värdefullt område med Lagans textilfabriker.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods
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Verksamheter och industri

Område 6
Området ligger väster om E4:an i höjd med befintligt indu-
striområde öster om E4:an. Med förslaget skapas en tätare 
industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta nya om-
råde ger både befintliga industrier i centrala lägen nya och 
bättre lokaliseringsmöjligheter samt fler möjligheter för 
ytkrävande verksamheter såsom logistikcenter att etablera 
sig utmed E4:an. Området berörs av vattenskyddsområde. 
Kommunen äger endast en liten andel mark i området, 
resten är privatägt.

• Tidig dialog med befintliga industrier i centrala Lagan
(område 1) att här skapas ny industrimark och möjlig-
heterna för dem att omlokalisera sig.

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster
om E4:an och samhället för arbetspendlingens skull.

• Området ligger intill den prioriterade grundvatten-
tillgången Bergaåsen-Trottesslöv.

• Eftersom områdets grundvatten rinner mot den priorite-
rade grundvattentilgången, är det viktigt att i dagvatten-
hanteringen säkerställa att framtida nyetableringar inte
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt.  Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på ån Lagan, denna delen Lagan- 
Skålån-Hallsjön och de ställda miljökvalitetsnormerna.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4 (50 m) och före-
skrifter för Sydvästlänken (inom 100 m)

• E4:an utgör farligt gods-led, vilket bland annat medför
särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Placering och utformning av byggnader och funktioner
med tanke på bullerstörningar från E4.

• Området kräver stora investeringar för att försörjas
med vatten och avlopp. Ledningarna behöver dras
 under E4:an och kapaciteten i ledningarna kan behöva
förstärkas.

Grönstruktur
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den regio-
nala grönstrukturen, då de närmaste större områdena med 
utpekade naturvärden ligger några kilometer bort. Både i 
anslutning till ån Lagan norr om E4:an och i anslutning 
till Skålån och sjön Flåren i nordöst finns det ädellövsko-
gar som ingår i det regionala lövskogsstråk som berör bland 
annat sjön Bolmens östra strand. 

Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning 
till orten, på nära avstånd från bebyggelsen. De grön-
områden som är utpekade i markanvändningskartan är i 
princip antingen kopplade till Lagaån eller till rullstens-
åsar. De främsta naturvärdena finns i anslutning till ån. 

Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt 
enkelt att få till längre rekreationsslingor i naturen, vilket 
Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar behövs 
dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska 
vara tillgängliga och attraktiva. Möjligheten till rekreation 
är inte lika bra i Åby, där det naturliga grönstråket längs 
Skålån behöver tillgängliggöras för att kunna nyttjas. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gångstråken längs ån Lagan behöver kompletteras på
vissa sträckor för att båda sidor av ån ska vara tillgängli-
ga och attraktiva.

• Möjligheten till rekreation i Åby är inte lika bra och till-
gängligheten till det naturliga grönstråket längs Skålån
behöver förbättras för att det ska kunna nyttjas.

Åtgärder för hållbara trafikslag – 
gång, cykel och kollektivtrafik
Lagans samhälle trafikeras med buss mellan Ljungby och 
Värnamo på Riksettan. Busshållplatsen vid Torget på 
Storgatan är den mest använda och har också bra gång- 
och cykelförbindelser, varför den bör kompletteras med 
cykelparkering. Det finns ingen busshållplats för snabbuss 
på E4:an. En planerad kollektivtrafiknod med pendlar-
parkering för bil och cykel samt gång- och cykelväg vid 
Trafikplats Lagan byggs dock ut i samband med utbyggnad 
av E4:an till motorväg och ska trafikeras av snabbussarna 
mellan Ljungby och Värnamo. Vidare ska en gång- och 
cykelväg byggas på Värnamovägen genom samhället.  

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i 
Lagan är det viktigt att arbeta med: 

• Att det finns gång- och cykelvägar till busshållplatserna
vid den nya trafikplatsen vid E4:an, så att det är enkelt
och säkert att cykla dit från hela Lagans samhälle.

• Möjligheten till gång och cykling på för samhället vik-
tiga, men för oskyddade trafikanter otrygga, vägar som
Västergatan, Torlarpsvägen och Åbyforsvägen.

• Möjligheten till gång och cykling genom befintliga bo-
stadsområden och industriområden i Lagan väster om
Storgatan, där det finns många målpunkter.

• Gång- och cykelförbindelse mellan Åby och Lagan som
ska ge trygga resor till och från Åbyskolan. Sträckningen
behöver studeras vidare.

• Att tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång- 
och cykelstråk genom staden
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Lidhult
Lidhult är den största orten i kommunens västra del. 
Som serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort 
och glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Lidhult 
pekas ut som serviceort kan det bli aktuellt att se över 
 ytterligare kommunal service i centrala Lidhult. 

I sydväst ligger ett stort industriområde med potential 
till att utvecklas. Träffpunkt Lidhult består av dagligvaru-
handel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. 
Det är lämpligt att samla verksamheter och möjliga mötes-
platser i centrum där det redan idag finns flera liknande 
verksamheter. På orten finns förskola, fritidshem och skola 
årskurs F-6. I anslutning till skolan finns sim- och idrotts-
hall, belysta fotbollsplaner och en skjutbana. Bebyggelsen 
består främst av villor i varierande stil och åldrar. Det finns 
möjlighet att nyttja befintliga byggnader till flera funk-
tioner vilket är lämpligare både ur ett ekonomiskt perspek-
tiv och för att stärka den kommunala servicen.  
Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unnarydsvä-
gen. Förslaget innebär att förtäta området med centrum-
verksamheter och bostäder. Förslaget gynnar serviceortens 
näringsliv och skapar fler arbetstillfällen samt möjligheter 
till planläggning av flerbostadshus. Kommunen äger större 
delen av området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Trafiksäkra överfarter och koppling till kollektivtrafik-
noden för gående och cyklister i området över Unna-
rydsvägen och Järnvägsgatan.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består av 
både fyllmassor och torv.

• Delar området ligger på en prioriterad grundvattentill-
gång, Lidhultsåsen, enligt Vattenförsörjningsplanen för 
Kronobergs län.

• I dagvattenhanteringen ta hänsyn till grundvattentill-
gången så att inte framtida nyetableringar påverkar 
 vattentillgångens kvantitet eller kvalitet negativt.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Lidhultsån, denna delen 
 Unnen-Stensjön och de ställda miljökvalitetsnormerna. 

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka 
 värmeöar. 

• Ändra gällande detaljplaner för att vara förenliga med 
centrumverksamheter.

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Område 2
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av 
Lidhult intill befintligt planlagt område för bostäder ut-
med Furugatan och Storgatan. Området ligger fint intill 
jordbruksmarker och tätare skog i norr. En liten del av 
området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark 
och har avgränsats med hänsyn till den sammanhängande 
jordbruksmarken.  För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokalise-
ringar är möjliga föreslås området exploateras.

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat 
som jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till 
den sammanhängande jordbruksmarken.  För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Området har avgränsats med hänsyn till jord-
bruksmarken och rekreativa värden. Med förslaget skapas 
förutsättningar för fler att bosätta sig i Lidhult. Större de-
len av marken ägs av kommunen. En del i västra delen av 
området är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelväg från området till skolan i östra 
delen av samhället.

• Skogsbrukets värde.

• Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen mot 
befintlig gård samt större tallar i norra delen. 

Område 3
Detta område föreslås utvecklas med bostäder och  
ligger intill befintligt planlagt område för bostäder nära 
Lidhultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt 
som erbjuder både naturvärden i form av Natura 2000- 
område söder om området samt rekreativa värden i och 
med närheten till ån. Kommunen äger all mark i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelförbindelse från området till 
 centrala Lidhult som erbjuder service och mötesplatser 
samt skolområdet i östra delen av samhället.

• Området ligger intill två prioriterade dricksvatten-
tillgångar; Lidhultsåsen som är en grundvattentillgång 
och Askaken som är en ytvattentillgång enligt den 
 regionala vattenförsörjningsplanen för Kronoberg. 

• Eftersom områdets dagvatten rinner mot de prioriterade 
dricksvattentillgångarna där delar också är skyddade 
med vattenskyddsområde, är det viktigt att i dagvatten-
hanteringen säkerställa att framtida nyetableringar  
inte påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet 
negativt.

• Hänsyn till större ädellövträd och tallar. 

• Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till  
Lidhultsån som erbjuder rekreativa upplevelsevärden.
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Verksamheter och industri

Område 4
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut 
mot Prosteköp och Bökö. Området berör två prioriterade 
grundvattentillgångar i den regionala vattenförsörjnings-
planen – nämligen grundvattenförekomsten Lidhultsåsen 
där Lidhults vattentäkt är lokaliserad och ytterligare öster-
ut den prioriterade ytvattentillgången sjön Askaken. Indu-
striområdet ligger på andra sidan Lidhultsån och därmed 
inte inom tillrinningsområdet till sjön Askaken. 

Förslaget möjliggör framtida industrietableringar intill 
 befintliga industrier i västra Lidhult. Området är också 
 lättillgängligt med tunga och farliga transporter via syd-
västra infarten från väg 25 och behöver då inte belasta 
centrala Lidhult. Kommunen äger endast en liten bit mark 
i området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra
 infarten till Lidhult från väg 25.

• Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbindelse
för arbetspendlare.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består här
och var av torv.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka
 värmeöar. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till status-
klassning och påverkan på Lidhultsåns ställda miljö-
kvalitetsnormer för vatten.

• Klimatförändringar genom skyfall kan påverka den
prioriterade ytvattentillgången i sjön Askaken där delar
också utgör vattenskyddsområde.

• Skogsbrukets värde.

• Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen och
Banvallsleden i områdets norra del.

Grönstruktur
Lidhult berörs av ett regionalt grönstråk både i söder mot 
sjön Askaken och österut från samhället. Grönstråket är 
främst kopplat till värdefulla våtmarker och omfattar ett 
stort område som främst sträcker sig sydväst och sydöst 
om samhället. Det regionala grönstråket omfattar även 
lövskogsmiljöer, bland annat ett område norr om väg 545 
öster om samhället. Eftersom grönstråket mellan Askaken 
och samhället utgör en svag länk i det regionala grön stråket 
är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden som 
finns i och i anslutning till samhället, särskilt kopplat till 
lövskog och våtmark. 

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönst-
råket främst söder och öster om samhället. Grönytorna är 
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar 
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är 
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till 
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken.  
Vid sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är 
 tydliga. Området kring badplatsen är utpekat för Natur- 
och friluftsliv för att utveckla området för de rekreativa 
 värdenas skull. Det kan handla om t ex grillplatser, 
 sittbänkar, toaletter och sådana åtgärder som höjer 
 tillgängligheten och användbarheten i rekreationsområdet. 

Ett grönområde norr om kyrkan består främst av ädel-
lövskog med delvis väldigt höga naturvärden och höga 
rekreationsvärden. Området avses därför att sparas som 
natur- och rekreationsområde. 

Det saknas i nuläget en anordnad rekreationsslinga i 
 naturen i anslutning till Lidhult. Då natur- och rekrea-
tionsvärden främst finns öster om samhället finns det 
 möjligheter till ett rekreationsstråk längs med Lidhultsån 
i området mellan kyrkan och badplatsen. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• I de områden som är utpekade för grönstruktur bör
nybyggnation undvikas och där planer för bebyggelse
finns inom dessa områden bör detaljplanerna upphävas
till förmån för grönstrukturen.

• Ett grönområde norr om kyrkan bestående av ädellöv-
skog har delvis väldigt höga naturvärden (naturvärdes-
klass 1) och höga rekreationsvärden. Området avses
därför att sparas som naturreservat.

• I grönstråket öster om samhället bör ett rekreationsstråk
med vandringsstig kunna ordnas längs Lidhultsån i
 området mellan kyrkan och badplatsen.
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Åtgärder för hållbara trafikslag 
– gång, cykel och kollektivtrafik
Lidhult trafikeras med buss till och från Ljungby, antingen 
via Byholma eller Vrå. Busshållplatsen i centrum ligger vid 
Torget. Busshållplatsen föreslås att flyttas till Järnvägsgatan 
mellan Unnarydsvägen och Stationsgatan. För att buss-
hållplatsen ska fungera som kollektivtrafiknod behöver 
det kompletteras med pendlarparkering för bil och cykel. 
Vidare behöver gång- och cykelförbindelserna till och från 
busshållplatsen kompletteras.

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i 
Lagan är det viktigt att arbeta med: 

• Att möjliggöra gång och cykling på för samhället
viktiga vägar som Storgatan, Unnarydsvägen,
Singeshultsvägen, Vråvägen och Järnvägsgatan.

• Tillgängliggöra rekreationsmål som badplats
och fotbollsplan för säker gång- och cykeltrafik.

• Möjliggöra rekreationscykling på banvallen
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Ryssby
Ryssby är den tredje största tätorten i kommunens östra 
del. Där finns förskolor, fritidshem och skola för årskurs 
F-6. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom
jakt, skog, turism, hotell och restaurang. För rekreation
finns sport- och aktivitetshall, simhall, fotbollsplaner, pa-
delbana och skjutbana. I Ryssby finns en dagligvaruhandel
och en drivmedelsstation. Ryssby har kommunalt vatten
och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för
naturvård.

Ryssby ligger strategiskt utmed väg 25 vilket också ger möj-
ligheter för planering av industri/verksamhetsområden i 
goda skyltlägen. Det finns en samåkningsparkering utmed 
väg 25 i nordöstra delen men det saknas säkra gång- och 
cykelförbindelser dit. 

Större delen av Ryssby berör en prioriterad grundvattentill-
gång samt en prioriterad ytvattentillgång för dricksvatten 
enligt den regionala Vattenförsörjningsplanen för Krono-
berg. Det är Ryssbyåsen samt Ryssbysjön.

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och 
Storgatan och föreslås utvecklas med mångfunktionell 
 bebyggelse. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruk-
tur och möjligheter till fler verksamheter som stärker mö-
tesplatser och gynnar den befintliga servicen och närings-
livet i serviceorten. Det är också ett attraktivt område nära 
sjön för bostäder. 

Södra delen ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra 
del. Här föreslås en utveckling ske med omvandling från 
industriverksamhet till mångfunktionell bebyggelse. 

Med förslaget skapas en bättre miljö både för boende och 
naturen. De obebyggda tomterna i den norra delen äger 
kommunen vilket är positivt för planens genomförande.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse genom området från
 Kungsvägen till Tunagatan.

• De geotekniska förutsättningarna

• Översvämningsrisk i den södra delen av området.
 Lämplig markanvändning och åtgärder behöver
 bedömas utifrån översvämningsrisken.

• Passager genom området till naturområde väster om
samt naturområde söder om.

• Prioriterade grundvattenmagasinet samt ytvattentillgång-
en för dricksvatten så att inte framtida nyetableringar
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt. Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Ryssbysjön och de ställda miljö-
kvalitetsnormerna.

• En registrerad förorening i nordöstra delen av området.

• Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed väg 25.

• Passage från området ned till grönstråket utmed sjön.

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om
omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 2
Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra 
delen av Ryssby utmed Eklidsgatan. Förslaget innebär en 
omvandling från befintlig industriverksamhet till bostads-
område. Med förslaget skapas en bättre miljö både för 
 boende och naturen. Marken är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Föroreningar i marken.

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av
 grovsilt och finsand.

• Prioriterade grundvattenmagasinet samt ytvattentillgång-
en för dricksvatten så att inte framtida nyetableringar
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt. Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Ryssbysjön och de ställda miljök-
valitetsnormerna.

• Utpekade naturvärden – bevara äldre träd i området.

• Tidig dialog med befintlig verksamhetsutövare om
 omlokalisering till nytt planlagt industriområde utmed
väg 25.
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Område 3
Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra 
sidan av Ryssbysjön och föreslås utvecklas med bostäder. 
Området ligger vackert och ger möjligheter för fler att bo-
sätta sig i Ryssby i attraktiva lägen som också ger mer un-
derlag till befintlig service och näringsliv i orten. Området 
är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område 
med jordbruksmark. Då området ligger i anslutning till 
bebyggelse och har begränsad storlek anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark i nordvästra 
 delen, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast
och består av glacial silt samt glacial grovsilt-finsand. I
området finns enligt SGU förutsättningar för skred i
finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det
finns stabilitetsproblem.

• Bevara ädellövskog i sammanhang.

• Prioriterad ytvattentillgången för dricksvatten så att inte
framtida nyetableringar påverkar vattentillgångens kvan-
titet eller kvalitet negativt.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Ryssbysjön och de ställda miljök-
valitetsnormerna.

• Delar av området ligger inom strandskyddat område.

Område 4
Området ligger utmed Tunagatan, sydväst om fotbolls-
planerna i Ryssbys södra del. Utveckling med bostäder i 
detta område skulle förtäta kvarteret utmed Tunagatan 
och skapa fler boendemöjligheter för befintliga och 
 potentiella invånare i Ryssby. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Buller och trafiksituationen på Tunagatan.

• Gång- och cykelväg utmed Tunagatan upp till    
Kungsvägen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till status-
klassning och påverkan på Ryssbysjön och de ställda
miljökvalitetsnormerna.

• Utpekade naturvärden på öppen mark.

• De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast
och består av glacial grovsilt-finsand.

• Prioriterade grundvattenmagasinet samt ytvattentillgång-
en för dricksvatten så att inte framtida nyetableringar
påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet nega-
tivt. Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

Verksamheter och industri

Område 5
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i ett 
strategiskt skyltläge utmed väg 25. Området ger möjligheter 
för befintliga industrier i Ryssbys tätare delar att flytta ut 
till attraktivare industritomter som har bättre skyltläge och 
tillgänglighet. Det skapas också möjligheter för fler företag 
att etablera sig i Ljungby kommun och kompletterar indu-
striområdena utmed E4:an. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Vid en utbyggnad måste trafikplatsen byggas om till
en hel trafikplats för att trafik ska kunna komma till
industriområdet även österifrån.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m)

• Riksväg 25 utgör farligt gods-led, vilket bland annat
medför särskilda skyddsavstånd till bebyggelse.

• Gång- och cykelförbindelse från samhället till verksam-
hetsområdet.

• Hållplats för kollektivtrafiken i området.

• Områdets dagvatten kommer troligtvis rinna mot den
prioriterade grundvattentillgången Ryssbyåsen och yt-
vattentillgången Ryssbysjön.

• Därför ska det i dagvattenhanteringen tas hänsyn så att
inte framtida etableringar i området påverkar grund- och
ytvattentillgångarna negativt avseende kvalitet och kvan-
titet. Detta bör utredas genom en dagvattenutredning.

• Reglering av andelen hårdgjord yta för att klara mängd
och rening av dagvatten.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på Ryssbysjön och de ställda miljö-
kvalitetsnormerna.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka
värmeöar.
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Grönstruktur
Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstrukturen, 
genom att ett större grönstråk som inkluderar Ryssbysjön 
tangerar samhället. De delar av grönstråket som berör 
 Ryssby har i första hand värden kopplade till lövskog som 
knyts ihop söderut längs med Ryssbysjöns stränder. 

Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar 
grönytorna även vattendrag, öppen mark och kulturhisto-
riska lämningar. Grönstrukturen utgörs av relativt smala 
områden och det är viktigt att bevara och utveckla deras 
naturvärden för att behålla de gröna länkarna. 

Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns 
närområde, främst dess västra och nordvästra del där det 
bland annat finns idrottsplats, badplats, banvall, padel-
bana, utegym och hinderbana. För att öka rekreations-
möjligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas 
ihop bättre genom komplettering av gång- och cykelvägar 
och hela stranden göras tillgänglig och attraktiv. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Natur- och rekreationsvärden finns främst längs 
 Ryssbysjön (främst i väst och nordväst), medan tillgång-
en till grönytor är sämre längre från sjön. Grönstruktu-
ren utgörs av relativt smala områden, varför det är vik-
tigt att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre för att 
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena.

• Hänsyn behöver tas till ett regionalt grönstråk längs med 
Ryssbysjön

Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, 
cykel och kollektivtrafik
Ryssby trafikeras genom samhället främst av buss mellan 
Ljungby och Växjö respektive Ljungby och Vislanda. 
 Vidare finns en extern busshållplats för snabbussar vid 
Östraby i anslutning till väg 25:s östra infart till Ryssby.  
En extern hållplats behöver ha pendlarparkering för bil 
och cykel samt säkra och trygga gång- och cykelvägar till 
samhället. Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde vid 
riksväg 25 behöver förses med gång- och cykelväg, busshåll-
plats och utbyggd hel trafikplats. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i 
 Ryssby är det viktigt att arbeta med att:  

• Möjliggöra gång och cykling på för samhället viktiga, 
men för oskyddade trafikanter otrygga, vägar som 
Kungsvägen och Tunagatan. 

• Gång- och cykelväg till den externa busshållplatsen.

• Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde vid riksväg 
25 behöver förses med gång- och cykelväg, busshållplats 
och utbyggd hel trafikplats.

Utvecklingsområdet för  
Bolmens östra strand
I utvecklingsområdet finns många delvis konkurrerande 
intressen, där de viktigaste är bostadsbyggnation, naturvär-
den, friluftsliv, turism och dricksvatten. Det stora området, 
de många intressena, exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket mark i området gör 
 planeringen av området komplicerad och därmed tidskrä-
vande. I översiktsplanens samrådsförslag fanns därför en-
bart markanvändningsförslag för bostäder och hamn med, 
samtidigt som det poängterades att frågor om kollektivtra-
fik, service och naturvärden behövde utredas vidare

Under samrådet har det blivit än tydligare att Bolmens 
östra strand kräver ett helhetsgrepp för att planeringen av 
området ska bli bra och att det är ett för stort arbete för att 
ske inom ramen för översiktsplanen.

Hela utvecklingsområdet är därför tänkt att hanteras i en 
fördjupning av översiktsplanen efter att översiktsplanen är 
antagen, där samrådsförslagets markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet hanteras vidare. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att beaktas när 
arbetet med fördjupningen påbörjas. Det är viktigt att den 
framtida utvecklingen av området sker med hänsyn till och 
i symbios med boende, verksamma och andra allmänna 
värden i området. Vidare är det viktigt i den framtida pla-
neringen av området att med storlek, täthet i bebyggelsen 
försöka få till en blandad upplåtelseform i området. 

Till dess att det finns en fördjupad översiktsplan för  
Bolmens östra strand gäller utvecklingsprogrammet för 
området som tidigare har tagits fram. 
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Fotograf: Anna Gummesson
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Vindkraft
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Vindkraft
Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen gällande vindkraft som antogs av kommunfull-
mäktige den 23 april 2018. Denna vindkraftsplan kommer 
även efter den nya översiktsplanens antagande att gälla och 
kommer inte arbetas om till denna översiktsplan. Delar 
av det tematiska tillägget finns med här, men fördjupad 
information om vindkraft finns att läsa i vindkraftsplanen 
som finns i sin helhet på kommunens hemsida. Följande 
avsnitt utgör alltså enbart ett utdrag ur vindkraftsplanen.   

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 2 juni 
2015 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderad vindkraftsplan. Förutsättningarna för 
vindkraft har ändrats sedan 2009 då den tidigare vind-
kraftsplanen antogs.

Energimyndigheten har gjort en ny vindkartering med 250 
meter mellan punkterna som används i denna planen. 
 Eftersom vinden är den viktigaste faktorn när det gäller 
vindkraft är det viktigt att vindkraftverk placeras där det 
blåser bra. Vindkraftverk kan placeras både på öppna ytor 
och i skogsområden. I skogen behöver vindkraftverken 
vara högre. Det finns flera områden i kommunen som 
bedöms lämpliga för vindkraft.

Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar 
och risker. Många problem har begränsats tack vare ny 
teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan 
på människor, djur och natur. Det finns risk för att 
människor blir störda av ljud, skuggor och påverkan på 
landskapsbilden. Det finns också risk att växt- och djurlivet 
blir stört av vindkraftsetableringar.

I Ljungby kommun finns åtta olika riksintressen som man 
måste ta särskild hänsyn till vid planeringen av vindkraft. 
Det gäller naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kommu-
nikationer, yrkesfiske, anläggningar för vattenförsörjning, 
totalförsvaret samt riksintresse för skyddade vattendrag. 
Ett riksintresse anger att det är unikt eller speciellt i en 
region, i riket eller internationellt sett. Dessutom finns det 
naturreservat och Natura 2000-områden som ska behand-
las varsamt. Länsstyrelsen ska alltid kontaktas om det finns 
risk för att något riksintresse påtagligt skadas av vindkraft-
verken.

Etablering av vindkraft i kommunen kan medföra en rad 
positiva effekter ur näringslivssynpunkt. Anläggande av 
nya vägar, transporter och projekteringsarbeten är sådant 
som kan skötas av lokala entreprenörer. Det finns också 
möjlighet till arrendeintäkter för markägare samt eventuell 
vindbonus.

Det finns också intressen inom turism- och besöksnäringen 
där verksamhetsutövarna är oroliga för att vissa områden 
och miljöer kan bli mindre attraktiva på grund av vind-
kraftsetableringar. Risk finns också för att det kan uppstå 
konflikter om någon vill bygga bostad eller fritidshus och 
byggnaden hamnar för nära en planerad vindkraftsetable-
ring.

De områden som är mest lämpliga för vindkraftsutbyggnad 
anses vara de som har bra vindförhållanden samt har när-
het till antingen större väg eller kraftledning. Dessa områ-
den som är utpekade på en karta ska i första hand avsättas 
för vindkraft.

Ett antal riktlinjer som tar ställning till hur vindkraftver-
ken får se ut och var de ska placeras har satts upp. Dessut-
om beskrivs vad som gäller för påverkan av ljud, ljus och 
skuggor med mera.

Miljöaspekter som behandlats i miljöbedömningen är na-
turvård, kulturmiljö, friluftsliv, tysta områden, landskaps-
bild, flora och fauna, buller, skuggbilder, ljus, växthusga-
ser, miljökvalitetsnormer, ekonomiska konsekvenser och 
sociala konsekvenser. Bedömningen är att vindkraftsetable-
ringar är positiva ur miljösynpunkt eftersom de kan ersätta 
elproduktion i anläggningar som använder fossila bränslen. 
Den negativa påverkan som kan uppkomma är framförallt 
ljud, skuggbildning och påverkan på landskapsbilden.  
Det är viktigt att beakta hur vindkraftverken ska placeras 
och utformas för att minimera den negativa påverkan.

Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraften 
i kommunen och har bland annat tagit ställning till  
följande:    

• Vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som är
utpekade i vindkraftsplanen.

• Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig skada
inte uppstår på natur- och kulturmiljöns värden.

• Kommunens vindkraftsplanering ska främja en långsik-
tigt god hushållning med vindenergi och markresurser.

Placering av vindkraftverk ska i första hand ske 

• där väsentliga intressen inte skadas.

• så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel som
möjligt.

• i ordnade grupper.

• där det finns gynnsamma vindförhållanden.
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Lämpliga utredningsområden  
för vindkraft
Endast de markerade områdena på kartan nedan visar de 
områden som är lämpliga för vindkraft i Ljungby kom-
mun. Områdena har ett avstånd på minst 1000 meter till 
bostadsbebyggelse och kyrkor. Dessutom har hänsyn tagits 
till utveckling av samhällena och de större vägarna. I de 
utpekade områdena blåser det mer än eller strax under 8 
meter per sekund på 165 meter höjd. Det finns inga sär-
skilda allmänna intressen såsom riksintresse för friluftsliv, 
naturvård eller kulturmiljövård samt Natura 2000-områ-
den inom de utpekade områdena.

Inom de markerade områdena får utbyggnad av vindkraft 
högre prioritet än andra allmänna intressen. Observera att 
de gränser för områden som prioriteras för vindkraft inte 
är exakta utan måste prövas i varje enskild ansökan.

Nedan görs en enkel beskrivning över hur de prioriterade 
områdena ser ut.

Område nordväst om Lidhult

Lidhult

¥

0 1 20,5 Kilometer

Område nordväst
 om Lidhult

Höglänt mosaiklandskap med skogklädda kullar och små 
myrar i en trakt rik på mindre sjöar. Området gränsar till 
Halmstads och Hylte kommuner. Det finns ett tillstånd för 
vindkraft i området. Vindhastighet: cirka 7,8–8,1 m/s på 
150 meters höjd.

Skäckarp

Torpa

¥

0 1 20,5 Kilometer

Skäckarp

Kuperat och delvis höglänt skogs- och myrlandskap öster 
om Torpa. Bolmentunneln går genom området. Väl ut-
byggt skogsvägnät. Det finns ett tillstånd för vindkraft i 
området. Vindhastighet: cirka 7,8–8,6 m/s på 150 meters 
höjd.

Staverhult

¥

0 1 20,5 Kilometer

Staverhult

Ett mosaiklandskap med blandskog och väl utbyggt skogs-
vägnät. Ett mindre område med tillräckligt avstånd till 
närmaste bostadshus och med goda vindförhållanden.
Vindhastighet: cirka 8,1–8,6 m/s på 150 meters höjd.
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Riktlinjer för vindkraftsetableringar
Riktlinjerna gäller i första hand verk större än gårdsverk. 
Ett gårdsverk har normalt en totalhöjd på ca 50 meter och 
syftar till att generera el för en till två fastigheter.

Gällande riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter från 
olika statliga verk enligt nedan, gäller i första hand för 
vindkraftsplanen. Om ändringar görs i föreskrifterna gäller 
dessa även i vindkraftsplanen.

Avstånd
• Avstånd mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostäder

ska vara minst 1 000 meter, men gällande bullervärde
(40 dB(A)) ekvivalent ljudnivå vid husfasad får inte över-
skridas.

• Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg
bör vara minst lika stort som vindkraftverkets totalhöjd
(tornhöjd + halv rotorbladsdiametern), dock alltid minst
50 meter. Samråd ska ske med Trafikverket.

• E.ON elnät ska redan i ett tidigt skede kontaktas för
samråd då master eller vindkraftverk uppförs inom
300 meter från E.ON:s luftburna kraftledningar.

• Enligt Transportstyrelsen ska master och vindkraftverk,
ur flygsäkerhetssynpunkt, placeras minst 100 meter
från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och
minst 200 meter från kraftledning vid en totalhöjd över
50 meter samt för master och vindkraftverk med stag.
Avståndet för vindkraftverk beräknas med utgångspunkt
från kraftverksrotorns periferi.

• Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is
eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk
rekommenderar i sin rapport 04:13 att riskavståndet
kalkyleras med ekvationen d = (D+H) x 1,5 där d är
 riskavstånd, D rotordiameter och H navhöjd.

• Avstånd till fastighetsgräns som ligger utanför vind-
kraftsområde ska vara minst 250 meter om inte sam-
tycke ges från berörd fastighetsägare.

• Etablering av vindkraftverk inom ett avstånd av fem
kilometer från kommungränsen ska föregås av samråd
med berörda kommuner.

• Vid vindkraftsetablering inom 55 kilometers avstånd
från Halmstads och Växjö flygplatser ska flygplatsen
kontaktas.

Placering
• Etablering av vindkraftverk ska ske i väl sammanhållna

grupper.

• Vindkraftverk bör inte anläggas på isälvsmaterial som
bedömts vara av betydelse för nuvarande eller framtida
vattenförsörjning eller direkt över Bolmentunneln.
Sydvatten ska kontaktas vid etableringar nära Bolmen-
tunneln.

Rotorblad och färg
• Antal rotorblad ska vara lika för alla verk inom samma

grupp eller park.

• Vindkraftverk med stora rotorblad rekommenderas ef-
tersom de ger ett lugnare och mer harmoniskt intryck.

• Vindkraftverk inom samma område ska ha samma färg.

Ljud och skuggor
• Vindkraftverk ska placeras på sådant avstånd till bostad

så att gällande bullervärden vid fasad (40 dB(A)) ekviva-
lent ljudnivå inte överskrids.

• Antalet skuggtimmar per år för bostad eller annan stör-
ningskänslig plats bör högst vara 8 h/år faktisk skuggtid,
30 h/år teoretisk skuggtid varav högst 30 minuter/dygn
faktisk skuggtid. Om kravet inte kan uppfyllas genom
placering ska verken programmeras så att dessa stannar
under vissa givna förhållanden för att minska den perio-
diska skuggningspåverkan.

Reklam
• Reklam får inte förekomma på verk, utom tillverkarens

och ägarens logotyp på maskinhus.

Telekommunikation
• Vindkraftsaktören ska ta kontakt med respektive opera-

tör/nätägare om telekommunikationer när en anlägg-
ning planeras.

Höjd och ljusmarkering – Utdrag ur Transport-
styrelsens regler om markering av föremål som 
kan utgöra en fara för luftfarten och om flyg- 
hinderanmälan (2010:155)
• Vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 - 150

meter över markytan ska markeras med vit färg och vara
försett med blinkande medelintensivt rött blinkande
ljus under skymning, gryning och mörker. Vindkraft-
verk som är 150 meter eller högre ska markeras med vit
färg och förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Ett
vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har
en höjd som är mellan 110 och 150 meter över marky-
tan får som alternativ till medelintensivt rött blinkande
ljus förses med högintensivt vitt blinkande ljus under
skymning, gryning och mörker. Blinkande ljus bör om
möjligt synkroniseras med närliggande föremåls blinkan-
de ljus för att minska störningar i omgivningen.

• I en vindkraftverkspark ska minst de vindkraftverk som
utgör parkens yttre gräns markeras enligt föregående
punkt. Se också instruktioner enligt Transportstyrelsens
författningssamling TSFS 2010:155, bilaga 2 och 3.
De vindkraftverk som ingår i en vindkraftverkspark och
som inte utgör parkens yttre gräns ska markeras med vit
färg och förses med minst lågintensiva ljus.
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• De vindkraftverk som är belägna innanför vindkraftverk-
sparkens yttre gräns och som har en höjd över  markytan 
som är högre än de vindkraftverk som utgör den yttre 
gränsen ska markeras enligt föregående punkt.

• Ljuset ska vara placerat på vindkraftverkets högsta fasta 
punkt om denna är 150 meter eller lägre över markytan. 
För vindkraftverk vars högsta fasta punkt överstiger 150 
meter över markytan ska beslut om markering inhämtas 
från Transportstyrelsen i varje enskilt fall.

• Vindkraftverket ska markeras med ljus som är synligt 
horisonten runt.

• I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska 
en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.

• Alla vindkraftsetableringar med vindkraftverk översti-
gande 20 m totalhöjd skall remitteras till Luftfartsverket 
samt till alla berörda flygplatser. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-
yta ca 60 km från flygplatsen.

• Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter 
eller lägre över markytan ska riktas uppåt för att minska 
störningar för omgivande bebyggelse.

1. 0o om ljusen installeras på en nivå över 151 meter.

2. 1o om ljusen installeras på en nivå av 122-151 meter.

3. 2o om ljusen installeras på en nivå av 92-122 meter.

4. 3o om ljusen installeras på en nivå lägre än 92 meter.

El
• All nyanlagd el-kabel till vindkraftverk bör ske med 

markförlagd kabel.

• Ingrepp i mark ska samrådas med Länsstyrelsen, 
 nätkoncession krävs för linje enligt Ellagen.

• I ett tidigt skede ska elnätsinnehavaren kontaktas för  
att få klartecken om det finns kapacitet i elnätet.

Vägar, järnvägar
• Anläggande av skogsbilvägar fram till vindkraftverk ska 

alltid samrådas med Skogsvårdsstyrelsen.

• När en väg anläggs under en kraftledning gäller särskil-
da regler, därför ska nätägaren kontaktas i god tid.

• En transportplan ska fogas till ansökan som visar hur de 
tunga och långa transporterna skall ordnas.

• En dialog ska föras med Trafikverket och Sverigeför-
handlingen för att hitta en samsyn angående höghas-
tighetsjärnvägen och vindkraftsområdena om de skulle 
kollidera.

Övrigt
• Vindkraftsaktören ska presentera en tidplan för 

 genomförandet av vindkraftsanläggning i samband med 
ansökan.

• Bolagen rekommenderas att fördela intäkter så att mar-
kägare/grannar till vindkraftsparken samt föreningar får 
ta del av intäkterna. Vinstavkastningen kan också förde-
las med en viss %, beroende på hur stor del av parkens 
ljudområde går in i respektive grannfastighet.

• Sydvatten ska i ett tidigt skede kontaktas vid utbyggnad 
av vindkraft i närheten av Bolmentunneln.

• I samråd med Räddningstjänsten ska, vid behov, skyltar 
sättas upp inom vindkraftsområde med rekommenderat 
säkerhetsavstånd och eventuella riskzoner samt kontakt-
uppgifter om olycka skulle inträffa.

• Vindkraftsaktören ska kontakta MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) för att kontrollera att 
vindkraftverken inte påverkar Rakels kommunikation 
och utalarmering.

• Fotomontage ska tas fram vid varje etablering. Ställ-
ningstagande utifrån landskapsbild och kulturmiljö ska 
avgöras från fall till fall.

• Före byggstart ska blanketten ”flyghinderanmälan” 
 (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in 
till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader 
och andra föremål högre än 45 m och belägna inom 
tätort, högre än 20 m utanför tätort.

• Sociala och kulturella konsekvenser av vindkraftsetable-
ring ska beskrivas, om det inte anses helt obehövligt.

• En konsekvensutredning kan krävas i vissa fall för att 
beskriva påverkan på landskapet och dess värden.
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Landsbygdsutveckling  
i strandnära lägenFotograf: Birgitta Ahlberg
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Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen
Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade 
LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda  
skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar 
dispenser och upphäver strandskyddet.

För att upphäva strandskyddet måste något av följande  
skäl i Miljöbalken 7 kap §18c uppfyllas, samt att syftet med 
strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet 
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens 
tillgång till strandområden försämras inte:

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksam-
het eller annan exploatering väl avskilt från området
närmast strandlinjen.

• Marken behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses
utanför området.

• Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
 angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
 utanför området. 

• Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett LIS-område som finns utpekat 
i kommunens översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen kan enligt Miljöbalken 7 kap §18d följan-
de särskilda skäl användas:

• Åtgärden bidrar till en utveckling av landsbygden.

• Vid komplettering av enstaka en- eller tvåbostadshus
att det uppförs i anslutning till befintligt bostadshus.

För att kommunen ska kunna peka ut ett LIS-område 
måste enligt Miljöbalken 7 kap §18e vissa villkor vara 
 uppfyllda:

• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden.

• Området är av ett sådant slag och har en så begränsad
omfattning att strandskyddets syften fortfarande till-
godoses långsiktigt.

• Området har endast en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i områden som har god 
tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på plat-
sen. Det kan gälla en byggnad, anläggning eller verksamhet 
som långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden 
eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, att de uppförs 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Framför allt handlar 
det om områden som inte ligger i närheten av större tätor-
ter. Villkoret är att byggnationen kan ske utan att strand-
skyddets syften åsidosätt.

Generella riktlinjer
Särskilda riktlinjer vid exploatering inom föreslagna 
LIS-områden för att minska negativ påverkan och i största 
mån bidra till positiv påverkan handlar om att särskilt 
beakta behovet av VA-lösningar. I genomgången av LIS- 
områden framgår att områden utmed Bolmens östra 
strand, Bolmstad - Hölminge, kräver en övergripande 
VA-lösning för att kunna möjliggöra vidare utveckling.  
I sådana större LIS-områden är det viktigt att identifiera 
och säkerställa gröna passager, både för växt- och djurliv 
och för det rörliga friluftslivet.
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LIS-planens status
Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS-plan) den 30 augusti 2011. En LIS-plan är inte juri-
diskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av 
strandnära områden. Under arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan har det tematiska tillägget inte arbetats 
om utan kommer även fortsättningsvis fungera som ett 
gällande tillägg till översiktsplanen. Inga ändringar av de 
befintliga LIS-områdena i LIS-planen har behandlats och 
den miljökonsekvensbedömning som gjordes i samband 
med gällande LIS-plan bedöms fortfarande aktuell, dock 
ser kommunen ett behov av att peka ut fler områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessa områden 
har lyfts in i översiktsplanen och behandlats på liknande 
sätt som områdena i LIS-planen. Konsekvenserna av de 
föreslagna nya LIS-områden har bedömts och redovisas 
i bilagan Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kommunen ser behovet av ett större omtag av planen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen efter att den nya 
översiktsplanen är antagen, där alla områden ses över och 
vid behov ändras. 

Alla LIS-ärenden måste prövas genom detaljplan, bygglov 
eller särskilt beslut från miljö- och byggnämnden eftersom 
LIS-planen endast är vägledande för efterkommande be-
slut. I denna prövning ska det kunna visas att strandskyd-
dets båda syften tillgodoses långsiktigt och att det sökta 
området är lämpligt. En bedömning görs utifrån relevanta 
planeringsförutsättningar, bland annat natur-, rekreations-, 
och kulturmiljövärden, totalförsvar, dricksvattentäkter, 
översvämningsrisk, geotekniska förhållanden, jordbruk-
smark, hotade växt- och djurarter samt teknisk infrastruk-
tur som vatten och avlopp. På så sätt hanteras frågor som 
inte bedöms i LIS-planen eller där ny information har 
tillkommit sedan LIS-planen antogs 2011. Även om ett 
område inte är geografiskt utpekat som LIS-område ska 
en möjlig åtgärd ändå kunna prövas mot de kriterier som 
ställs avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Samtliga LIS-områden presenteras i en kommunövergri-
pande karta. Område 1 till och med 17 i kartan finns 
med i gällande LIS-plan som även efter översiktsplanens 
antagande kommer att gälla i sin helhet tills ett annat be-
slut tas. För att läsa mer om utvecklingen i dessa områden 
hänvisas till kommunens LIS-plan. Dessa presenteras med 
varsin detaljerad karta och huvuddelen omfattas även av 
markanvändningsförslag i orterna. Möjlig användning och 
riktlinjer för deras utveckling hanteras i texten nedan. För-
slagens lämplighet har bedömts utifrån ett antal faktorer, 
som i stycket ovan.

Tillagda områden

18. Askaken – Lidhult

Användning

LIS-området i Lidhult har minskats i omfattning för att 
minimera påverkan på närområdets naturvärden och 
riksintresset för naturvård. I LIS-området möjliggörs för 
bostäder öster om vägen mot Vrå, vilket också är de delar 
av området som inte omfattas av riksintresse för naturvård 
eller RAMSAR-område.  Med närhet till service och befint-
lig infrastruktur är området lämpligt som LIS-område.  

Riktlinjer

Bostadsbebyggelse bör placeras söder om badplatsen i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs 
med vägen. Området kring badplatsen ingår inte längre i 
LIS-området men kan genom markanvändningen Natur- 
och friluftsliv utvecklas för frilufts och rekreationsändamål. 
Hänsyn behöver tas till de natur- och rekreationsvärden 
som finns inom området. Den västra delen av området om-
fattas av riksintresse för naturvården och ett Ramsarområ-
de, medan området i nordväst gränsar till ett naturreservat 
och Natura 2000-område. Hänsyn bör tas till naturvärdena 
samt säkra tillgängligheten till natur och rekreationsområ-
det. 

19. Kösen

Användning

Området vid Kösens östra strand anses som lämpligt för 
en utveckling med bostadsbebyggelse i en gles formation 
med separerade bostadstomter. Området har potential för 
landsbygdsutveckling och ligger inom rimligt avstånd från 
utpekade stråk, då området ligger inom stråkens närom-
råde (ungefär 2 km från väg 25), som utgör ett av de två 
huvudstråken genom kommunen, och inom en mil från 
centralorten. LIS-området utgör också en utökning av be-
fintligt LIS-område norrut längs Kösen som också inklude-
rar Angelstad där det bland annat finns en skola. 

Utvecklingen av området kan gynna den offentliga och 
kommersiella servicen som finns i den närliggande samhäl-
let Angelstad. LIS-området vid Kösen behålls därför men 
minskas något i omfattning för att undanta vattenområden 
och jordbruksmark som inte bör exploateras samt för att 
undanta de delar av området som inte berörs av strand-
skydd

Riktlinjer

Bebyggelse bör placeras så att risken för skador vid över-
svämning blir minimala samt att påverkan minimeras på 
värdefulla naturvärden och rekreationsvärden samt aktiv 
jordbruksmark. 
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20. Lagan - Åby

Användning

Området är lämpligt för en utveckling av bostadsbebyggelse 
med en bebyggelse som anpassas efter det i kulturmiljöpro-
grammet utpekade kulturmiljöområdet kring Lagans tex-
tilfabrik. Området ligger i närheten av befintlig service och 
infrastruktur i Lagan och ett LIS-område här kan gynna 
den befintliga servicen.  

Riktlinjer

Ny bebyggelse gestaltas med hänsyn till att området lig-
ger inom ett utpekat kulturmiljöområde i kommunens 
kulturmiljöprogram och gränsar till den kulturhistoriskt 
värdefulla industribebyggelsen. Sträckan längs det tidigare 
industrispåret till torvmossen hålls obebyggd och eventu-
ella lämningar som räls, slipers eller relaterat till torvbryt-
ningen bevaras. 

Hänsyn behöver tas till natur- och rekreationsvärden. 
Längs med ån finns möjlighet att bevara ett lövträdsstråk 
som fortsätter utanför området samt att förbättra rekrea-
tionsmöjligheterna. 
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Mellankommunala  
frågorFotograf: Sara Follin
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Mellankommunala frågor
I samhällsplaneringen finns det flera områden som berör 
eller kan komma att beröra andra kommuner. Det handlar 
ofta om kollektivtrafik, riksintressen, skydd av och påver-
kan på yt- och grundvatten, turism samt natur- och vatte-
nområden vars utbredning berör flera kommuner. Men 
det kan även handla om samverkan kring frågor som inte 
är fysiska till exempel entreprenörssamverkan och arbets-
kraftssamverkan mm. 

Trafikinfrastruktur och kollektivtrafik 
Trafikinfrastruktur och kollektivtrafik i de större stråken 
berör flera kommuner och kräver samarbete över kom-
mun- och regiongräns. För Ljungby kommuns del utgörs 
den viktigaste mellankommunala trafikinfrastrukturen av 
E4:an och 25:an, samt stråket till Älmhult. Ljungby kom-
mun har tagit ställning till att det Älmhultsstråk som ska 
prioriteras är det som går via Hamneda och Pjätteryd. 

Ljungby kommun har en stor andel arbetskraft som pend-
lar in från andra kommuner och regioner, men även kom-
munens struktur som en stor kommun till yta gör att det 
är relativt hög pendling inom kommunen. För att kunna 
fånga upp arbetskraft i närliggande kommuner men även 
ses som en attraktiv boendekommunen krävs samarbete 
kring kollektivtrafikfrågan för att underlätta för arbets-
pendling. Det finns redan idag ett bra samarbete mellan 
kommuner och regioner men förstärkning av kollektivtra-
fiken kan behövas i vissa stråk för att möjliggöra för bättre 
arbetspendling. 

Yt- och grundvatten
Yt- och grundvatten från Ljungby kommuns utgör en viktig 
del i den regionala materialförsörjningen av dricksvatten. 

Ån Lagan är en viktig resurs för vatten då den till viss del 
utgör grundvattenbildningen i Bergaåsen som är dricks-
vattentäkt för Alvesta och Växjö. Den är också en resurs i 
form av rekreation och fiske, både i samhällen som Lagan, 
Ljungby och Hamneda men även på landsbygden då den 
sträcker sig genom hela kommunen i nord-sydlig riktning.

Även Sjön Bolmen är en viktig vattenresurs som förser 
stora delar av Skåne med dricksvatten.  Sjön är stor till yta 
och ligger delvis i andra kommuner, viket innebär att även 
det som händer utanför Ljungby kommun kan påverka 
den täkt som ligger i Ljungby.

Natur- och vattenområden 
Flera viktiga natur- och vattenområden har en stor utbred-
ning som sträcker sig utanför kommunens gränser och krä-
ver därför ett samarbete mellan de kommuner som berörs 
av dessa områden. Både Sjön Bolmen och Sjön Möckeln är 
utpekade som riksintresse för friluftsliv och påverkar i och 
med sin utbredning även andra angränsande kommuner 
till Ljungby. För att kontrollera hur grönstrukturen hänger 
ihop med grannkommunernas har de olika länsstyrelsernas 
redovisning av grön infrastruktur studerats. Slutsatsen är 
att den i strukturbilden utpekade grönstrukturen generellt 
sett hänger ihop bra över kommungränsen, där till exem-
pel grönstrukturen mot Jönköpings län knyts ihop i anslut-
ning till sjöarna i gränstrakterna.  

Vindkraft 
Etablering av vindkraft kan beröra flera kommuner, främst 
genom störningar i form av buller samt påverkan på riks-
intressen och naturvärden i närliggande områden, varför 
bedömning av vindkraftens omgivningspåverkan behöver 
göras gemensamt av berörda kommuner. Etablering av 
vindkraftverk inom ett avstånd av fem kilometer från kom-
mungränsen ska därför föregås av samråd med berörda 
kommuner.

Turism 
I Ljungby kommun finns flera vandrings- och cykelleder 
som utgör attraktiva turistmål. Vissa av lederna ligger helt 
inom kommunen medan andra sträcker sig genom flera 
kommuner. Där är det viktigt med samarbete mellan kom-
munerna för att kunna upprätthålla, underhålla och ut-
veckla lederna för att de fortsatt ska kunna vara attraktiva 
mål för turismen. 

Handel, arbetsmarknad och näringsliv
Ett samarbete kring handel, arbetsmarknad och näringsliv 
är en viktig del för Ljungby för att tillsammans med om-
kringliggande kommuner och regionen skapa en region-
förstoring där de administrativa gränserna suddas ut. En 
enkelhet i resandet mellan kommuner och regioner skapar 
ett större upptagningsområde, både för arbetskraft som 
pendlar till Ljungby men även befolkning som väljer Ljung-
by som boendekommun. 
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Nulägesbeskrivning  
och hänsyn

Läsanvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som  
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Hela översiktsplanen finns även som en  
digital version som du hittar på kommunens hemsida.

Del 1 
Utgångspunkter
Här kan du läsa om vad en översiktsplan är, varför  
kommunen tar fram en ny, hur processen med att ta fram 
en översiktsplan går till samt när planen beräknas vara 
färdig. Du kan även läsa om vilka nationella, regionala och 
kommunala mål, planer och program som översiktspla-
nen berörs av samt hur man förhåller sig till dem. Delen 
innehåller också information om de mest aktuella mellan-
kommunala frågeställningarna.

Del 2 
Planförslag
Behandlar kommunens strukturbild och olika strategi- 
områden samt förslag på markanvändning inom kommu-
nen. I denna del behandlas kommunen i sin helhet genom 
en strukturbild men även mer detaljerat i de orter som  
pekas ut som serviceorter. Här kan du även hitta ställnings-
taganden som gjorts kopplade till de olika strategiområde-
na som kommunen har arbetat med. 

Del 3 
Hänsyn och planeringsunderlag
Beskriver de förutsättningar som kommunen har att  
 jobba utefter idag. Denna delen lyfter fram de riks-
intressen och allmänna intressen som finns inom 
 kommunen och som kan komma att påverkas vid den 
fysiska utvecklingen av kommunen. 

Del 4 
Fortsatt arbete
Beskriver hur löpande översiktlig planering fungerar och 
hur kommunen kan fortsätta arbetet med översiktlig plane-
ring efter att översiktsplanen har antagits. I denna del kan 
du även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen.  
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för del 4 
bör del 1 läsas först.
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Nulägesbeskrivning  
och hänsynFotograf: Alexander Hall
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Allmänna intressen beskrivs i andra kapitlet plan- och 
bygglagen och är bland annat natur- och kulturaspekter, 
utformning av bebyggelse samt bestämmelser i miljöbal-
ken. De allmänna intressena ska kommunen ta hänsyn 
till vid planläggning och lovgivning. I miljöbalkens tredje 
kapitel beskrivs vilka verksamheter som är allmänna enligt 
plan- och bygglagen. 

Riksintresse kan beskriva två olika typer av områden, 
större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. mil-
jöbalken eller områden som är riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten 
har ett ansvar för att ange anspråk. Ett riksintresse är ett 
geografiskt område som har pekats ut för att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressenas 
geografiska avgränsning ska inte ses som absoluta, utan en 
förändring i anslutning till riksintressena kan komma att 
påverka riksintressena som helhet samt att riksintresseom-
rådenas skyddsavstånd beror på hur respektive områdes 
unika värden påverkas. Riksintressen ska behandlas och 
redovisas i den kommunala översiktsplanen så att det tyd-
ligt framgår hur dessa förhåller sig till andra intressen men 
också för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen 
ska kunna göras. En beskrivning av hur kommunen förhål-
ler sig till riksintressena finns i respektive tematiskt avsnitt 
nedan.

Miljökvalitetsnormer finns för vatten, utomhusluft, fisk- 
och musselvatten samt omgivningsbuller och är bestäm-
melser om kvaliteten på de olika miljöerna. Normerna har 
så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, men det finns 
också målsättningsnormer som ska eftersträvas. Dessa nor-
merna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.  

Nulägesbeskrivning 
och hänsyn
I följande avsnitt beskrivs kommunens nuläge indelat i ett 
antal tematiska avsnitt. Nulägesbeskrivningen innehåller 
en övergripande tematisk beskrivning av kommunen och 
en analys av kommunens styrkor och svagheter. Vidare 
redovisas riksintressen och kommunens förhållningssätt 
till dessa, samt andra relevanta skydd och hänsyn.

Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står 
idag och har använts för att definiera viktiga utmaningsom-
råden som kommunen står inför samt förslag på ställnings-
taganden för att bemöta dem. 

• Natur

• Kulturmiljö

• Fritid och rekreation

• Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning

• Kulturliv

• Social hållbarhet

• Landsbygdsutveckling och service

• Boende och arkitektur

• Trafik och kommunikationer

• Teknisk försörjning

• Miljö- och riskfaktorer
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Fotograf: Cecilia Persson Natur
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Natur
Berggrunden i Ljungby kommun består huvudsakligen av 
gnejs. Öster om Ryssby/Agunnaryd består berggrunden av 
granit, förutom ett nord-sydligt stråk av diabas. Både gnejs 
och granit ger upphov till näringsfattiga jordar, medan 
diabas ger upphov till mer näringsrik jord. 

I samband med inlandsisens avsmältning bildades de flesta 
jordarterna. Den dominerande moränen utgör ofta ett 
tunt jordtäcke. Stråk med isälvsavlagringar finns främst i 
dalgångarna runt Lagaån, på Bolmsö, sydväst om Bolmen 
samt i området mellan Södra Ljunga och Tutaryd. De kan 
utgöras av både rullstensåsar och stora slättområden, vilka 
oftast utgör god jordbruksmark. I myrmarker finns torvjor-
dar, vilket är vanligast sydväst om Bolmen.

Ljungby kommun är till ytan en stor kommun och omfat-
tar en mängd olika gröna (natur) och blåa (vatten) struk-
turer som är spridda över dess yta. Kommunen ligger på 
den norra delen av Sunnerboslätten, där sjöar, myrar och 
jordbruksdalar utgör öppna inslag i en skogsdominerad 
landskapsbild. Den västra delen av kommunen är rik på 
skog och myrar, medan den östra karaktäriseras av ett mer 
mosaikartat landskap, med insprängda nord-sydliga dal-
gångar med jordbruksområden mellan skogsmarker.

Inom kommungränsen finns 14 riksintressen av betydelse 
för naturvård. Vidare är sjön Bolmen av riksintresse för yr-
kesfiske och Fylleåns avrinningsområde av riksintresse för 
skyddade vattendrag. Som riksintresse klassas även de 39 
Natura 2000-områdena i kommunen, vilka antingen hör 
till EU:s habitatsdirektiv eller fågeldirektiv. Vidare finns 
det 38 naturreservat i kommunen. 2017 inrättades ett kom-
munalt naturreservat i Kronoskogen precis intill Ljungby 
tätort vilket ger möjligheter för tätortsnära friluftsliv. Det 
faktum att det finns så många skyddade områden vittnar 
om kommunens varierande och skyddsvärda natur. 

Utöver riksintressen och naturreservat är även strand-
områden skyddade i form av strandskydd. Strandskyddet 
säkerställer att strandnära naturområden är tillgängliga för 
friluftsliv och skyddade för växt- och djurliv, vilket innebär 
restriktioner vid uppförandet av ny bebyggelse och andra 
förändringar. I Ljungby kommun har sjöarna Bolmen, 
Vidöstern, Flåren, Furen, Unnen och Möckeln utökat 
strandskydd med 200 meter inåt land och 100 meter ut i 
vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har 100 meter både 
inåt land och ut i vattnet. 

I kommunens samhällsplanering ska enligt 7 kap. miljöbal-
ken hänsyn tas till olika naturvärden, vilka utgör underlag 
till översiktsplanen och kommande detaljplanering. Det 
berör till exempel biotopskyddsområden, naturminne, 
nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar, länets natur-
vårdsprogram, naturvårdsavtal, hotade arter och artpor-
talen samt det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
MB. 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckel-
biotoper och skyddade skogsområden finns på Skogsstyrel-
sens hemsida. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya 
områden.

Grönstruktur består av en struktur av viktiga natur- och 
rekreationsområden. Dessa områden innefattar värdefulla 
natur- och rekreationsvärden samt områden som är vik-
tiga för att binda ihop dessa till mer sammanhängande 
grönstråk. Grönstrukturen visas relativt schematiskt i 
översiktsplanens strukturbild och utgörs där i princip av 
områden som innefattar sjöarna Bolmen, Vidöstern-Flåren 
och Möckeln samt ett våtmarksområde runt Årshultsmy-
ren. Detta är områden där Ljungby kommun också ser 
en potential för rekreation och besöksnäring – mer om 
detta finns att läsa i avsnittet Fritid och rekreation. Vidare 
redovisas i strukturbilden en blåstruktur med de viktigaste 
sjöarna och vattendragen. 

De områden som har högst naturvärden redovisas här i 
en mer detaljerad karta. Denna regionala grönstruktur 
har definierats utifrån länsstyrelsens ”Regional handlings-
plan för grön infrastruktur” och med stöd av genomförda 
naturinventeringar i orterna och i områden med högre 
exploateringstryck. För att kontrollera hur grönstrukturen 
hänger ihop med grannkommunernas har de olika läns-
styrelsernas redovisning av grön infrastruktur studerats 
och slutsatsen är att grönstrukturen generellt sett hänger 
ihop bra över kommungränsen. De regionala grönstråken 
är avgörande för växt- och djurlivets möjlighet att fortleva 
och är därför av stor betydelse för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Inom grönstrukturen finns också viktiga 
landskaps- och kulturmiljövärden – ängs- och betesmark 
behöver dock fortsatt skötsel för att kunna bevaras och ut-
vecklas. I kartan redovisas även var grönstråken inte riktigt 
hänger ihop och behöver förstärkas för att kunna fungera. 
I många fall är den regionala grönstrukturen beroende av 
att grönstrukturen på ortsnivå fungerar, vilket är tydligast 
i Ljungby och Agunnaryd. I orterna har grönstrukturen 
inventerats och definierats utifrån natur- och rekreations-
värden. 

Ljungby kommun har idag grönstrukturplaner för tre av 
tätorterna som redovisar var upprustning behövs och var 
parkmark saknas. Dessa grönstrukturplaner behöver dock 
uppdateras och tydligare hantera ekologiska värden. I den 
byggda miljön spelar natur- och grönstruktur en stor roll. 
Gröna och blåa värden i tätorterna fyller en viktig funk-
tion och skapar värden för staden i form av ekosystemtjäns-
ter, alltså sådant som människan får från naturen i form av 
till exempel pollinering, vattenrening och naturupplevelser. 
Ekosystemtjänster är något kommunen måste prioritera 
i högre grad i framtida planering, dels för samhället i sig 
men även för den biologiska mångfalden.
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Den biologiska mångfalden i kommunen och länet har 
minskat, vilket främst beror på att dess livsmiljöer påver-
kats av miljöförstörelse i form av strukturomvandlingar 
inom skogs- och jordbruket. Inom kommunen och Kro-
nobergs län är det främst arealen åker och betesmark samt 
slåtteräng som minskat, vilket bidragit till att Kronoberg 
är det län i Sverige där rödlistade arter dör ut i snabbast 
takt. I översiktsplanen poängteras därför betydelsen av 
att säkerställa att aktiv jordbruksmark kan bibehållas och 
att eventuella ianspråktagande görs på ett hållbart sätt. 
Urbaniseringen sker i en högre takt vilket bidragit till att 
det brukade landskapet riskerar att försvinna när allt fler 
bosätter sig i städer och färre brukar marken.  

En kommunal ansvarsart är en rödlistad/fridlyst art med 
ett ur nationellt perspektiv viktigt utbredningsområde i ett 
visst geografiskt område, i det här fallet Ljungby kommun. 
Ljungby kommuns ansvarsarter utgörs av de rödlistade 
växterna klockgentiana, skaftslamkrypa och flytsvalting. 
Urvalet av ansvarsarterna har gjorts i samråd med länssty-
relsen. Klockgentiana och skaftslamkrypa förekommer vid 
respektive i sjön Bolmen, medan flytsvalting förekommer 
i en sjö i södra delen av kommunen. Den fleråriga örten 
klockgentiana växer ofta vid stränder och gynnas av bibe-
hållen betesmark. Den ettåriga vattenväxten skaftslamkry-
pa är beroende av att sjöar inte förorenas och försuras. För 
den fleråriga vattenväxten flytsvalting är det viktigt att dess 
växtlokaler inte växer igen. 

På samma sätt finns det kommunala ansvarsbiotoper som 
är typiska för Ljungby kommun men ovanliga i andra delar 
av regionen eller landet. Dessa miljöer har höga biologiska 
värden samt många rödlistade och krävande arter. Liten ut-
bredning ofta kombinerad med minskande trend innebär 
risk för förlust av biologisk mångfald. Ljungby kommuns 
ansvarsbiotoper utgörs av ”Fuktängar med blåtåtel och 
starr” (Natura 2000-kod 6410) samt ”Öppna mossar och 
kärr” (Natura 2000-kod 7140).

Den biologiska mångfalden påverkas även av invasiva arter 
(arter som inte förekommit naturligt i Sverige utan har 
flyttats hit), varav vissa är medvetet inplanterade medan 
andra spridits genom oaktsamhet. De invasiva arterna kan 
konkurrera ut naturligt förekommande arter och påverka 
ekosystemet negativt. I Ljungby kommun har bland annat 
jättelokan spridit sig och tränger undan inhemska arter.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:

Naturvård
Det finns 14 områden, utspridda i hela kommunen. 
Många av områdena, särskilt i den västra delen av kom-
munen, har värden i form av våtmarksområden, sjöar/vat-
tendrag, naturskog och växtliv, ibland kombinerade med 
geologiska värden eller odlingslandskap. 

I östra delen av kommunen finns främst områden med sjö-
ar, odlingslandskap, lövskog, fågelliv, växtliv och geologiska 
värden. Riksintresseområdena ingår i översiktsplanens de-
finierade områden med värdefull natur. Hänsyn till denna 
definierade grönstruktur, och därmed riksintressena för 
naturvård, är en förutsättning vid framtagande och han-
tering av markanvändningsförslag. Där intressen står mot 
varandra behöver fördjupade studier visa hur grönstruk-
turens funktion kan bevaras vid ändrad mark användning. 
Bebyggelse områden eller större infrastrukturanläggningar 
ska om möjligt inte planeras i obruten terräng inom 
riks intresseområdena, medan enstaka bebyggelse och 
 besöksmål bör planeras med försiktighet. 

Yrkesfiske
Sjön Bolmen. Mark- och vattenområden som har betydelse 
för yrkesfisket ska så långt som möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan påtagligt försvåra fiskenäringen. Riksintresset 
utnyttjas därför som stöd vid tillståndsprövning och plane-
ring av för fisket konkurrerande verksamheter. Havs- och 
vattenmyndigheten arbetar med en översyn av riksintresset.  

Skyddade vattendrag
Fylleåns avrinningsområde, med källområde i de myr- och 
skogsrika gränstrakterna mot Hallands län. Fylleån är 
relativt lite påverkad av vattenkraftsutbyggnaden och sjö-
regleringarna är små. Vattenkraft samt vattenreglering eller 
vattenledning för kraftändamål får inte utföras i Fylleån 
med tillhörande käll- och biflöden. 

Natura 2000
I kommunen finns 39 områden som är klassade som Na-
tura 2000-områden med habitatsdirektiv och i några fall 
även fågeldirektiv. För alla Natura 2000-områden finns en 
bevarandeplan som ska följas. Det krävs tillstånd enligt 
Miljöbalkens 7 kap. 27-29 §§ för verksamheter eller åtgär-
der i eller i anslutning till ett Natura 2000-område som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i naturområdet. Be-
byggelseområden eller större infrastruktur ska om möjligt 
inte planeras inom Natura 2000-områden. Enstaka bebyg-
gelse och besöksmål bör planeras med försiktighet. Vid en 
eventuell utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg 
i den korridor som är utpekad i översiktsplanen kommer 
dock ett Natura 2000-område vid Toftaån att beröras. Järn-
vägskorridoren har placerats så att berörd del av området 
kan minimeras.  
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Kulturmiljö Fotograf: Anna Gummesson
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Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss 
människor genom tiderna. Kulturmiljöer är nödvändiga 
kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både histo-
rien och dagens samhälle. För att man ska kunna ta del av 
kulturmiljöerna är det viktigt att de bevaras, används och 
utvecklas.

Ljungby kommuns kulturmiljöer har koppling till hela 
spektret av jordbruk, industrier, byar, staden, militär-
anläggningar, kyrkor, gravfält, kommunikationer och 
muntliga berättelser. Kommunens kulturmiljöer präglas  
till stor del av naturförutsättningarna, skog med delvis 
stort inslag av myrmark samt nord-sydliga dalstråk med 
vatten, jordbruksmark, vägar och bebyggelse. Det viktigaste 
dalstråket är Lagadalen, vilken innehåller flera generatio-
ner av nationellt betydelsefull vägstruktur, i form av E4:an 
och dess föregångare Riksettan och Lagastigen, samt flera 
viktiga kulturmiljöer och storslagna fornlämningsmiljöer. 

Det kommunövergripande kulturmiljöprogrammet som 
antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17 innehåller rikt-
linjer för skydd och utveckling. Jämfört med tidigare kul-
turmiljöprogram har det större fokus på helhetsmiljöer och 
modernare bebyggelse. Kulturmiljöprogrammet omfattar 
36 områden, av vilka 8 även är riksintressen. Riksintresse-
områdena i Ljungby kommun utgörs av landsbygdsmiljöer 
med odlingslandskap och bebyggelsemiljöer, med allt från 
herrgårdar till bondbyar. Kulturmiljöprogrammet innehåll-
er dessutom avsnitt med lagstiftning, aktuella mål, en kul-
turhistorisk beskrivning av kommunen och en redogörelse 
av skyddsobjekt som kyrkliga kulturminnen, byggnadsmin-
nen och fornlämningar. I kommunen finns fyra byggnader 
som är klassade som byggnadsminnen. Utöver dessa skyd-
dade områden finns många kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsemiljöer, där dock byggnader och miljöer i många 
fall saknar tydligt förankrade och utökade skydd och där-
med riskerar att förvanskas eller rivas.

De områden som redovisas i kulturmiljöprogrammet 
uppvisar ett sådant särskilt historiskt, kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärligt värde som avses i plan-och 
bygglagens 8 kap 13 §. Fastighetsägaren har ansvar för att 
alla om- och tillbyggnader utförs på ett sätt som gör att 
byggnader och bebyggelseområden inte förvanskas, vilket 
gäller både om åtgärderna kräver bygglov och inte. 

För att i större utsträckning kunna reglera bebyggelsen 
inom dessa områden behövs utökad lovplikt. Med forn-
lämningar menas ”lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders 
bruk och som är varaktigt övergivna”. Lämningarna ska 
dessutom ha tillkommit före 1850.

Alla fornlämningar, och ett område runt dem, är skyddade 
av lagstiftningen. Det omgivande fornlämningsområdet 
har samma lagskydd som fornlämningen men dess storlek 
behöver oftast fastställas av länsstyrelsen i samband med 
åtgärder i fornlämningens närhet. 

Inför detaljplanering av ett område bör fornlämnings-
situationen utredas tidigt för att förenkla processen. 
 Ljungby kommun har många och ovanligt välbevarade 
fornlämningar, vilka till stor del är koncentrerade invid 
 sjöar och längs vattendrag som Lagaån. Två fornlämnings-
typer där kommunen utmärker sig är fornåkrar och grav-
fält. Fornåkrar är spår efter tidigare odling, vilka återfinns 
både på dagens skogsmark och jordbruksmark, och även 
kan innehålla andra typer av lämningar. Kända fornläm-
ningar finns redovisade i Riksantikvarieämbetets databas 
och är sökbara via flertalet karttjänster, till exempel länssty-
relsens webb-GIS. 

Kulturmiljöarbete handlar mycket om att skapa förutsätt-
ningar för människor att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljöer. Det är därför viktigt att arbeta tvärsektoriellt 
med kulturmiljöer, inom bland annat samhällsplanering, 
besöksmålsutveckling, naturvård och fastighetsförvaltning. 

Kommunens kulturmiljöarbete inkluderar myndighetsut-
övning, förvaltning, kunskapsspridning och tillgängliggö-
rande av kulturmiljöerna. Förbättrad kunskapsspridning 
om kulturmiljöfrågor kan vara ett sätt att stärka förståelsen 
för dessa frågor och att kulturmiljöer tydligare ses som 
resurser för tillväxt och livskvalitet i bland annat samhälls-
planering, naturvård och besöksnäring. För att förbättra 
styrningen och samordningen av det kommunala kultur-
miljöarbetet behövs, förutom ett tydligt och förankrat kul-
turmiljöprogram, även tydliga rutiner för både det löpande 
och det långsiktiga arbetet.
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Förhållningssätt till aktuella riksintressen:

Kulturmiljövård
Det finns 8 områden i kommunen, där alla utom en ligger 
i de gamla centralbygderna Lagadalen och Bolmsö. Riksin-
tressena uppvisar fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, 
lång bosättningskontinuitet och koppling till kommunika-
tionsstråk. Riksintressena ingår bland de utpekade värde-
fulla kulturmiljöerna i Ljungby kommuns kommunomfat-
tande kulturmiljöprogram, vilka anges vara områden som 
enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 § är värdefulla ur 
kulturmiljöhänsyn och där generellt förvanskningsförbud 
gäller. För alla dessa kulturmiljöer beskrivs historik, viktiga 
miljöer, bevarandevärde, karaktärsdrag och kvaliteter samt 
aktuellt lagskydd i kulturmiljöprogrammet. Utifrån dessa 
har kulturmiljöprogrammets riktlinjer för framtida utveck-
ling tagits fram, vilka definierar hur riksintressenas värden 
ska hanteras. 

Vidare kan länsstyrelsens fördjupade beskrivningar av rik-
sintressena fungera som ett viktigt stöd vid handläggning 
av plan- och byggärenden, men det kvarstår i nuläget viss 
formell hantering för alla riksintressen utom Hamneda. 

Där intressen står mot varandra behöver fördjupade stu-
dier visa hur kulturmiljöns funktion kan bevaras vid änd-
rad markanvändning. Bebyggelseområden, infrastruktur 
eller besöksmål inom riksintresseområdena bör planeras 
med försiktighet. Två av riksintressena, Hamneda och 
Trotteslöv -  Össlöv- Fallnaveka, berörs av översiktsplanens 
förslag på ny exploatering. Vid redovisning av översikts-
planens markanvändningsförslag i Hamneda och Lagan 
förtydligas vilka områden som berörs av riksintresset. I 
kulturmiljöprogrammet finns riktlinjer för hur hänsyn ska 
kunna tas samtidigt som orterna kan utvecklas. 
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Fritid och  
rekreationFotograf: Pernilla Lydén
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Fritid och rekreation
I Ljungby kommun är möjligheterna till en bra fritid goda, 
eftersom det finns ett rikt föreningsliv och har närheten till 
naturen. Runt omkring i kommunen finns det en mång-
fald av aktivitetsytor som exempelvis sporthallar/planer, fri-
idrottsanläggningar, 18-håls golfbana, motocrossbana och 
ridanläggningar. I kommunen finns det moderna arenor 
som kan användas av både invånare samt vid kommersiella 
event. I dagsläget finns det behov av mer ändamålsmässiga 
lokaler samt infrastruktur och kommunikationer, såsom 
kollektivtrafik, för att nyttja dessa lokaler. Kostnaden för 
delaktighet i föreningslivet är jämförelsevis låg nationellt 
jämfört. Vissa utrustningskrav på exempelvis idrottsutrust-
ning är dock trösklar som behöver överbryggas. Ett sätt att 
hantera det är en fritidsbank som lånar ut utrustning till 
kommuninvånare i alla åldrar.

I Ljungby kommun är möjligheten till rekreation och 
avkoppling god med möjlighet till bad och fiske. Det om-
växlande landskapet med 190 sjöar har genom historien 
utformat Ljungby och dess omgivningar, vilket medför att 
flera orter har nära till rekreationsområden. I kommunen 
finns det många naturreservat, där det finns möjlighet att 
uppleva natur av varierande slag. Bolmenområdet, Vidös-
ternområdet och Möckelnområdet utgör riksintresse för 
friluftsliv och består alla tre av större sjöar med närområde. 

Grönstrukturen i översiktsplanens strukturbild omfattar 
större sammanhängande områden med natur- och rekrea-
tionsvärden, vilka omfattar de tre riksintressanta sjöområ-
dena samt ett våtmarksområde runt Årshultsmyren. 

Dessa utgör områden där Ljungby kommun också ser en 
potential för rekreation och besöksnäring. Ett problem är 
tillgängligheten till områdena. Man behöver bil för att nå 
de flesta rekreationsområdena, eftersom cykelvägnätet eller 
kollektivtrafiken inte är utvecklat till dem. Runt omkring 
i kommunen är kulturmiljöerna många där man kan upp-
leva både det historiska och kulturella arv som präglar vår 
kommun.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:

Friluftsliv
Bolmenområdet, Vidösternområdet och Möckelnområdet 
med omland är riksintressen för friluftsliv. Naturvårdsver-
ket beslutade 2017 om justerade avgränsningar och nya 
fördjupade värdebeskrivningar för alla kommunens riksin-
tressen för friluftsliv. Riksintressena innehåller områden 
med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser 
i natur- och kulturmiljöer samt områden med särskilt goda 
förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelser. Särskild hänsyn ska tas till 
befintliga natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, vat-
tenkvalitet, service och allmänhetens tillgång till område-
na. Av särskild betydelse är att strandområdenas natur- och 
rekreationsvärden bevaras och utvecklas. Strandområdenas 
värden hanteras i den kommunala planen för landsbygds-
utveckling i strandnära läge samt för sjön Bolmen även i 
utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand. Vid arbe-
te med vattenmiljöer är det viktigt att vid behov ha dialog 
med övriga kommuner som berörs av sjön. 

Där intressen står mot varandra behöver fördjupade stu-
dier visa hur friluftslivets funktion kan bevaras vid ändrad 
markanvändning. Bebyggelseområden eller större infra-
struktur ska om möjligt inte planeras i obruten terräng 
inom riksintresseområdena, medan besöksmål bör plane-
ras så att friluftslivets värden kan bevaras och utvecklas. 
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Fotograf: Ali Raza
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Arbetsmarknad, näringsliv  
och kompetensförsörjning
En fungerande arbetsmarknad där arbetstagare och 
 arbetsgivare möts, och där utbud och efterfrågan matchas 
mot varandra, är viktig för att en kommun ska fungera. 
Den svenska arbetsmarknaden består till cirka 2/3 av 
privat näringsliv och cirka 1/3 av offentlig sektor, varav 
näringslivet har störst betydelse för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. Olika branscher ställer olika krav på 
arbetskraftens kompetens, varför arbetsmarknadens sam-
mansättning  spelar stor roll för vilka kompetenser som 
efterfrågas. Rätt kompetens kan säkerställas med kompe-
tensförsörjning,  antingen via rekrytering eller via kompe-
tenshöjande åtgärder.

Arbetsmarknad
Arbetstillfällena i Ljungby kommun är koncentrerade till 
centralorten med närområde. De större arbetsplatserna 
finns främst i centralorten och intill de större trafikstrå-
ken, samt i Lidhult. I övriga orter utgörs arbetsplatserna 
främst av mindre verksamheter. Nästan en tredjedel av 
sysselsättningen i kommunen finns inom tillverkning, vil-
ket är klart mer än i länet och riket. Kommunen har också 
en jämförelsevis liten handels- och servicesektor samt pri-
vat tjänstesektor. Andelen sysselsatta inom offentlig sektor 
är också något lägre, där vårdsektorn är stark och statlig 
sektor svag. Eftersom Ljungby kommun är en relativt li-
ten arbetsmarknad är branschbredden begränsad, vilket 
innebär att smalare yrkesgrupper inte är representerade 
i kommunen utan behöver arbetspendla till andra orter. 
På en mindre arbetsmarknad kan det även vara svårt för 
arbetsgivarna att hitta efterfrågad kompetens. Ljungby 
kommun har en låg in- och utpendling, vilket gör att ar-
betsmarknaden för huvuddelen av befolkningen avgränsas 
till kommunen. Pendlingsnettot är i nuläget något negativt.

Arbetslösheten i Ljungby kommun är 6,4 % i augusti 2021, 
vilket är lägre än genomsnittet i både länet och riket. De 
som i dagsläget står till arbetsmarknadens förfogande är 
framförallt nyanlända/utrikesfödda och i mindre utsträck-
ning ungdomar. Att få dessa grupper i arbete är viktigt 
både för att minska arbetslösheten och försörja arbetsmark-
naden med arbetskraft. Det är framöver färre unga som 
inträder på arbetsmarknaden än åldersavgångarna, vilket 
riskerar till att leda till brist på arbetskraft.     

Näringsliv
Näringslivet i Ljungby kommun kännetecknas av en stor 
andel tillverkningsindustri. Näringslivets struktur utgörs 
till allt större del av små och medelstora företag, vilket gör 
den mindre känslig för förändringar och omställningar.  
En förskjutning från tillverkningsindustri till övriga bran-
scher sker över tid, med en ökning av antalet sysselsatta 
hos service- och tjänsteföretagen de senaste åren. Ljungby 
har ett attraktivt läge i korsningen mellan E4:an och Riks-
väg 25, vilket är viktigt för branscher med logistikföretag. 
Kommunen har en jämförelsevis hög specialisering inom 
flera olika industrinäringar, men nästan ingen inom 
 handels- och servicesektorn eller den privata tjänste-
sektorn. 

Tillverkningsindustrin är exportorienterad, vilket gör att 
den är konjunkturkänslig. Denna bransch lever också 
ständigt med hotet om att produktionen kan utlokaliseras. 
Många företag har brist på personal med rätt kompetens 
och det kan vara svårt att få ungdomar att utbilda sig inom 
industriteknik. Inom industrin är teknikutveckling viktig 
för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga och 
här är digitaliseringen av produktion och produkter ett 
tydligt önskemål Eftersom kommunen har en begränsad 
branschbredd är det viktigt att stärka de branscher som 
är underrepresenterade. Den pågående ökningen inom 
tjänstesektorn behöver uppmuntras, där upplevelse- och 
besöksnäringen är en intressant och växande bransch. Be-
söksnäringen är Sveriges snabbast växande bransch, vilken 
bidrar till lokal och regional utveckling runtom i landet, 
och Ljungby kommun har beslutat att arbeta med besök-
snäringen på ett mer strategiskt sätt. Det strategiska arbetet 
sker i nära samverkan med Destination Småland, Region 
Kronobergs organisation för utveckling av besöksnäringen. 
För Region Kronoberg finns en besöksnäringsstrategi för 
2021–2026. I dagsläget är Ljungby kommun stark på den 
utländska marknaden, men det finns potential att rikta in 
sig på nya marknader och samtidigt förstärka redan etable-
rade marknader. 

En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna ut-
vecklas är att det, liksom idag, finns tillgänglig och byggbar 
mark både i Ljungby och i övriga större orter. Markområ-
dena ska vara attraktiva, där bra läge värderas högst. För 
verksamheter innebär det ofta skyltläge i välexponerade 
lägen till exempel längs med E4:an medan det för tjänste-
företag snarare innebär centrala lägen. För att locka unga 
vuxna är det förutom arbetsutbudet även viktigt att ut-
veckla kommunens attraktivitet även på andra plan. Bland 
annat genom att öka tillgången på aktiviteter, kultur och 
friluftsliv och möjligheten till vidareutbildning. 
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Kompetensförsörjning
Att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft är inte 
helt enkelt i en mindre arbetsmarknad. Det finns en 
matchningsproblematik då många arbetsgivare har svårt att 
rekrytera samtidigt som det finns ett utbud av arbetskraft 
som inte har efterfrågad kompetens. I kommunen finns 
idag ett behov av bland annat erfarna och/eller välutbilda-
de ingenjörer, IT-tekniker, elektriker, sjuksköterskor, pe-
dagoger, säljare och lastbilsförare. Under de närmsta åren 
förväntas också stora pensionsavgångar inom sektorerna 
utbildning, bygg, service och omsorg, samt för övriga hög-
skoleutbildade. 

Andelen högutbildade i Ljungby kommun är låg jämfört 
med både länet och riket, vilket syns på andelen i yrkes-
verksam ålder med eftergymnasial utbildning. Däremot är 
andelen som slutför grundskolan och gymnasiet högre än 
rikssnittet. Kvinnor har generellt sett högre utbildnings-
nivå än män och skillnaden har ökat under det senaste 
decenniet. 

På Campus Ljungby finns högre utbildning i form av hög-
skola och yrkeshögskola, med utbildningar till bland annat 
sjuksköterska och lönekonsult. Campus Ljungby har ett 
nära samarbete med det lokala näringslivet, vilket gör att 
uppdragsutbildningar kan skräddarsys utifrån beställarens 
behov. Ljungby kommun har liksom de flesta kommuner 
som inte är storstäder eller universitetsorter en nettout-
flyttning bland unga vuxna, vilket också är ett problem för 
kompetensförsörjningen.

För att lösa kompetensförsörjningen behövs ett brett arbete 
med kompetensutveckling av befintlig personal, ökad in-
pendling och att locka hit arbetskraft (främst unga vuxna) 
från andra regioner. Förbättrad kollektivtrafik med kortare 
pendlingstider är ett sätt att öka arbetsmarknader. Genom 
att starta upp fler utbildningar på Campus Ljungby är för-
hoppningen att arbetsmarknaden kan försörjas med den 
arbetskraft som efterfrågas.
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Kulturliv Fotograf: Anna Gummesson
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Kulturliv
I Ljungby kommun finns en mångfald av kulturuttryck 
och ett brett kulturutbud. Verksamhetsplanen för kultur 
i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument 
för kommunens kulturverksamhet och är kopplad till 
Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på 
regional nivå. Många aktörer bidrar till att skapa ett rikt 
kulturliv i Ljungby kommun – det professionella kulturli-
vet, det civila samhället och föreningslivet. Andra viktiga 
aktörer är folkbildning och näringsliv. Det finns flera olika 
aktörer inom bild och formkonstområdet i Ljungby. På 
scenkonstområdet, som inrymmer områdena musik, teater 
och dans, finns också ett flertal aktörer. 

I Ljungby kommun finns en unik berättartradition med en 
verksamhet som är omfattad även i ett internationellt per-
spektiv. Sedan december 2018 är Sagobygden, en verksam-
het som drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kro-
noberg, upptaget på Unescos register över goda metodiska 
exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateri-
ella kulturarv. Berättarnätet Kronoberg ingår i det natio-
nella arbetet med Unescos konvention om tryggande av 
det immateriella kulturarvet. Detta är det första ex emplet 
på immateriellt kulturarv i Sverige. Det immateriella kul-
turarvet och berättartraditionen kan stärkas ytterligare, 
vilket kan ha positiv inverkan på kommunens identitet och 
besöksnäring. Berättartraditionen är ett av fokusområdena 
för att nå kommunvisionen ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035”. 

Den samtida konstens uttrycksmöjligheter kan inkludera 
Ljungby kommuns fokusområden på många olika sätt.  
Det kan handla om att aktivera platser och skapa reflek-
tion genom till exempel estetiska kvaliteter, platsens his-
toria, kollektiva minnen eller relationer.  Väl gestaltade 
offentliga miljöer och möjlighet till inflytande i processen, 
påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet. 
Kommunens konstpolicy och 1%-regeln tillämpas i Ljung-
by kommun. I kommunen finns ett utarbetat kommunalt 
kulturstödssystem som kan stödja kulturverksamhet i för-
eningar, nätverk, organisationer och till enskilda och andra 
aktörer. 

Viktiga kulturella mötesplatser i staden är Sagomuseet, 
Kulturhuset Grand, Länets bildkonstmuseum Ljung-
bergmuseet, Folkbiblioteken, Sommarscenen Ljungby 
hembygdspark och det historiska Ljungby Gamla Torg. 
Regionalt, statligt och kommunalt stöd utgår till Ljung-
bergmuseet och kulturföreningen Berättarnätet Krono-
berg. I Ljungby finns två kommunala kulturarenor som 
används för scenkonstframträdanden, Godsmagasinet och 
Grand, samt en kommersiell biograf. I kommunen finns 
en kulturskola som erbjuder undervisning i ämnena mu-
sik, dans och muntligt berättande i ett antal orter.  
Det finns i kommunen ett behov av upprustade, tillgänglig-
hetsanpassade och/eller nybyggda lokaler och scener som 
är anpassade utifrån de olika aktörernas och konstformer-
nas behov. 
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Social hållbarhet Fotograf: Anna Gummesson
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Social hållbarhet
För att få en nulägesbild av den sociala hållbarheten i 
Ljungby kommun har ett antal nyckeltal studerats. De har 
valts ut för att de berör arbete som kommunen bedriver 
inom social hållbarhet och därigenom kan påverka. Samt-
liga nyckeltal kopplas både till den faktiska inkluderingen 
i samhället och till känslan av att vara inkluderad i sam-
hället, då båda faktorerna är nödvändiga för att undvika 
utanförskap i samhället. 

Antalet anmälda våldsbrott kan användas som ett mått på 
hur hög brottsligheten är. Hög brottslighet anses vara ett 
tecken på utanförskap, eftersom fler personer då inte följer 
de regler som styr ett demokratiskt samhälle. I Ljungby 
kommun är det få anmälda våldsbrott både jämfört med 
riket och regionen, och siffran har dessutom sjunkit under 
åren 2017–2020.

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en 
tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut er-
sättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet 
försäkrade i åldrarna 16–64 år. I Ljungby kommun ligger 
ohälsotalet högt i förhållande till jämförelsekommuner och 
riket under hela perioden 2001–2020, särskilt för kvinnor. 
Efter år 2010 ligger Ljungby kommun högre än riket och 
alla jämförelsekommuner. Under perioden 2016-2020 är 
dock tendensen sjunkande.. 

Valdeltagandet är en grundpelare i en fungerande demo-
krati där varje individ känner sig inkluderad i samhället 
och dess utveckling. Valdeltagandet i Ljungby kommun är 
på rikssnittet.

Långtidsarbetslöshet medför avsaknad av en fast inkomst 
och därmed en stabil ekonomi. Eftersom arbetslöshet ock-
så får till följd att arbetets sociala sammanhang förloras, 
innebär det i dubbel bemärkelse en risk för utanförskap. 
Andelen långtidsarbetslösa i kommunen är lägre än i 
riket. Både långtidsarbetslösheten och den vanliga arbets-
lösheten gick dock upp markant år 2020 i samband med 
Covid19-pandemin, särskilt för ungdomar.

Antalet elever som är behöriga för och genomför gymnasie-
studier ses som ett tecken på inkludering då arbetsmarkna-
den i större utsträckning efterfrågar högre utbildning. För-
enklat kan det sägas att en gymnasieexamen i många fall är 
nödvändig för att etablera sig på arbetsmarknaden.  
I kommunen är andelen elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram lägre än i riket, men var fram till 2016 
högre än i riket. Andelen med gymnasial utbildning är 
betydligt högre än i riket och regionen. Andelen som har 
eftergymnasial utbildning är däremot lägre i kommunen 
än i riket och regionen.   

Andelen hushåll och invånare i ekonomisk utsatthet är 
ett tecken på socioekonomiskt utanförskap. Svag ekonomi 
begränsar nämligen individer i deras möjlighet att delta i 
samhället och i företeelser som i många fall ses som själv-
klara, som avgifter till föreningar, möjlighet till semesterre-
sor eller att kunna ge bort presenter. I Ljungby kommun 
är andelen 0–19 åringar i ekonomiskt utsatta hushåll klart 
lägre än i riket. Vidare ökar antalet orosanmälningar för 
barn i kommunen, vilket är en viktig indikator på barns 
och ungdomars situation. 

Även avsaknad av tillit till andra är lägre än i riket. Av-
saknad av tillit hos invånare är en stark indikator för 
utanförskap då det underlättar för andra strukturer att få 
fäste, hos individer så väl som i samhället i stort. Några av 
dessa strukturer kan vara extremistiska grupper, kriminella 
nätverk eller hemlöshet. Delaktighet i samhället är viktig 
för att känna tillit. Det utanförskap som kan drabbar de 
personer som inte har tillgång till eller kunskap att ta 
del av digitala lösningar, välfärdsteknik och e-hälsa måste 
hanteras. Den digitala delaktigheten är en av de vägar som 
leder till social hållbarhet.

Barnkonventionen blev lag 2020. En av de bärande princi-
perna (artikel 3) i barnkonventionen är att barnens bästa 
ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. I kom-
munens fysiska planering tas hänsyn till barnperspektivet 
och relevanta konsekvenser beskrivs. Vid behov kan även 
en separat barnkonsekvensanalys göras. Artikel 12 tar upp 
barns rätt att vara delaktiga och komma till tals (artikel 
12) och det är därför viktigt att fråga barnen om deras
uppfattningar om exempelvis skolvägar och lekområden.
Artikel 31 poängterar att det är viktigt att uppmärksamma
att barns fysiska utrymme för utomhusvistelse och lek
minskar vid förtätningar. Barnens olika vägar till och från
lekytor behöver beaktas.

Den sociala hållbarheten hanteras i samhällsplaneringen 
främst vid utformning av den fysiska miljön och vid med-
borgardialog. Den fysiska miljön behöver bland annat 
hantera behovet av sociala mötesplatser och betydelsen 
av trygghets- och säkerhetsaspekter vid utformning av all-
männa platser. Medborgardialog behöver utformas utifrån 
jämställdhets- och integrationsperspektiv för att alla ska få 
likvärdig möjlighet att komma till tals. 
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Fotograf: Johanna Nordström
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Landsbygdsuveckling  
och service
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Landsbygdsutveckling  
och  service 
Ljungby kommun kan ses som en landsbygdskommun. 
Kommunen är en av de största till ytan söder om Stock-
holm. Befolkningstätheten är 16 invånare per kvadratkilo-
meter, vilket är relativt lågt för en kommun i södra Sverige. 
I västra kommundelen är det som mest glesbefolkat, med 
endast 0–5 invånare per kvadratkilometer. Kommunens 
totala yta utgörs huvudsakligen av landsbygd av skiftan-
de karaktär. Ljungby kommun karaktäriseras av flerta-
let  mindre orter, utspridda över en stor geografisk yta. 
 Cirka 28 procent av kommunens befolkning bor utanför 
 kommunens tätorter.

Landsbygden i Ljungby kommun erbjuder attraktiva bo-
endemiljöer, med vackra kultur- och naturmiljöer. Det 
finns flertalet skolor och förskolor på landsbygden, ett an-
tal dagligvaruhandlare med ombudstjänster och landsbyg-
den präglas även av ett starkt föreningsliv. Den relativt gle-
sa befolkningen gör att även mindre orter får en viktig roll. 
Näringslivet utanför Ljungby består traditionellt sett mest 
av tillverkningsindustri, samt jord- och skogsbruk. Numera 
växer sektorerna för tjänster, service och besöksnäring, och 
blir allt viktigare för att skapa och erbjuda arbetstillfälle.

Kommunens förutsättningar med utspridd befolkning på 
stor geografisk yta gör att det är en utmaning att täcka upp 
med likvärdig servicetillgänglighet över kommunens yta. 
Det gör det även svårt att motivera riktade satsningar på 
specifika orter. Ekonomiska resurser ska täcka insatser på 
en stor geografisk yta, till exempel för kommunala verk-
samheter, lokaler eller cykelleder. Mindre investeringar 
kan göra stor skillnad för orter, och kan motiveras även 
om befolkningsantalet som gynnas är litet. På vissa platser 
är det på grund av begränsad storlek svårt att upprätthålla 
kvalitet inom skola och förskola. Med ett litet kundunder-
lag kan det även vara svårt att bedriva dagligvaruhandel, 
vilka ofta också innehåller andra viktiga servicefunktioner 
för lokalsamhället.

Nedan följer en kort beskrivning av servicetillgängligheten 
i Ljungby kommun undantaget centralorten. Kartorna 
nedan visar geografiskt servicetillgängligheten i kommu-
nen. I dessa kartor kan man även se var det finns kluster 
av servicetillgänglighet. I Ljungby stad finns alla typer av 
service som listas nedan.

 

Offentlig service utanför Ljungby stad består av:

• Åtta kommunala grundskolor och en fristående grund-
skola, tio kommunala förskolor och fyra fristående för-
skolor samt ett fristående gymnasium.

• LSS-boende i Lagan, daglig verksamhet i Lagan samt 
särskilt boende för äldre i Lagan och Lidhult.

• Biblioteksfilialer i Lagan och Lidhult samt en bokbuss 
med 96 hållplatser besökta månadsvis i övriga delar i 
kommunen.

• Vårdcentralsfilial i Lidhult samt vårdcentral med tand-
vård och apotek i Lagan.

• Kommunala bad, badplatser och övriga fritidsanlägg-
ningar (exempelvis fotbollsplaner, utegym och elljusspår) 
finns runt om i kommunen. 

Kommersiell service utanför Ljungby stad:

• Dagligvaruhandel i Lagan, Agunnaryd, Södra Ljunga, 
Lidhult, Ryssby och Tannåker. I butikerna finns även 
ombudtjänster för post, betaltjänster, apotek, och/eller 
systembolaget.

• Drivmedelsstationer i Ryssby, Tannåker, Lidhult, Lagan, 
Vittaryd, Agunnaryd och Kånna (Berghem) samt Södra 
Ljunga när butiken är öppen. Laddstolpar för elbilar 
finns i anslutning till Toftaholms herrgård. 

Ideella organisationer:

• I Ljungby kommun finns ett starkt och utbrett fören-
ingsliv med över 200 föreningar inom kultur, idrott och 
lokalutveckling (såsom sockenråd, samhällsföreningar 
och byalag).

• I några fall driver föreningar egna idrottsanläggningar, 
bygdegårdar och badplatser, med eller utan kommunalt 
stöd.
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Boende och arkitektur
Bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och offentliga byggna-
der är grundläggande byggstenar i människors vardagsmil-
jöer. Kommunen är genom sin roll som markägare, plane-
rare, myndighet, beställare och byggherre en viktig förebild 
för marknadens aktörer och ska föregå med gott exempel.

Ljungby kommun har (september 2021) 28 421 invånare, 
medan centralorten har (årsskiftet 2018/2019) 16 181 
invånare. Under 1980- och 1990-talet låg kommunens 
befolkning relativt stabil på cirka 27 500 invånare. Efter 
en nedgång i början av 2000-talet ökade befolkningen 
från mitten av 2000-talet och särskilt efter år 2015. Befolk-
ningsökningen beror till viss del på ökad invandring från 
utlandet, men även inflyttning av invånare från länet och 
övriga riket. 

För att kunna hantera befolkningsmålet behöver kommu-
nen aktivt satsa på ökat bostadsbyggande, både av villor 
och lägenheter. Efterfrågan och marknadsförutsättningar-
na för nybyggnation skiljer sig åt mellan de olika delarna 
av kommunen. Efterfrågan är som störst i Ljungby stad 
och utmed vissa strandsträckor, särskilt vid sjön Bolmens 
östra strand. Ett behov av nya bostäder finns även i de 
serviceorter som översiktsplanen pekar ut och på övrig 
landsbygd. I den kommunala bostadskön gå det att se 
att intresset för 1-2 rumslägenheter är störst, men även 
3- rumslägenheter har en stor efterfrågan. Det är även 
tydligt att den äldre delen av befolkningen kommer att 
öka de närmsta åren och att behovet av bostäder anpas-
sade för dem ökar och kan bidra till en större rörelse i 
flyttkedjan. Långsiktigt uppnås de bästa effekterna för 
integrerat boende och social hållbarhet med en blandning 
av boendeformer, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. 
Bostadsutbudet utanför Ljungby stad består till största del 
av småhus, medan det finns få flerbostadshus. Fastighets-
priserna är låga i de mindre tätorterna samtidigt som det 
råder bostadsbrist i kommunen. Det är viktigt att det byggs 
bostäder av olika slag för att komplettera det befintliga 
bostadsutbudet och leva upp till efterfrågan.

I Ljungby kommun finns det många lediga tomter på flera 
olika orter och mycket mark som är planlagd för bostäder. 
På landsbygden ges möjligheter till en glesare bebyggel-
se med större tomter. Kommunen kan erbjuda sjö- och 
naturnära boende i varierande miljöer och arbetar med 
landsbygdsutveckling i strandnära läge för att möjliggöra 
ny bebyggelse i attraktiva lägen som idag har strandskydd. I 
staden kan värdefulla markresurser utnyttjas mer effektivt 
genom tätare och högre bebyggelse.

Boendemiljön omfattar inte enbart bostaden utan även 
andra funktioner kopplade till boendet som lekplatser, 
parker och service. Nya servicefunktioner som förskola, 
skola och äldreboende ska i så stor utsträckning som möj-
ligt integreras i bostadsbebyggelse och ingå i planering av 
nya bostadsområden. Det finns goda förutsättningar att 
åstadkomma bra boendemiljöer, men det krävs insatser för 
att uppnå förbättringar. 

Arkitektur omfattar utformningen av byggnader, gator, 
platser, parker, stadsstrukturer och landskapet. Arkitektur 
som är genomtänkt och väl utförd skapar stora värden på 
kort och lång sikt för de som bygger, de som bor och ver-
kar på platsen samt för samhället i stort. 

Arkitektur från olika tidsepoker, byggd efter olika plane-
ringsideal och med olika stil finns representerade i Ljungby 
kommun. Utvecklingen av Ljungby stad har gått från by, 
via köping år 1828, till stad 1936 med kvartersstruktur, 
tingshus, gästgiveri, kyrka, torg och Storgata. Med järn-
vägen kom bangård, stationshus, godsmagasin och järn-
vägspark. Industrisamhällets framväxt och urbaniseringen 
har också präglat staden med större industriområden, 
utbyggnaden av stora villor som på Strömgatan och de 
stora flerbostadshus- och villaområdena i årsringar runt 
centrum. I och med att järnvägen försvann och Riksettan 
lades om kom staden att hamna lite vid sidan om. Under 
1960-talet revs delar av centrum och ny bebyggelse uppför-
des med ett modernistiskt och mer avskalat formspråk, till 
exempel butiker som EPA och Domus. I en sådan enhetlig 
miljö passar vissa senare tillförda detaljer som balkonger 
och skärmtak inte in utan medför snarare att miljön blir 
spretig. Staden har i övrigt en varierad arkitektur och 
kvar finns många autentiska miljöer och landmärken 
som kyrkan, Gamla Torg, Tellushuset, Tingshuset, Ter-
razahuset, sjuk huset och Järnvägsparken. Från 1950-och 
60-talen finns exempel på både villor och flerbostadshus 
med  tegelarkitektur som har en finstämd detaljutform-
ning. Från de senare åren finns bra exempel som Åsikten, 
 Ljungbergsmuseet och tillbyggnaden av Terrazahuset.

Landsbygden är rik på intressanta kulturhistoriska bygg-
nader och miljöer, en levande landsbygd med herrgårdar, 
säterier och brukade gårdar. Järnvägens tillkomst gynna-
de framväxten av orter som Lidhult, Byholma, Bolmen, 
Angelstad, Ryssby, Hamneda, Kånna, Lagan och Vittaryd. 
Fortfarande kan man ana järnvägens påverkan även om 
de flesta stationshus är rivna. De mindre tätorterna i 
kommunen utvecklades från landskommuner till tätorter 
i folkhemmets anda med skola, pensionärslägenheter och 
livsmedelsbutik. Det finns etablerade strukturer, miljöer 
och byggnader i både Ljungby stad, tätorterna och lands-
bygden som innehåller stora kvaliteter.
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Trafik och kommunikationer
För att kunna resa, transportera gods och utbyta infor-
mation är en bra infrastruktur nödvändig. Inom trafikin-
frastrukturen definieras de fyra trafikslagen väg, järnväg, 
luftfart och sjöfart – vilka alla har sina specifika krav på 
den fysiska infrastrukturen. Det är främst vägtrafiken som 
berör Ljungby kommun, även om resor till och från kom-
munen kan inkludera alla olika trafikslag. De allmänna 
kommunikationerna är avgörande för alla människors möj-
lighet att resa och består i Ljungby kommun i huvudsak av 
busstrafik. 

Ljungby kommun är med sydsvenska mått en stor och 
glesbefolkad kommun, vilket har betydelse på hur man rör 
sig. Centralorten ligger strategiskt där de riksintresseklas-
sade E4:an och Riksväg 25 möts. Länsväg 124 och länsväg 
592/594 (via Hamneda och Pjätteryd) utgör viktiga regio-
nala vägförbindelser mellan Ljungby och Älmhult. E4:an 
och Riksväg 25 österut har huvudsakligen bra standard, 
medan vägförbindelserna till Halmstad och Älmhult är i 
störst behov av förbättring. För delar av både E4:an och 
Riksväg 25 är ombyggnad påbörjad och kommer att ge 
förbättringar vad gäller restid, trafiksäkerhet och omled-
ningstrafik. Ljungby har relativt nära till järnvägsstation i 
Alvesta, Älmhult, Halmstad och Värnamo samt till flyg-
plats i Växjö och Halmstad.

Bilen är det dominerande trafikslaget i kommunen och 
den har under lång tid varit utgångspunkten vid samhälls-
planering, vilket syns bland annat i vägutformning och 
tillgången till parkeringsplatser. Kollektivtrafiken består i 
huvudsak av busstrafik, vilken är relativt välutbyggd mellan 
Ljungby och intilliggande kommunhuvudorter men mer 
begränsad i Ljungby stad och till kommunens övriga orter. 
I Ljungby stad finns ingen reguljär stadsbusstrafik förutom 
tre så kallade industrilinjer, vilka i princip går med enstaka 
turer för arbetspendling mellan bussterminalen och indu-
striområdena. I kommunen finns också något som kallas 
Närtrafik Ljungby, vilken är en form av anropsstyrd trafik 
mellan Ljungby och valfri plats i kommunen som måste 
beställas i förhand. Region Kronoberg har under våren 
2020 låtit ta fram en utredning om möjligheten att införa 
stadsbussar i Ljungby stad och kommunens målsättning är 
att inom något år få igång stadsbusstrafik. En förbättrad 
stadsbusstrafik i Ljungby är nödvändig för att öka kollek-
tivtrafikens andel och blir än viktigare om man tar hänsyn 
till en eventuell station på en ny stambana för höghastig-
hetståg. 

Väg
Längs allmänna vägar gäller ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 meter räknat från vägområdets gräns. Bygg-
nation närmare än så bedöms påverka trafiksäkerheten och 
kräver tillstånd från länsstyrelsen. Vid större vägar kan det 
byggfria avståndet vara större om det behövs med hänsyn 
till trafiksäkerheten. 

Länsstyrelsen har därför beslutat om ett utökat byggnads-
fritt avstånd på 50 meter för E4:an samt 30 meter för 
Riksväg 25, länsväg 124 och länsväg 568 mellan Myrebo 
och Lagan. E4:an, Riksväg 25 och väg 124 (via ringleden 
västerut till E4:an) är även utpekade som farligt gods-leder. 
Inom 150 meter från transportleder för farligt gods beak-
tas riskfrågor vid kommande fysisk planering genom att en 
riskanalys tas fram, i enlighet med RIKTSAM – Riktlinjer 
för rikshänsyn i samhällsplanering som är framtagna av 
Länsstyrelsen i Skåne. Vägar för farligt gods kan kräva att 
ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken 
för olyckor eller för att minimera skadorna vid olyckor, 
bland annat genom att i närheten av vägen undvika hårda 
konstruktioner och markanvändning som uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Omledningsväg för farligt gods går 
genom Lagans samhälle. Ett arbete med att så på en alter-
nativ väg sker parallellt med översiktsplanen. 

De större vägarna i anslutning till Ljungby stad påverkar 
stadens expansion, särskilt E4:an och Riksväg 25 som 
utgör tydliga fysiska barriärer och bullerkällor. Staden har 
därför hittills hållit sig innanför dessa barriärer, med un-
dantag för industriområden väster om E4:an. Ringleden 
runt staden utgör också en barriär och bullerkälla, dock 
inte i lika hög grad, men på grund av närliggande bostads-
områden och ett stort antal korsningspunkter är trafiksä-
kerheten av stor betydelse här. 

Utbyggnad av ringleder runt Ljungby stad har dock med-
fört en minskning av genomfartstrafik och godstrafik ge-
nom centrum. Mindre miljöbelastande trafikslag som kol-
lektivtrafik, cyklister och gående har prioriterats upp, vilket 
syns i Ljungby centrum i form av ombyggd bussterminal 
med pendlarparkering, gångfartsområde, sänkt hastighet 
och ombyggda vägar. Större vikt läggs även på att koppla 
ihop gång- och cykelvägnätet inom och mellan orter, både 
utifrån behov för pendling till arbete och skola samt för 
turismcykelvägar. 

Järnväg
Regeringen beslutade år 2014 att tillsätta en utredning 
om ny infrastruktur i landet, där frågan om utbyggnad av 
nya stambanor för höghastighetståg ingår. Trafikverket 
har i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för 
höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stock-
holm-Malmö. Byggnationen börjar med tre projekt från 
ändpunkterna; Ostlänken (Stockholm-Linköping), Göte-
borg-Borås och Lund-Hässleholm. De nya stambanorna för 
höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respek-
tive Stockholm - Malmö ska dock färdigställas på längre 
sikt, i den takt som ekonomin tillåter. I samband med en 
åtgärdsvalsstudie för en möjlig ny stambana för höghas-
tighetståg mellan Jönköping och Malmö tog Trafikverket 
2018 fram en ungefär 3 mil bred korridor.
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Idag har dock Trafikverket inget uppdrag att utreda vidare 
någon järnvägskorridor genom kommunen och har i nulä-
get inga tydliga anspråk på var en eventuell järnväg kan gå. 

Tänkta stationsorter finns utpekade på de olika sträck-
orna, där de närmaste stationerna för Ljungby kommun 
är Värnamo och Hässleholm. Den kortaste sträckan 
mellan dessa stationer går genom Ljungby kommun. Pla-
neringsförutsättningarna för kommunen är dock osäkra 
då det inte finns någon bestämd sträckning av eventuell 
ny stambana för höghastighetståg mellan Värnamo och 
Hässleholm. En möjlig ny stambana för höghastighetståg 
mellan Jönköping och Malmö/Helsingborg är klassad som 
riksintresse för framtida kommunikationsanläggning, men 
har ingen definierad geografisk avgränsning. 

Ljungby kommun ser stor potential i en möjlig ny stamba-
na för höghastighetståg genom kommunen med station i 
anslutning till Ljungby stad, då det skulle ha stor betydelse 
för kommunens och stadens utveckling, samtidigt försvårar 
de oklara planeringsförutsättningarna kring eventuell ny 
stambana för höghastighetståg kommunens samhällspla-
nering. För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till 
eventuell ny stambana för höghastighetståg har ett separat 
politiskt beslut tagits, vilket styr hur översiktsplanen utfor-
mas och hur kommunen agerar i övrig samhällsplanering.

En station vid Ljungby stad ska fungera som attraktiv by-
tespunkt för kollektivtrafiken (både lokalt och regionalt) 
och närområdet utvecklas med verksamheter, handel, 
bostäder och parkering. Kommunens utredningar pekar 
på att kortast och lämpligast järnvägssträckning går strax 
utanför Ljungby stad, varför komplettering med station i 
Ljungby kan ske relativt enkelt. En station i Ljungby skulle 
troligen trafikeras med interregionaltåg i 250 km/h och 
skulle enligt Trafikverkets beräkningar få ett resandeunder-
lag på minst 2000 resenärer/dag. 

En station kommer att kräva investeringar i anslutande 
infrastruktur och kollektivtrafik för att dess potential ska 
kunna utnyttjas maximalt. Förbättrade kommunikationer 
ger ökade pendlingsmöjligheter till och från Ljungby, 
vilket förväntas medföra bättre förutsättningar för bland 
annat företagsetableringar, utökad arbetsmarknad, be-
folkningsökning och ökat bostadsbyggande. En eventuell 
ny stambana för höghastighetståg kommer att innebära 
påverkan på omgivningen både under byggtiden och när 
den är utbyggd – i form av bland annat buller, vibrationer, 
förändrad landskapsbild, barriäreffekt och begränsningar i 
markutnyttjande.

Övriga kommunikationsmedel
Övriga kommunikationsmedel utgörs bland annat av 
telefon, bredband, post och tv/radio. Regeringen har ta-
git fram en bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 
2025”, vilken poängterar IT-infrastrukturens betydelse för 
bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning 

och innovationer, vård och omsorg, miljö och klimat, ut-
bildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. 
Strategin innehåller ett antal mål, med slutmålet att hela 
Sverige år 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. 
Bredbandsutbyggnaden är expansiv och har påskyndats av 
teknikskiftet från koppar till fiber och mobilkommunika-
tion, men på grund av kommunens storlek kan det ta tid 
att bygga ut i önskad takt. 

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
En översyn pågår vid översiktsplanens framtagande av rik-
sintressenas utpekande och värdebeskrivning inom kom-
munikationsområdet, alltså de fyra trafikslagen vägtrafik, 
järnväg, flyg och båttrafik. I remissversionen föreslås inga 
förändringar för vilka kommunikationsanläggningar som 
utgör riksintressen för Ljungby kommun, men däremot 
föreslås nya värdebeskrivningar där de enskilda riksintres-
senas värden beskrivs i en generell beskrivningsdel som 
kopplas till de särskilt utpekade funktioner som gäller för 
respektive riksintresse.

Väg
E4:an och Riksväg 25. E4:an ingår i det av EU utpekade 
Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna 
som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. 
E4:an sträcker sig genom hela Sverige och är en viktig väg 
för långväga transporter av såväl gods som personer. Både 
E4:an och Riksväg 25 ingår i det av riksdagen fastställda 
nationella stamvägnätet, med vägar av särskild nationell 
betydelse. Riksväg 25 är en viktig tvärförbindelse i södra 
Sverige som förbinder Halmstad med Växjö och Kalmar. 
Eftersom Riksväg 25 är viktig för arbetspendling och regio-
nal utveckling är det för Ljungby kommun viktigt att hela 
sträckan mellan Halmstad och Växjö är av hög standard.

Vid förändring och exploatering i vägarnas närområde tas 
hänsyn till att de är klassade som riksintresse samt att de 
har utökat byggnadsfritt avstånd och utgör farligt gods-le-
der. Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 
meter för E4:an och 30 meter för Riksväg 25, bedöms 
byggnation påverka trafiksäkerheten och skulle kräva till-
stånd från länsstyrelsen. Vägar för farligt gods kan kräva att 
ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken 
för olyckor eller för att minimera skadorna vid olyckor. 
Vidare behöver byggnation i närheten av vägarna utformas 
för att bullersituationen inte ska försvåra för till exempel 
ökad trafik. 

Översiktsplanen föreslår ingen ändrad markanvändning 
som direkt påverkar riksintressena väsentligt. Översiktspla-
nen pekar dock på behovet av en förlängning av ringleden 
och ny anslutning till Riksväg 25 om en eventuell station 
på en riksintresseklassad ny stambana för höghastighetståg 
lokaliseras i anslutning till Vislandavägen enligt översikts-
planens förslag. 
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En förlängd ringled skulle i det fallet få regional betydelse 
genom att trafikförsörja stationen för trafik från norr och 
öster. Förlängning av ringleden och ny anslutning till Riks-
väg 25 behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. 
Viktiga frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av en 
förlängd ringled är Riksväg 25:s nuvarande utformning 
och sträckningsindelning, avståndet mellan trafikplatser, 
stadens utveckling och statusen på eventuell ny stambana 
för höghastighetståg. 

Luftfart
Större delen av kommunen berörs av MSA-ytor till anting-
en Halmstads eller Växjös flygplatser, och i sydvästra delen 
av kommunen även av MSA-ytan för Ängelholms flygplats. 
En MSA-yta är det område kring en flygplats där höga 
objekt kan påverka flygplatsens MSA (Minimum safe alti-
tude), vilken kring civila flygplatser som ovan nämnda har 
en radie på 55 km. Inom MSA-områden gäller att berörd 
flygplats skall remitteras vid tillståndsprövning av höga 
byggnader, master och liknande som överstiger 20 meter 
inom tätort och 45 meter utom tätort. För MSA-ytan kring 
militära flygplatser som Hagshults övningsflygplats i Vär-
namo kommun, vilken berör de norra delarna av kommu-
nen, ska ärenden remitteras till Försvarsmakten istället.

Järnväg
Tänkt framtida riksintresse för ny stambana för höghastig-
hetståg mellan Jönköping och Malmö, vilken dock saknar 
geografisk avgränsning. Trafikverket har från regeringen 
fått i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för 
höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Mal-
mö. Ljungby finns inte utpekat som stationsort, men den 
kortaste sträckningen går genom kommunen. 

För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till even-
tuell ny stambana för höghastighetståg har ett separat 
politiskt beslut tagits, vilket styr hur översiktsplanen utfor-
mas och hur kommunen agerar i övrig samhällsplanering.  
Beslutet innebär att kommunen har tagit ställning till att 
en 500 meter bred korridor för eventuell ny stambana för 
höghastighetståg reserveras strax öster om Lagadalen, att 
plats för en järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen strax 
öster om Ljungby stad samt att kommunen har en restrik-
tiv hållning till nyetableringar inom hela korridoren. 

Kommunens analys av lokalisering av korridor för en even-
tuell ny stambana för höghastighetståg pekar på att en öst-
lig dragning är både lämpligast och troligast, utifrån såväl 
geografiska som ekonomiska förhållanden. På så sätt und-
viks två passager av Lagadalen med E4:an och Lagaån samt 
förenklas den smala passagen mellan sjöarna Vidöstern 
och Flåren. Vidare minskas påverkan på nuvarande eller 
framtida bebyggelse i Lagan, Ljungby och Hamneda, riksin-
tressen för natur och friluftsliv, Bergaåsens och Ljungby-La-
gans vattentäkter samt sankmarker och övriga naturvärden. 
Denna dragning är den rakaste vägen mellan Värnamo 
och Hässleholm, innebär troligen en lägre kostnad och kan 
vara att föredra ur ett regionalt perspektiv.

En eventuell ny stambana för höghastighetståg i föreslagen 
dragning kommer dock att genomkorsa Natura 2000-om-
råde vid Toftaån och Bergaåsens vattenförekomst, vilken är 
utpekad som viktig vattenresurs som saknar vattenskydds-
område i ”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län” 
och föreslås ingå i en revidering av Ljungby-Lagans vatten-
skyddsområde.

En bredd på järnvägskorridoren på 500 meter bedöms 
kunna inrymma skyddsområde med bland annat buller-
skydd samtidigt som den ger viss flexibilitet i lokalisering-
en. Med smalare korridorer ökar möjligheten för kommu-
nen att ha en mer restriktiv inställning till ny bebyggelse 
eller andra satsningar inom området. 

Järnvägskorridoren kommer inte pekas ut som markan-
vändning på andra platser än där kommunen ser att det 
kan bli konflikter mellan järnväg och annan bebyggelse. 
Inom de områden där markanvändning inte pekas ut kom-
mer förfrågningar om ny bebyggelse att samverkas med Tra-
fikverket och bedömas restriktivt innan en lokalisering av 
eventuell ny stambana för höghastighetståg är genomförd.

Den lämpligaste lokaliseringen av stationen bedöms vara 
norr om Vislandavägen öster om ringleden runt Ljungby 
stad. Denna lokalisering är relativt nära stadens centrum 
och har bra tillgång till trafikinfrastruktur i form av Vis-
landavägen och ringleden.  Därmed finns bra möjligheter 
att enkelt ta sig både till centrum och till platser utanför 
staden. Samtidigt är avståndet till befintliga bostadsområ-
den tillräckligt stort för att kunna hantera störande buller 
och vibrationer samt att kunna uppföra ny bebyggelse som 
minimerar störande buller och vibrationer och samtidigt 
är bulleravskärmande för bakomliggande bebyggelse. Med 
föreslagen stationslokalisering bedöms järnvägens negativa 
konsekvenser minimeras och på ett bra sätt kombineras 
med stationens positiva konsekvenser. 
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Teknisk försörjning
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Vatten och avlopp

Dricksvatten och avloppsvatten
Dricksvatten kan hämtas från yt- eller grundvattentäkter. 
I Ljungby kommun används enbart grundvattentäkter 
till det kommunala dricksvatten som de flesta kommun-
invånare dricker av. För att kunna använda vattnet från 
täkterna som dricksvatten renas det i ett av kommunens 15 
vattenverk. Många av kommunens vattenverk har problem 
med grundvattnets kvalitet och kvantitet och/eller har ing-
en tillgång till reservvattentäkt. På grund av att en stor del 
av kommunens befolkning bor på landsbygden har många 
enskilda dricksvattenbrunnar. I Ljungby kommun finns två 
riksintressen kopplade till vattentäkter, överföringsledning-
en Bolmentunneln och Bergaåsens vattentäkt, vilka säker-
ställer vattenförsörjningen för delar av Skåne respektive 
Alvesta och Växjö kommun. 

I samma kretslopp som dricksvatten ingår även avloppsvat-
ten, vilket är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt 
är påverkat av samhället. Avloppsvatten som är kopplat till 
det kommunala VA-nätet samlas in och renas i reningsverk 
innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Det största 
reningsverket är beläget i Ljungby tätort, men det finns 
också ett flertal mindre anläggningar utspridda i kommu-
nen. Avloppsvatten från Kånna, Ryssby, Lagan, Vittaryd 
och Dörarp går i överföringsledning till Ljungbys renings-
verk och beslut om ytterligare en överföringsledning finns 
längs med Bolmens östra strand upp till Bollstad, Bolmsö.

I kommunen finns även cirka 6 500 enskilda avlopp där 
rening av avloppsvattnet sker via markbäddar och infiltra-
tionsanläggningar med mera. Dessa avloppssystem kan inte 
rena avloppsvattnet fullständigt och reningsförmågan för-
sämras dessutom över tid. Ungefär hälften av alla enskilda 
avlopp i kommunen uppnår inte dagens krav för en god-
känd anläggning. Hushåll med enskilt avlopp kan i områ-
den med tätare bebyggelse orsaka att vattenkvaliteten och 
miljön försämras och riskerar att påverka yt- och grundvat-
ten, i form av övergödning, försurning och föroreningar.

En vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar VA-försörj-
ning i hela kommunen, både kommunala och enskilda 
anläggningar. VA-planen tar även hänsyn till framtida ut-
veckling och utbyggnad av områden och visar hur kommu-
nen anser att vatten- och avloppsförsörjning ska anordnas. 
Förutom dricksvattenförsörjning behandlar VA-planen 
även rening av avloppsvatten och dagvattenhantering. 

Dagvatten
Dagvatten omfattar huvudsakligen regn- och smältvatten 
i den bebyggda miljön och hanteras idag främst genom 
avledning i dagvattenbrunnar och i fördröjningsytor med 
vegetation. Som en del av tätorternas utveckling skapas 
hårdgjorda miljöer där dagvatten ansamlas kring byggnader 
och parkeringsplatser. När andelen hårdgjord yta ökar i 
tätorter minskar samtidigt andelen vegetation, vilket leder 
till försämrade möjligheter till utjämning och fördröjning 
av dagvatten.

I framtiden bedöms en ökad mängd dagvatten behöva han-
teras, som en följd av ökade antal anslutningar av fastig-
heter, fler hårdgjorda ytor och klimatförändringar. Vidare 
behöver hänsyn tas till framtida lagkrav på rening av dag-
vatten. Dagvattenfrågan behöver därför hanteras både ge-
nom att mängden dagvatten minskas genom lokalt omhän-
dertagande och genom att mark reserveras för exempelvis 
dagvattendammar i nya och befintliga bebyggelseområden 
för avledning, fördröjning, infiltrering och/eller rening av 
dagvatten. Konsekvenserna av dagvattnet blir som värst vid 
kraftigt regn, då stora flöden bildas. Om inte dagvattnet 
hanteras på ett bra sätt kan det dra med sig föroreningar ut 
i vattendrag. 

De befintliga verksamhets- och industriområdena i Lagan 
och Ryssby, samt delar av industriområdena i Ljungby 
söder om centrum är anlagda på mark med hög sårbarhet 
och genomsläpplighet. I dessa områden finns grundvatten-
magasin som utgör prioriterade grundvattenförekomster 
i ”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län” (se mer i 
avsnittet ”Skydd av vattentäkter” längre ner). Lokalt om-
händertagande av dagvatten påverkar grundvattnet. Det är 
därför extra viktigt här med bra dagvattenhantering för att 
inte riskera att föroreningar kommer ner till grundvattnet. 

Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för dagvatten 
för kommunen har påbörjats då det i dag saknas ett gene-
rellt arbetssätt för hur kommunen ska hantera det ökande 
mängden dagvatten inom sammanhållen bebyggelse. 
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Avfall
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om 
hushållsavfall och jämförligt avfall, exempelvis från ar-
betsplatser. Från och med 2019 har alla hushåll även ma-
tavfallssortering vilket är en resurs för att göra biogas och 
biogödsel. Brännbart avfall sorteras ut för att tillvarata en-
ergiinnehållet istället för att deponeras. Ljungby kommun 
utgår i sin avfallshantering från avfallstrappan, vilken är en 
prioriteringsordning gemensam för hela EU som beskriver 
hur avfall ska tas tillvara, bland annat genom att minimera 
och återvinna avfall. Ljungby kommuns avfallsanläggning 
Bredemad tar emot hushålls-, bygg- och industriavfall för 
sortering, lagring, behandling, kompostering och depo-
nering. På Bredemad finns utrymme för verksamhetens 
behov för lång tid framöver.

Energi
För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas på ett 
hållbart sätt är energiförsörjningen viktig. Trenden för 
produktionen av el i kommunen har varit ökande. El-
produktionen kommer från vattenkraft och kraftvärme. 
Elproduktion från vattenkraften varierar mycket från ett år 
till ett annat, medan elproduktionen från Ljungsjöverkets 
kraftvärmeverk är mer konstant, med en tendens att öka 
med tiden. Den lokala produktionen står under de senare 
åren för cirka 15-20 procent av den totala elanvändningen 
i kommunen. 

För att nå kommunens långsiktiga vision och målsättning, 
att vi ska ha ”en god energihushållning och bidra till att 
nå de internationella och nationella klimatmålen”,  finns 
i klimat- och energiplanen bland annat mål om att ”till 
år 2035 produceras så mycket förnybar energi i Ljungby 
kommun så att vi är självförsörjande för viktiga samhälls-
funktioner”, ”till år 2030 ska Ljungby kommun ha 50% 
effektivare energianvändning jämfört med 2005” och att 
”2050 bidrar Ljungby kommun till att Kronobergs län är 
ett plusenergilän”. Vidare anges att Ljungby kommun till 
år 2045 ska vara fossilfri, alltså att all energi som används i 
kommunen då är förnybar. 

I Ljungby kommun kan det, i lämpliga lägen, finnas förut-
sättningar för elproduktion från förnyelsebara energikällor 
som sol- eller vindkraft, för att öka kommunens självför-
sörjning och minska användningen av fossila bränslen. 
I kommunens vindkraftsplan pekas områden ut som är 
lämpliga för vindkraft och områden som bör undanhållas 
från vindkraft. Kommunen har även tagit fram en solkarta 
för att kartlägga hur mycket energi som kan produceras 
genom att sätta upp solceller/solfångare på tak.

Genom kommunen längs med E4:an löper Sydvästlänken, 
en 300 kV-ledning för energidistribution som möjliggör 
överföring av stora mängder el från mellersta till södra 
Sverige. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledning-
ar som är av betydelse för rikets elförsörjning, däribland 
Sydvästlänken. Samråd ska hållas med Svenska kraftnät 
när åtgärder planeras inom 250 meter från transmissions-
ledningar och stationer. Byggnation och olika typer av 
verksamheter regleras på upp till 100 meters avstånd, men 
för de flesta typer av markanvändning, till exempel vägar 
och byggnader, anges minimiavståndet till 10 meter. 

Elnätet i kommunen är geografiskt uppdelat, med Ljungby 
energi som ansvarar i Ljungby stad och E.ON utanför sta-
den. Inmatningen av el till kommunen via regionnätet sker 
med 130 kV-ledningar som ansluter till en fördelningssta-
tion sydost om Ljungby stad. Därifrån ansluts Ljungby en-
ergi och en luftledning som försörjer de norra delarna av 
kommunen. Alla dessa är större trädsäkrade luftledningar. 

I den fysiska planeringen är det särskilt viktigt att ta hän-
syn till regionnätsledningar och regionalt viktiga anlägg-
ningar. Det är viktigt med lämplig markanvändning och 
tillräckligt avstånd i kraftledningarnas närhet, bland annat 
med tanke på elektromagnetiska fält. Vidare är det av stor 
betydelse att vara medveten om att nya industriområden 
kan medföra stora effektbehov. Vid detaljplanering görs 
noggrannare undersökningar kring säkerhetsavstånd till 
ledningarna, energibehov med mera att genomföras i dia-
log med ledningsägarna för att säkerställa att en exploate-
ring görs i enhet med föreskrifter.
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Miljö- och riskfaktorer
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse placeras på 
lämplig mark med hänsyn till människors hälsa och säker-
het. Det innebär att mark- och vattenanvändning, bebyggel-
seutveckling och infrastruktur ska planeras så att riskerna 
för människor, miljö och egendom minskar. Det föränd-
rade klimatet har gjort samhället mer sårbart än tidigare, 
vilket ställer större krav på att mark- och vattenplanering 
ska kunna hantera framtida utmaningar.

Totalförsvaret
Ljungby kommun berörs av sex olika riksintressen för 
totalförsvarets militära del. De omfattar dels sådana som 
kan redovisas öppet och sådana som av sekretesskäl en-
dast kan visas i form av ett påverkansområde. De öppet 
redovisade är i Ljungby kommuns kopplade till flyg och 
väderradar, samt övnings- och skjutfält. Hagshults flygplats 
i Jönköpings län, Mästocka skjutfält i Hallands län, och 
Väderradar Bjäre i Skåne län ligger alla utanför kommun-
gränsen men kommunen berörs genom att stora så kallade 
påverkansområden runt dem har restriktioner på höga 
objekt som vindkraftverk. Påverkansområden är områden 
som kan påverka eller påverkas av Försvarsmaktens verk-
samhet. I norra delen av kommunen finns ett MSA-områ-
de (påverkansområde för luftrum) och ett mindre område 
med stoppområde för höga objekt. I den sydvästra delen av 
kommunen finns både ett område med särskilt behov av 
hinderfrihet och ett stoppområde för vindkraftverk, samt 
ett påverkansområde för buller eller annan risk. Inom 
kommunen finns även ett påverkansområde övrigt söder 
om sjön Bolmen, där funktionen omfattas av sekretess.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-
svaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för total-
försvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningarna.  Totalförsvarets intressen ska enligt miljöbalken 
ges företräde i en avvägning med andra riksintressen. 

Hela landet utgörs av samrådsyta för höga objekt, vilket 
innebär att alla ärenden som berör höga objekt ska re-
mitteras till Försvarsmakten. Med höga objekt avses alla 
objekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse 
respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med 
sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör 
tätort på lantmäteriets översiktskarta 1:250 000. Samtliga 
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska över-
siktsplaner samt alla tillägg till dessa ska också remitteras 
till Försvarsmakten. 

Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt 
påverkansområde övrigt ska remittering till Försvarsmak-
ten ske av alla plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd 
samt alla ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 kap 
(så som naturreservat, vattenskydd m.m.). Detta gäller även 
inom de av Fortifikationsverkets fastigheter som inte utgör 
riksintressen eller ligger inom påverkansområden.

Eftersom alla ärenden som rör höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten, oavsett placering i landet, gäller inga 
särskilda riktlinjer för remisser inom Försvarsmaktens övri-
ga riksintressen i Ljungby kommun: stoppområde för höga 
objekt, stoppområde för vindkraftverk, påverkansområde 
för luftrum/MSA-område samt område med särskilt behov 
av hinderfrihet. Remisser ska även skickas till Halmstad 
och Växjö flygplatser, vilka båda utgör riksintressen.

Skydd av vattentäkter
I kommunen finns flera dricksvattentäkter som utgör risk-
områden och behöver skyddas. Det gäller sjön Bolmen, 
Bergaåsen samt Ljungby kommuns befintliga och planera-
de dricksvattentäkter. Sjön Bolmen utgör dricksvattentäkt 
för ett stort antal Skånekommuner medan Bergaåsen utgör 
dricksvattentäkt för Växjö och Alvesta. Större vägar som 
Riksväg 25 och E4:an går genom vattenskyddsområden 
och en olycka med farlig godstransport kan här ge stora 
konsekvenser. I delar av kommunen, främst i dalgångar 
som Lagadalen, finns det mycket isälvsavlagringar med hög 
genomsläpplighet. Dessa områden är känsliga för förore-
ningar, då utsläpp här riskerar att påverka grundvatten-
täkter. Vattentäkterna som skyddas genom vattenskydds-
område har föreskrifter som reglerar markanvändning i 
respektive skyddsområde. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställde den 13 oktober 2021 vattenskyddsområde för 
vattentäkten i sjön Bolmen med vattenskyddsföreskrifter, 
vilket omfattar den södra delen av sjön.  

”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län” från 2012 
belyser vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse 
för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom länet. 
Arbete pågår med en ny regional vattenförsörjningsplan, 
vilken beräknas vara klar under 2022. För översiktsplanen 
utgör vattenförsörjningsplanen ett viktigt underlag då den 
beskriver vattentillgångar av vikt för framtida dricksvatten-
försörjning. Där anges prioriterade vatten i kommunen, 
vilka utgörs av både ytvattentillgångar och grundvatten-
tillgångar. Av ytvattentillgångarna är det enbart Bolmen 
som används som direkt dricksvattentäkt, medan vatten 
från Askaken och Lagan används indirekt då det infiltrerar 
grundvattentillgångar. För de prioriterade grundvattentill-
gångarna finns stora oanvända möjligheter att ta ut dricks-
vatten. 
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Enligt ”Vattenförsörjningsplanen” bör nyetableringar 
placeras och utformas så att verksamheten inte påverkar 
vattentillgångens kvantitet eller kvalitet negativt. De prio-
riterade grundvattentillgångarna bör skyddas och ges extra 
hänsyn för att säkerställa en god vattenkvalitet för framtida 
dricksvattenuttag. 

Markanvändningsförslagen har tagit hänsyn till prioritera-
de dricksvattentillgångar genom att verksamhets- och in-
dustriområden undviks på grundvattenförekomsterna och 
i anslutning till ytvattentillgångarna. I orterna i Lagadalen 
går det dock inte att undvika industriområden inom ytvat-
tentillgången Lagaåns tillrinningsområde, varför det där är 
viktigt med en fungerande dagvattenhantering. 

Det finns dock två undantag där verksamhets- och indu-
striområden föreslås ovanpå prioriterad grundvattenföre-
komst. I Lidhult föreslås ett industriområde som delvis 
berör en grundvattenförekomst i samhällets sydvästra del, 
men det ligger på andra sidan Lidhultsån från dricksvat-
tentäkten och ligger inte heller inom tillrinningsområdet 
till sjön Askaken som utgör en prioriterad ytvattentillgång. 
Område 23 i Ljungby norr om Riksväg 25 föreslås som 
verksamhets- och industriområdet angränsande till priorite-
rad grundvattenförekomst. Eftersom området berör grund-
vattenförekomster är dagvattenhantering av stor betydelse. 

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Bergaåsens dricksvattenanläggningar. Riksintresset utgörs 
av produktionsområde och överföringsledning med tillhö-
rande anläggningar. Riksintresseområdet kring överförings-
ledningen utgörs av ett huvudsakligen väst-östligt område 
mellan Bergaåsen och Växjö. En möjlig ny stambana för 
höghastighetståg genom kommunen skulle beröra riksin-
tressets överföringsledning genom att korsa det i ungefär 
nord-sydlig riktning. 

Bolmentunneln. Riksintresset utgörs av ett 30 meter brett 
område på mark längs tunnelns hela sträckning söderut 
från sjön Bolmen i Skeen. Riksintresset ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra möjligheten att nyttja 
tunneln. Till exempel kan tunneln skadas vid schaktning, 
borrning eller sprängning. Deponier eller industrier skulle 
kunna förorena vattnet. Översiktsplanen föreslår ingen 
ändrad markanvändning som direkt påverkar riksintresset 
väsentligt. 
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Miljökvalitetsnormer luft och vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styr-
medel enligt miljöbalkens femte kapitel. Miljökvalitetsnor-
merna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som t.ex. trafik och jordbruk. 
Det finns miljökvalitetsnormer för bland annat luft, om-
givningsbuller och vatten. Nedan redovisas MKN för luft 
och MKN för vatten, medan MKN för omgivningsbuller 
inte tas upp då det främst berör kommuner med minst  
100 000 invånare.

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmå-
let Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest pro-
blem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, 
under enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut 
att ha förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda 
halter under den senaste femårsperioden jämfört med den 
första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

Vatten
Miljökvalitetsnormer är den status som vattnen ska uppnå 
vid en viss tidpunkt, vilken har sin grund i en statusklas-
sificering av vattnet. Syftet med miljökvalitetsnormerna 
för vattenförekomster (ytvatten och grundvatten ) är att 
tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vat-
ten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. För ytvatten anges 
kemisk och kvantitativ status, medan det för grundvatten 
anges kemisk och ekologisk status. Information om be-
slutade miljökvalitetsnormer för alla vatten kan hittas via 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 

I översiktsplanen anges för respektive markanvändningsför-
slag vilken hänsyn som behöver tas för att miljökonsekven-
serna ska minimeras, bland annat för att vattnen inte ska 
påverkas negativt. 

Det kan till exempel handla om frågor som dagvattenhan-
tering, översvämningsrisk och dricksvattenförsörjning. 

Inför detaljplanering kontrolleras aktuella vattenförekom-
sters status och en bedömning görs om en dagvattenutred-
ning krävs för att säkerställa att exploatering inte riskerar 
att försämra vattenförekomstens status. 

Länsstyrelsen kan erbjuda information om statusklassning-
ar för respektive område genom exempelvis Vattenkartan 
på Vatteninformationssystem Sveriges webbplats. Alla 
vattenförekomster måste särskilt beaktas vid planering och 
det finns en rutin inom Ljungby kommun om hur miljö-
kvalitets-normer för vatten ska hanteras och beaktas vid 
framtagande av detaljplaner. 

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det 
krav på att miljökvalitetsnormerna följs. I detta samman-
hang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där 
EU-domstolen förtydligade hur det så kallade ”icke-försäm-
ringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. Det inne-
bär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomsts status ska 
bedömas enskilt och inte samlat. Det innebär därmed att 
myndigheterna inte får ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att försämra en enda vattenkvalitetsfaktor.  

Buller
Buller är oönskat ljud som utgör en risk för olägenhet 
och hälsoeffekter för människor. Buller kan komma från 
källor som till exempel vägtrafik, industri och konserter. 
Buller regleras i lagstiftningen genom plan- och bygglagen 
och miljöbalken, men även genom olika förordningar.  För 
olika bullerkällor finns också riktvärden för bullernivåer 
vid bostadsbebyggelse. 

Buller har stor betydelse vid lokalisering av nya bebyg-
gelseområden, men även av störande verksamheter. Bul-
lerfrågan har särskilt stor betydelse vid lokalisering och 
utformning av bostads-, skol- och vårdmiljöer. Verksamhe-
ter behöver planeras så att de inte verkar störande för sin 
omgivning, men också att det finns möjlighet till vidare 
utveckling av befintliga verksamheter

Vid planering av bostäder utifrån bullerhänsyn bör i första 
hand alltför bullerutsatt lokalisering undvikas. När det 
behövs och är möjligt ska källbullret åtgärdas. I sista hand 
måste bostäderna bulleranpassas genom att utformas och 
placeras för att minimera bullerproblemen. 

Inom Ljungby kommun är vägtrafik den främsta orsaken 
till buller, särskilt i tätbebyggda områden samt vid de större 
vägarna E4:an och Riksväg 25. Bland kommunens större 
orter finns de största bullerproblemen i Ljungby stad, både 
på grund av de stora trafikmängderna och närheten mellan 
bostadsområden och stora trafikleder som E4:an, Riksväg 
25 och ringleden. I Ljungby är det också svårt att hitta till-
räckligt med attraktiva bostadslägen i bullerfria miljöer. 
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Vältrafikerade vägar omger staden på alla sidor och över-
siktsplanen behöver därför i många fall föreslå bostadsom-
råden i bullerutsatta miljöer. 

Bullersituationen för många av de föreslagna bostadsom-
rådena i Ljungby stad är komplicerad, särskilt i närheten 
av Riksväg 25, men även i anslutning till E4:an, väg 124 
och ringleden. Bullersituationen i dessa områden behöver 
studeras vidare separat, till exempel i en fördjupad över-
siktsplan för Ljungby stad. Bedömningen i översiktsplanen 
är dock att det är möjligt att bygga bostäder i föreslagna 
bullerutsatta lägen om kompensationsåtgärder vidtas.

Vid planering av nya industri- och verksamhetsområden 
i översiktsplanen har en utgångspunkt varit att i första 
hand placera dem i anslutning till de större trafiklederna, 
främst E4:an och Riksväg 25. På så sätt lokaliseras dessa 
verksamheter i redan bullerutsatta lägen där det finns goda 
möjligheter att utvecklas vidare. I många fall föreslår över-
siktsplanen även en långsiktig utflyttning av störande verk-
samheter från orternas centrala delar för att minska buller-
störningarna där. Även industri- och verksamhetsområden 
i bullerutsatt läge bör planeras så att byggnader placeras så 
buller i utemiljöer reduceras.

För markanvändningsförslag som antingen berörs av buller 
eller kan verka bullrande anges att bullerstörningarna är 
en fråga som behöver tas hänsyn till i planeringen av områ-
det. Vid detaljplanering ska gällande riktvärden klaras. Det 
är viktigt att bullerfrågan utreds, särskilt i anslutning till 
stora trafikleder och eventuell järnväg.

För eventuell ny stambana för höghastighetståg är plane-
ringsläget för osäkert i nuläget för att kunna göra några 
mer detaljerade bedömningar. Vid ett beslut om eventuell 
järnväg förbi Ljungby kommer bullerfrågan därför att be-
höva studeras vidare. 

Förorenade områden
Förorenade områden innefattar mark, grundvatten, 
 ytvatten och sediment som är så förorenat att halterna av 
föroreningar påtagligt överskrider de naturliga bakgrunds-
halterna. På och i anslutning till fastigheter där det bedrivs 
eller har bedrivits någon form av miljöfarlig verksamhet 
förekommer ofta föroreningar. Ett stort antal fastigheter 
inom kommunen är identifierade som potentiellt föro-
renade, varav tre fastigheter utgör riskklass 1, den högsta 
nivån på en fyragradig skala. Enligt miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” ska förorenade områden vara åtgärdade i så 
stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människ-
ors hälsa eller miljön. Pågående klimatförändringar med 
större nederbördsmängder kan innebära ökad rörlighet 
och urlakning av föroreningar i mark. En större variation i 
grundvattennivån, vilket också kan uppkomma i samband 
med markarbeten vid byggnation, kan göra att förorening-
ar i marken flyttar sig och därmed kan utgöra en risk för 
känsliga områden. 

Användning av förorenad mark behöver ske med för-
siktighet. För markanvändningsförslag som berörs av 
riskklassade objekt anges det i den beskrivande texten för 
respektive område. Länsstyrelsen har ett regionalt program 
för förorenade områden för perioden 2019-2021. Pågående 
saneringar i kommunen är Lidhults före detta sågverk och 
Holmsborg i Lagan. 
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Översvämning, erosion, skred och ras
I kommunen finns det, särskilt i anslutning till vattendrag, 
riskzoner för översvämning i samband med höga flöden 
och skyfall. Främst handlar det om översvämningar i an-
slutning till Lagaån och Helge å, men även andra låglänta 
områden riskerar att bli översvämmade. För att få en bild 
av vilka områden som riskerar att översvämmas har MSB:s 
översvämningskarteringar för Lagan och Helge å studerats, 
med 100-års- och 200-årsflöden samt högsta beräknade flö-
de. Ett 100-årsflöde är det vattenflöde som på en viss plats 
inträffar i genomsnitt en gång på hundra år. 

Vidare har karteringar av dammbrottsscenarier och lågt 
liggande områden använts. I Ljungby kommun är antalet 
invånare som drabbas direkt vid ett eventuellt dammbrott 
eller maximala flöden i Lagaån litet, däremot skulle antalet 
som påverkas indirekt bli större i och med att en översväm-
ning skulle beröra trafiken på flera platser längs E4:an, 
Riksettan och Riksväg 25. 

För att få en bild av var det finns en potentiell risk för 
stranderosion har SGU:s kartering av stränders eroderbar-
het använts, vilken utgör utifrån analys av jordarter. De 
områden som berörs är Helge å mellan Möckeln och Ryss-
by, sydligaste delen av Prästebodaån, hela Lagan, Skålån, 
Bolmån, Vidösterns östra strand, Bolmsös östra strand, 
Bolmens sydvästra stränder, Krokån samt mindre sjöar på 
isälvsmaterial. 

Längs vissa vattendrag finns risk för skred och ras, på 
grund av kombinationen av finkorniga jordarter och slut-
tande mark. Skred sker i huvudsak i finkorniga jordarter 
och omfattar enligt SGU:s kartering av förutsättningar för 
skred i finkorniga jordarter mindre områden än de med 
risk för erosion. 

Risk för skred kan noteras för Lagaån mellan Lagan och 
Bäck, Bolmån i höjd med Nöttja samt kring Ryssby längs 
Ljungabäcken och Ryssbysjön. De tätorter som berörs här, 
och som även uppmärksammas i MSB:s skredkartering 
inom bebyggda områden, är Lagan, Ljungby, Kånna och 
Ryssby. För att få en bild av rasrisken har SGI:s inventering 
av tidigare jordrörelser studerats, vilken visar att ras främst 
har skett vid Ljungabäcken i Ryssby. Något som kompli-
cerar det hela är att ökande nederbördsmängder kan öka 
risken för ras, skred och stranderosion.

De geotekniska riskerna som tas upp här påverkar möjlig-
heten att bebygga vissa orter, till exempel i Ljungby, Lagan 
och Ryssby. Utifrån riskbilden har bebyggelseområden 
tagits fram och behov av vidare studier och begränsning i 
markanvändning angetts för områden som kan beröras av 
översvämning.

Ljungby kommun har tagit fram verksamhetsplan och 
handlingsplan för klimatanpassning för kommunala verk-
samheter. I handlingsplanen ingår bland annat att ta fram 
en dagvattenstrategi samt att lokalisera och klassificera 
områden som är känsliga för ras, skred och översvämning. 
Vidare har det gjorts en skyfallskartering, vilken visar låg-
länta områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. 
Alla dessa faktorer är viktiga för att ha bra förståelse för 
att vissa områden kräver extra omtanke i dessa frågor inför 
exploatering och om möjligt undvika riskområden vid ny 
bebyggelse. Ett viktigt underlag för kommunens arbete 
med klimatanpassning är den regionala handlingsplanen 
för klimatanpassning, vilken innehåller länsstyrelsens mål-
sättning för klimatanpassning, förslag på åtgärder för att 
uppnå målen och beskrivningar av läget i länet. 
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Radon
 Radon är en radioaktiv gas som bildas från naturligt 
 förekommande uran i berggrunden och i jordarter.  
Gasen varken luktar, smakar eller syns och har ofta sitt 
 ursprung i luft som finns i marken, vilken kan läcka in i 
hus. Radon kan även ha sitt ursprung i vatten eller bygg-
nadsmaterial, exempelvis blåbetong. Förhöjda halter av 
markradon förväntas främst finnas i kvartsrika bergarter, 
som vissa graniter och pegmatiter, samt i alunskiffer. 
Jordarter med mycket luftfickor, som sand- och grusrika 
jordarter, kan innehålla mer radon. I Ljungby kommun  
är det generellt låga nivåer av radon, främst för att det inte 
finns så mycket exponerad berggrund. 

Områden som kan förväntas ha förhöjda halter är ett om-
råde med bergarten diabas mellan sjöarna Möckeln och 
Tjurken samt i vissa områden med rullstensåsar. Förhöjda 
radonhalter finns bland annat i centrala delar av Ljungby 
stad och kan kopplas till förekomsten av mer sorterade 
isälvsmaterial. För markanvändningsförslag som berörs 
av förhöjda radonhalter anges det i beskrivningen av 
respektive område. I samband med planläggning eller ny-
byggnation av ett område där det finns risk för radon kan 
markundersökning behöva göras. Det är viktigt vid uppfö-
rande av ny bebyggelse att i områden med risk för förhöjda 
halter av radon säkerställa radonsäker grundläggning. 
 Gällande gränsvärden i Boverkets byggregler ska uppfyllas. 
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Omvärldsanalys Fotograf: Jen Theodore
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Omvärldsanalys
En omvärldsanalys har tagits fram för att kunna fungera 
som grund för kommunens långsiktiga utvecklings- och 
visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. 

Omvärldsanalysen beskriver utifrån tillgängligt underlag 
nuläge och de förändringar i omvärlden som formar de 
framtida förutsättningarna för kommunens utveckling och 
attraktivitet gällande främst näringsliv, arbetsplatser, bo-
ende och besökare. Omvärldens påverkan på kommunen 
beskrivs i omvärldsanalysen i tolv punkter. Analysen förser 
kommunen med kunskap om framtida utmaningar och 
trender samt osäkerheter kopplat till kommunutveckling.

Utifrån omvärldsanalysens resultat har ett antal förslag på 
prioriteringar för kommunens framtida arbete tagits fram. 
Förslagen baseras på vad som uppfattas som centrala punk-
ter för Ljungby att fördjupa och/eller utveckla sig inom. 
Utgångspunkten har varit Ljungby kommunens befintliga 
unika värden samt geografiska läge och möjligheter till 
arbetspendling.

De föreslagna prioriteringarna har i arbetet med program 
till översiktsplan använts för att, tillsammans med utpeka-
de utmaningar, definiera ställningstaganden som är rele-
vanta för kommunens samhällsplanering. Detta beskrivs 
vidare i avsnittet om utmaningar och ställningstaganden. 
Alla förslag är i olika utsträckning relevanta för kommu-
nens översiktliga planering, men några av förslagen har 
tydligare koppling till kommunens övriga utvecklingsarbete 
med till exempel näringslivsfrågor. De prioriteringar som 
omvärldsanalysen föreslår är följande:

1. Ökad innovationskraft
Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i Ljungby kom-
mun:

Förslaget handlar i första hand om att attrahera personer 
som har en egen drivkraft till att utveckla både sig själva 
och sin omgivning. Många av dessa finns redan idag i 
Ljungby men de behöver bli fler och de kan i praktiken 
vara kopplade till vilken bransch eller vilken sektor som 
helst. Eldsjälarna är viktiga stenar i samhällsbyggandet och 
kan de lockas att starta projekt och processer i Ljungby 
kommun så kan det bli ringar på vattnet.

2. Förenklat resande
Göra resandet enklare samt underlätta för transporter och 
logistik av alla slag:

Se till relationen mellan Ljungby stad och Ljungby kom-
mun samt i dess förlängning grannkommuner och de 
regioner där dessa kommuner återfinns i. Gränsdragningar 
fungerar i praktiken som förvaltningsgränser av olika slag. 
Andra relationer att titta närmare på kan vara dag- och 
nattpendling, fritid och arbetstid, sommar och vinterakti-
viteter. 

Antalet funktionella arbetsmarknadsregioner minskar sak-
ta i Sverige då vi som individer är alltmer rörliga och det 
sker en allmän infrastrukturutbyggnad.

3.    Ökad attraktivitet 
Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer:

Förslaget handlar i grunden om attraktivitet och lyfter spe-
cifikt begreppet unga vuxna och att Ljungby kommun görs 
än mer attraktivt att bo och leva i. Statistiken visar att just 
denna grupp tenderar att flytta till större städer eller uni-
versitetsorter för att sedan bli kvar där. Livsstilsfrågor kan 
här vara avgörande att fokusera på.

4. Ökad trygghet
Se över hur trygghetsfaktorerna kan förstärkas:

Ytterligare förstärka trygghetsfaktorerna i kommunen, 
vilket även har bärighet till det tredje förslaget. Att behålla 
sjukhuset och samtidigt utveckla barnomsorgen samt sä-
kerställa att säkerhet i hem och på allmän plats fungerar är 
viktigt, inte bara för den enskilda människan utan även för 
näringslivet.

5. Verksamhetsutveckling
Aktivt arbeta för verksamhetsutveckling utifrån jämförelse 
mellan branscher och industrier för att visa på möjliga ut-
vecklingsspår med fokus på digitalisering: 

Det femte förslaget är kopplat till den tredje men fokuserar 
på att arbeta över branschgränser för att stödja en bransch-
breddning men också utveckla den egna branschen med 
hjälp av exempelvis digitalisering och industri 4.0-frågor. 
Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen siktar 
inom tillverkningsindustrin mot smartare och effektivare 
produktion och logistik med hjälp av intelligenta digitala 
nätverkssystem. Detta är något som även stöds av Region 
Kronoberg och bedömningen är att unga personer kan bi-
dra med mycket värdefulla erfarenheter kring användning 
och produktion av ny teknik.

6. Utveckla tjänstesektorn 
Etablera dialog kring utveckling av olika former av tjäns-
ter inom etablerade och nya områden, både vad gäller 
enskilda företag och hela branscher: Förslaget lyfter tjäns-
tesektorn explicit och pekar på flera olika perspektiv. Ur 
ett upplevelseperspektiv har det uttryckts ett behov av fler 
möjligheter medan i ett utvecklingsperspektiv exempelvis 
naturen och civilsamhället kan utgöra stabila grunder för 
att skapa nya arbetstillfällen. Minst lika viktigt kan det vara 
att stödja utvecklingen i redan etablerade industrier och 
företag till att bli mer tjänsteinriktade.
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7. Förebyggande kompetensförsörjning
För dialog om kommande behov hos näringslivet. Inled 
parallellt proaktiva samarbeten för att få framförallt unga 
vuxna in på arbetsmarknaden: 

Förslaget understryker behovet av kvalificerad kompetens 
till vårt näringsliv och våra organisationer. Samtidigt hand-
lar det om de som står långt från arbetsmarknaden. Med 
ett aktivt stöd in på arbetsmarknaden så blir kommunen 
samtidigt en mer attraktiv plats att leva i.

8. Satsa på vatten och vattenförsörjning
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vat-
tenfrågor i Ljungby kommun:

Det åttonde förslaget pekar på ett globalt problem som 
numera även är relevant i Sverige, nämligen frågan om 
vatten och tillgängligheten till vatten. Ljungby är, baserat 
på sitt läge, en naturlig plats för att diskutera alla former 
av frågor kring användning och förbrukning av vatten. 
Att kunna bjuda in ledande personer på en internationell 
nivå och diskutera behov och möjligheter kring vatten och 
vattenförsörjning skulle kunna innebära att Ljungby kan 
förstärka och utveckla ett branschsegment kring vatten och 
dess användning.

9.  Utveckla den muntliga
 berättartraditionen 

Utveckla arbetet kring berättartraditionen. Den muntliga 
traditionen är stark och kommunen bör utveckla och ta 
tillvara på Sagobygdens etablerade varumärke med kopp-
lingar till Unesco som kan locka till sig mer kultur: 

Förslaget handlar om berättandet och de mjuka kulturella 
värden som finns runt det. Det handlar både om det talade 
ordets kraft och möjlighet samt om retorikens styrka och 
den goda sagans sätt att påverka oss som individer i rätt 
riktning oavsett om vi är unga eller gamla.

10. Gränsöverskridande samverkan
Fortsätt att föra dialog om framtiden i samtiden. Bjud in 
till samtal mellan olika myndigheter och hitta möjligheter 
till utveckling mellan ansvarsområden: 

Förslaget handlar om gränsöverskridande samverkan.  
Att samverka i olika former har redan nämnts under olika 
punkter ovan men vi vill ändå understryka att utveckling 
sker både snabbare och säkrare vid samverkan. Att särskilt 
bjuda in till dialog om de svåra frågorna ser vi som viktigt. 
En sådan fråga handlar om unga vuxna som hamnar i 
 någon form av utanförskap.
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Läsanvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som  
behandlar olika frågor som har med hållbar översikt-
lig planering och kommunens kommande utveckling 
att göra. Hela översiktsplanen finns även som en  
digital version som du hittar på kommunens hemsida.

Del 1 
Utgångspunkter
Här kan du läsa om vad en översiktsplan är, varför  
kommunen tar fram en ny, hur processen med att ta fram 
en översiktsplan går till samt när planen beräknas vara 
färdig. Du kan även läsa om vilka nationella, regionala och 
kommunala mål, planer och program som översiktspla-
nen berörs av samt hur man förhåller sig till dem. Delen 
innehåller också information om de mest aktuella mellan-
kommunala frågeställningarna.

Del 2 
Planförslag
Behandlar kommunens strukturbild och olika strategi- 
områden samt förslag på markanvändning inom kommu-
nen. I denna del behandlas kommunen i sin helhet genom 
en strukturbild men även mer detaljerat i de orter som  
pekas ut som serviceorter. Här kan du även hitta ställnings-
taganden som gjorts kopplade till de olika strategiområde-
na som kommunen har arbetat med. 

Del 3 
Hänsyn och planeringsunderlag
Beskriver de förutsättningar som kommunen har att  
 jobba utefter idag. Denna delen lyfter fram de riks
intressen och allmänna intressen som finns inom 
 kommunen och som kan komma att påverkas vid den 
fysiska utvecklingen av kommunen. 

Del 4 
Fortsatt arbete
Beskriver hur löpande översiktlig planering fungerar och 
hur kommunen kan fortsätta arbetet med översiktlig plane-
ring efter att översiktsplanen har antagits. I denna del kan 
du även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen.  
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för del 4 
bör del 1 läsas först.
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Fortsatt arbeteFotograf: Alexander Hall
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Förslag på arbetssätt
Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska 
planering och bör användas för att samordna kommunens 
planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genomslag 
och för att arbetet med löpande översiktlig planering ska 
löpa på är det viktigt att det finns ett strukturerat och 
kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande översiktliga 
planeringen går till är av avgörande betydelse för hur över-
siktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför rutiner för kommunens arbete med översiktlig  
planering bör fastställas i samband med antagandet av 
översiktsplanen. I projektplanen för översiktsplanen  
behandlar ett av projektmålen den löpande översiktliga 
planeringen:

”För att kommunens översiktsplanering ska kunna hållas aktuell 
behövs en struktur för hur vi arbetar löpande med översiktliga 
planeringsfrågor. Med hjälp av en rutin för hur den löpande över-
siktsplaneringen ska gå till kan det kommunala planeringsarbetet 
samordnas bättre och tydligare inkluderas i kommunens styrning 
samt verksamhets- och budgetplanering. Metoder för att följa upp 
kommunens övergripande mål ur ett översiktsplaneperspektiv ska 
utredas i projektet.” 

Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga 
planeringen är en handlingsplan för implementering av 
översiktsplanen. I handlingsplanen ska kommande strate-
giska planeringsprojekt definieras, prioriteras och planeras 
för frågor som är viktiga för kommunens framtida utveck-
ling. För att ge framförhållning behöver handlingsplanen 
sträcka sig över ett antal år framåt, gärna minst 3–4 år. 

Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årli-
gen, både för att förbli aktuell och för att kunna fungera 
som ett underlag för kommunens övergripande verksam-
hets-, budget- och resursplanering. I samband med den 
årliga uppföljningen bör även aktualiteten i översiktspla-
nens strategiområden, ställningstaganden och markan-
vändningsförslag samt kopplingen till relevanta kommu-
nala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som plan- och 
bygglagen ställer på den aktualitetsprövning av översiktspla-
nen som ska ske minst en gång per mandatperiod. 

Löpande översiktlig planering
Då förutsättningarna för planering och utveckling av kom-
munen ständigt förändras är det viktiga att ha en aktuell 
och uppdaterad översiktsplan. Idag sker utveckling och 
förändring i omvärlden i allt snabbare takt vilket gör att 
kommunala styrdokument som en översiktsplan behöver 
uppdateras oftare. Att ta fram en helt ny översiktsplan tar 
lång tid och kräver mycket resurser. Istället för att med 
några års intervaller ta fram en ny översiktsplan, kommer 
kommunen nu istället att jobba med löpande översiktlig 
planering för att översiktsplanen med tillhörande doku-
ment ska vara så aktuella som möjligt. 

Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen 
kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen be-
höver därför aktualiseras varje mandatperiod. Från och 
med valet 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om 
att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi 
varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader 
efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska full-
mäktige ha antagit kommunens första planeringsstrategi. 
Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara 
aktuell.

Översiktsplanen redovisar strategier och geografiska ställ-
ningstagande på en övergripande nivå. Markanvändnings-
kartorna redovisar därför inte i detalj samtliga ställnings-
taganden och avvägningar för varje enskild yta, utan att 
många avvägningar måste ske i kommande planering.  
Det görs exempelvis i geografiska fördjupningar av över-
siktsplanen, eller i detaljplaner för mer avgränsade om-
råden. Till varje markanvändningsförslag finns det stöd i 
form av en lista med vad som behöver beaktas i fortsatta 
planarbetet.

En översiktsplan kan normalt anses medföra en betydan-
de miljöpåverkan då planen visar hur kommunen anses 
utvecklas inom de närmsta åren. När en översiktsplan upp-
rättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning göras 
för att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfat-
tande så att en hållbar utveckling främjas. 
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I samband med den årliga uppdateringen bör frågeställ-
ningar som dessa hanteras:

• Är översiktsplanen tydlig och vägledande vid olika
beslut och prövningar?

• Följs översiktsplanens mål, strukturbild, strategiområ-
den, ställningstaganden och markanvändningsförslag
och är utpekade utmaningar relevanta?

• Hur förhåller sig detaljplaner, planbesked, förhands- 
besked och bygglov till översiktsplanen?

• Hur förhåller sig översiktsplanens markanvändnings- 
förslag till behovet av exploaterbar mark?

• Finns det nya förutsättningar som framkommit sedan
översiktsplanen togs fram och vad innebär de för över-
siktsplanens aktualitet? Politiska frågor, ny lagstiftning,
ny kunskap, ny omvärldspåverkan, nya nationella och
regionala mål, planer och program?

Utifrån ovanstående görs en analys av om översiktsplanen 
eller delar av den är inaktuella och om det föranleder en 
omarbetning av den kommunövergripande översiktsplanen 
eller att fördjupningar av översiktsplanen behöver tas fram. 

När översiktsplanen är antagen behöver en handlingsplan 
för implementering av översiktsplanen tas fram. Till dess 
behöver ansvaret förtydligas för både den löpande översikt-
liga planeringen i stort och för de utpekade planeringspro-
jekten. Vidare behöver det klargöras hur det kommande 
arbetet med planeringsstrategi och eventuellt omtaget på 
hela översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt.

Möjliga fortsatta planeringsprojekt 
och utredningar
Kommunen har ett stort antal befintliga styrdokument 
som relaterar till fysisk planering, förvaltningen av mark 
och vattenområden, eller samhällsutveckling i ett mer  
generellt sammanhang.

För att säkra en hållbar förvaltning och utveckling av kom-
munen kan det utifrån krav i plan- och bygglagen, annan 
lagstiftning eller kommunala avtal finns behov av att ta 
fram ytterligare styrdokument. I många fall kommer nya 
styrdokument som tas fram utifrån ett bredare perspektiv 
ersätta ett eller flera befintliga dokument.

Inför att styrdokument uppdateras eller ersätts ska det  
tydligt framgå för vem materialet tas fram och om doku-
mentet kan arbetas in i översiktsplanen för att få doku-
ment tillhörande fysisk planering samlade och på så sätt 
få en bättre överblick.

Nedan presenteras en lista med exempel på möjliga fram-
tida projekt som har behov av att uppdateras alternativt 
tas fram som nya dokument. Hur arbetet med eventuella 
projekt ska hanteras formellt och praktiskt beslutas inför 
respektive projektstart. De projekt som listas nedan har 
alla någon form av koppling till fysisk planering, i arbetet 
med dessa är det av stor vikt att ta utgång i översiktsplanen 
och kommunens visionsstyrning.

Dessa dokument behöver tas fram så att de kan inarbetas 
i översiktsplanen och behöver därför hantera avvägningar 
gentemot andra relevanta intressen i den översiktliga  
planeringen. Det kan förtydligas att nedanstående lista är 
att se som en bruttolista som sträcker sig många år framåt. 
En löpande översyn av vilka projekt som ska prioriteras 
görs årligen kopplat till beslut om kommunens budget.  
I samband med det kan denna lista sägas bli inaktuell. 

Geografiska fördjupningar 
av översiktsplanen:

• Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad
kommer att ersätta den gällande centrumplanen.
Det pågår i nuläget ett antal större utvecklingsprojekt i
Ljungby stad och en framtida tillväxt kommer leda till
ytterligare projekt inom och i anslutning till befintlig
stadsstruktur. För att säkra en hållbar utveckling i linje
med kommunens vision med tillhörande visionsmål och
den nya översiktsplanen bör därför centrumplanen upp-
dateras i form av en fördjupad översiktsplan för Ljungby
stad. Planen bör bland annat inkludera ny parkerings-
norm, ny norm för lekplatser, inventering av historisk
värdefull bebyggelse, plan för grönstruktur, dagvatten-
hantering m.m. Politiskt beslutat projektuppdrag finns.

• Bolmens östra strand
I förslag till ny översiktsplan pekas ett område vid
Bolmens östra strand ut som ett utvecklingsområde,
främst med tanke på att möjliggöra byggnation i attrak-
tiva lägen samt reservera naturvärdefulla områden. En
fördjupad översiktsplan för området innebär utredning
av områdets roll i strukturbilden, stråk- och servicefunk-
tioner samt dess potential för bebyggelse, infrastruktur,
service, naturvärden och besöksnäring. En fördjupad
översiktsplan skulle ersätta det befintliga utvecklings- 
programmet. Politiskt beslutat projektuppdrag finns.

• Serviceorter
Görs utifrån behov av fördjupningar för respektive ser-
viceort och inkluderar typiskt inventering av kulturhis-
torisk värdefull bebyggelse, plan för grönstruktur, bebyg-
gelsesnära rekreation, dagvattenhantering m.m.
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Övriga styrdokument
• Bostadsförsörjningsprogram  

Aktualisering av befintligt program. Enligt lag ska kom-
munens bostadsförsörjningsprogram uppdateras minst 
vart fjärde år. Gällande program omfattar tidsperioden 
2017-2021. Programmet beskriver behov av bostäder och 
kommunens arbete med bostadsförsörjning. Politiskt 
beslutat projektuppdrag finns. 

• VAplan  
Plan som beskriver kommunens arbete med vatten- och 
avloppsfrågor både på strategisk nivå och planer för 
genomförande av olika projekt. Planen kan kopplas 
samman med eller inkludera vattenförsörjningsplan. 
Hanterar även myndighetsperspektivet utifrån aktuella 
lagstiftningar. Gällande VA-plan antogs 2014 och anger 
bland annat tidplan för när kommunalt avlopp ska byg-
gas ut i olika geografiska verksamhetsområden. Aktuell 
tidplan har i liten grad följts, vilket lett till att relevant 
stöd för kommunens tillsyn av små avlopp och utbygg-
nad av kommunalt avlopp saknas. Politiskt beslutat pro-
jektuppdrag finns.

• Verksamhetsplan för hållbar samhällsplanering  
Beskriver kommunens arbetssätt för att säkra alla håll-
barhetsaspekten genom samhällsbyggnadsprocessens 
olika led, från översiktsplanering till handläggning av 
bygglov. Parallellt med arbetet med ny översiktsplan har 
Ljungby och Växjö kommun drivit ett projekt där det 
utvecklats en metodik för hållbar översiktlig planering.  
En naturlig fortsättning på det arbetet är att även anpas-
sa metodiken till övriga nivåer i samhällsplaneringen. 

• Verksamhetsplan för markanvisning  
och exploateringsavtal 
Lagstadgat styrdokument som beskriver kommunens 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Är 
ett viktigt led för att säkra hållbar samhällsutveckling. 

• Verksamhetsplan för arbete med serviceorterna  
Beskriver kommunens arbetssätt för utveckling av  
utpekade serviceorter. Kan även inkludera “lokala  
utvecklingsdialoger”.

• Verksamhetsplan för lokala utvecklingsdialoger  
Beskriver kommunens förhållningssätt till utveckling av 
orter som inte hanteras i översiktsplanen. 

• Verksamhetsplan för friluftsliv  
Beskriver kommunens arbete med att utveckla ett håll-
bart och attraktivt friluftsliv med koppling till olika eko-
systemtjänster.

• Områden för bebyggelsenära rekreation och orörd natur 
Utredning om att avsätta områden med höga natur-
värden som naturreservat eller liknande. I första hand 
nordöst om Lidhult och sydöst om Ljungby stad.

Tematiska tillägg till översiktsplanen  
eller tematiska planeringsunderlag

• Plan för hantering av dagvatten 
Strategi för hur kommunen ska hantera ökade mängder 
dagvatten. Politiskt beslutat projektuppdrag finns. 

• Landsbygdsplan 
Fördjupning som hanterar landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, jordbruksmark, sammanhållen bebyg-
gelse, bygglovsbefriade åtgärder, ortsanalyser, kulturhis-
torisk värdefull bebyggelse m.m. 

• Grön och blåstrategi 
Beskriver kommunens förhållningssätt till  
ekosystemtjänster.

• Grön och blåstruktur/ Naturvårdsplan för områden  
utanför centralort och serviceorter 
Hanterar skyddsvärd natur, sjöar och vattendrag.  
Kan eventuellt ingå som en del i grön- och blåstrategi. 
Friluftsplan kan ingå här.

• Plan för trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag  
Beskriver kommunens arbete med trafikfrågor i ett brett 
perspektiv och ska utgöra ett helhetligt underlag för 
arbetet med trafikinfrastruktur, kollektivtrafik, cykel- 
frågor, trafiksäkerhet m.m. Kan ersätta verksamhetsplan 
för cykelplanering samt trafiksäkerhet.
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• Policy för näringsliv, Ljungby kommun (2018) 

• Policy för vatten och avlopp, Ljungby kommun (2013) 

• Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand, Ljungby 
kommun (2012, aktualiserad 2018) 

• Verksamhetsplan för bredband,  
Ljungby kommun (2016) 

• Verksamhetsplan för cykelplanering,  
Ljungby kommun (2016) 

• Verksamhetsplan för hållbar utveckling,  
Ljungby kommun (2014) 

• Verksamhetsplan för klimatanpassning,  
Ljungby kommun (2020) 

• Verksamhetsplan för kultur, Ljungby kommun (2018) 

• Vindkraftsplan, Ljungby kommun (2018)  

• Översiktsplan för Ljungby kommun,  
Ljungby kommun (2006) 

Övriga skriftliga underlag
• Gröna Kronoberg 2025 - regional utvecklingsstrategi för 

Kronobergs län, Region Kronoberg (2019)  

• Höghastighetsjärnväg Ljungby kommun - översiktlig 
studie av möjliga sträckningar och stationslägen, WSP 
(2016) 

• Kollektivtrafiklösning Ljungby - möjlighet till förbättrad 
busstrafik, Ramböll (2020) 

• Kronobergs natur – naturvårdsprogram för Kronobergs 
län, Länsstyrelsen i Kronobergs län (1989)  

• Kulturmiljöinventering av Ljungbys bostadsområden, 
Ljungby kommun (2013-14) 

• Kulturmiljöunderlag (8 separata rapporter från 
 LONA-projekt ”Verksamhetsplan för bebyggelsenära 
natur- och kulturmiljövärden”), Kulturparken Småland 
(2018-19) 

• Ljungbys omvärld – omvärldsbevakning för Ljungby 
kommun, Sweco (2017) 

• Metodhandbok för miljö- och hållbarhetsbedömning av 
översiktsplaner, Tyréns (2019) 

• Naturvårdsinventering Ryssby, Ingvar Nilsson (2017) 

• Naturvärdesinventering Ljungby kommun, Calluna 
(2018) 

• Naturvärdesinventering Ljungby kommun  
– komplettering Agunnaryd, Calluna (2020) 

• Naturvärdesinventering Ljungby kommun  
– komplettering Hamneda, Calluna (2019) 

• Nya stambanor för höghastighetståg  
– hemsida och rapporter, Trafikverket (2015-2021) 

• Rapport för grönstrategi för Ljungby kommun,  
Calluna (2019)  

• Rapport för grönstrategi för Ljungby kommun  
– komplettering Agunnaryd, Calluna (2020)  

• Rapport för grönstrategi för Ljungby kommun  
– komplettering Hamneda, Calluna (2019) 

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur, 
 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2018) 

• Rekreationsvärdesinventering i Ljungby kommun, 
 Calluna (2019) 

• Rekreationsvärdesinventering i Ljungby kommun  
– projektområde Agunnaryd, Calluna (2020) 

• Rekreationsvärdesinventering i Ljungby kommun  
– projektområde Hamneda, Calluna (2020) 

• Riksintressen för kulturmiljövården i Kronobergs län, 
Riksantikvarieämbetet (2021) 

• Riksintressen för totalförsvarets militära del i Krono-
bergs län, Försvarsmakten (2019) 
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• Utredning stationsläge Ljungby, Rejlers (2016)

• Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, Länsstyrel-
sen i Kronobergs län (2012)

• Översiktlig naturvärdesinventering (8 separata rapporter
från LONA-projekt ”Verksamhetsplan för bebyggelsenä-
ra natur- och kulturmiljövärden”), Ingvar Nilsson (2018-
19)

Digitala underlag (webbtjänster besökta 
löpande under arbetet med översikts
planen)
• Artportalen – information om inrapporterade artobser-

vationer, Sveriges lantbruksuniversitet

• EBH-kartan – misstänkta eller konstaterade förorenade
områden, Länsstyrelsen

• Fornsök – information om kända forn- och kulturläm-
ningar, Riksantikvarieämbetet

• Förutsättningar för skred i finkornig jordart (kartverk-
tyg), Sveriges geologiska undersökning

• Gammastrålning, uran (kartverktyg), Sveriges geologiska
undersökning

• Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (kartverk-
tyg), Sveriges geotekniska institut

• Jordartskarta 1:25 000-1:100 000 (kartverktyg), Sveriges
geologiska undersökning

• Jordskred och raviner (kartverktyg), Sveriges geologiska
undersökning

• Kolada - den öppna och kostnadsfria databasen för kom-
muner och regioner, Rådet för främjande av kommuna-
la analyser

• Länsstyrelsens WebbGIS – webbtjänst med information
om riksintressen samt övrigt inom natur, kulturmiljö
och miljöskydd, Länsstyrelsen i Kronobergs län

• NVDB (Nationell vägdatabas), Trafikverket

• Regional grön infrastruktur (kartverktyg), Länsstyrelsen i
Kronobergs län

• Riksintresse för dricksvattenanläggningar respektive för
yrkesfisket (webbsida), Havs- och vattenmyndigheten

• Riksintressen för trafikslagens anläggningar (webbsida),
Trafikverket

• Skogens pärlor – information om värdefulla skogsmiljö-
er och kulturlämningar i svenska skogar, Skogsstyrelsen

• Skyddad natur (kartverktyg) – information om skyddade
områden som riksintressen för naturvård och friluftsliv,
Natura 2000-områden och övriga naturvärden, Natur-
vårdsverket

• Stränders jordart och eroderbarhet (kartverktyg), Sveri-
ges geologiska undersökning

• Statistiska centralbyrån – aktuell statistik inom olika
ämnen

• TUVA – databas över ängs- och betesmarksinventering-
en, Jordbruksverket

• VISS (Vatteninformationssystem Sverige) - klassningar
och kartor över större sjöar, vattendrag, grundvatten och
kustvatten; Vattenmyndigheterna Länsstyrelserna och
Havs- och vattenmyndigheten

• Dessutom används Ljungby kommuns interna webb-
karta med information om bland annat dammbrotts-
scenarier, skyfallskartering samt höga flöden för Ljungby
tätort, Helge å och Lagan.

• SGI:s inventering av tidigare jordrörelser
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Läsanvisning
Det här dokumentet är fristående och ska  
kunna läsas  separat från översiktsplanen.

Dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB), som har utökats med en hållbarhets-
bedömning av alternativa utvecklingsförslag.  
Detta har legat till grund för översiktsplanen.

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen 
är indelad i tio kapitel. 

Kapitel 1  Innehåller en icke-teknisk 
 sammanfattning. 

Kapitel 2   Innehåller en sammanfattning 
av  översiktsplanen.

Kapitel 3    Innehåller inledning med  
syfte och  metodbeskrivning.

Kapitel 4    Innehåller hur översiktsplanen har 
avgränsats samt hur avgränsningen 
i  konsekvensbeskrivningen  utifrån 
det har gjorts. Vidare presenteras 
vilka  alternativ som studerats.

Kapitel 5    Innehåller vilka mål planförslagen 
 analyserats mot.

Kapitel 6    Redovisar kommunens nuläge  
och  omvärld.

Kapitel 7    Redovisar strategianalysen samt 
 resultatet av detta.

Kapitel 8    Redovisar markanvändnings-
förslagen i  centralorten och 
serviceorterna samt den samman-
fattande konsekvens bedömningen 
av dem.

Kapitel 9    Redovisar alternativa lokaliseringar 
på jordbruksmark och den samm-
an vägda resonemangen av dem. 

Kapitel 10    Beskriver hur uppföljning av nega-
tiva konsekvenser och miljöpåver-
kan som helhet föreslås utföras.
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Icke-teknisk sammanfattning
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Icke-teknisk sammanfattning 
Tillgängligheten till strukturbildens stråk är en viktig fak-
tor i framtagande av markanvändningsförslag där det foku-
seras på att strukturen ska gynna hållbara trafikslag. I den 
växande centralorten görs ansträngningar för att inte sta-
den ska spridas ut för mycket, med industri längs E4 och 
bostäder främst norr och öster om ringleden runt staden.  
I möjligaste mån undviks bebyggelse på jordbruksmark, 
men där andra alternativ saknas och för att hålla ihop 
orterna föreslås exploatering av jordbruksmark. Tätorts-
utvecklingen har prioriterats före jordbruksmark om inga 
rimliga alternativ finns. Flertalet av kommunens service-
orter har vuxit fram på jordbruksmark och till följd av det 
har vissa markanvändningsförlag lokaliserats på jordbruk-
smark där alternativa placeringar inte finns.

Att göra en prioritering av vägsträckning mellan Ljungby 
och Älmhult genom Hamneda resulterar i viss negativ 
påverkan ur ett socialt perspektiv genom trafikbuller. Det 
kommer dock gynna orter i dess närhet i form av möjlighet 
till tillgänglig kollektivtrafik samt att attraktiviteten ökar 
för att arbetspendling möjliggörs åt flera håll med stora 
tidsvinster. Alternativet är ur ett ekonomiskt perspektiv 
negativt men med tidsbesparingen över tid kan ge stora 
positiva möjligheter.

Med en grundservice i serviceorterna och centralorten 
skapas och utvecklas sociala mötesplatser vilket ökar den 
sociala sammanhållningen i större områden. Mer jämlika 
livsvillkor skapas när kommunen avsätter resurser till fler 
orter än till bara centralorten. 

För att denna positiva konsekvens ska uppstå är det viktigt 
att områden runt serviceorterna och centralorten kopplas 
upp till stråken med goda kollektivtrafikmöjligheter för att 
säkra tillgängligheten till service, arbetsplatser och mötes-
platser.

En eventuell framtida höghastighetsjärnväg med sträck-
ning öster om Ljungby stad ses som positivt. Det ger en 
närhet till omlandet utanför Ljungby kommuns gränser. 
En realisation av projekt drar med sig viss negativ påverkan 
på miljömålen men de stora positiva aspekterna i from av 
pendlingsmöjligheter väger högt för Ljungby som kom-
mun. Det finns stora vinningar med kollektivt resande för 
riket i stort varför en prioriterad sträckning behövs. Att 
låsa större områden för ett kommande projekt anses inte 
hållbart för kommunens utveckling i övrigt.

Det finns markanvändningsförslag som föreslår etablering 
av verksamheter och industri inom områden med grund-
vattenskydd. Förslagen resulterar i att ytterligare utredning-
ar behövs på en mer ingående nivå, än på andra markan-
vändningsförslag, kopplade till vattenrening.  Resultatet 
av dessa utredningar kan bli att viss typ av verksamhet 
inte  anses lämplig och/eller har lägre exploateringsgrad. 
Det kan ge en viss negativ konsekvens ur ekonomiskt 
 perspektiv då det blir en ovisshet inför markförvärv vad 
som kan förväntas av området.  Omvandling inom förore-
nade områden i vissa orter kan ge en positiv aspekt i form 
av att sedan tidigare förorenade områden behöver saneras 
inför etablering av känslig markanvändning.
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Översiktsplanens syfte 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktu-
ell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ljungby 
kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfull-
mäktige år 2006 och har utgjort underlag för kommunens 
långsiktiga planering sedan dess. Översiktsplanen ska 
redovisa kommunens långsiktiga planering av mark- och 
vattenområden och hur den befintliga byggda miljön ska 
användas, bevaras och utvecklas. Översiktsplanen beskriver 
kommunens förutsättningar, ställningstaganden och kon-
sekvenser. Den är vägledande vid hantering av bygglov och 
detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör mark- och vat-
tenanvändning. Översiktsplanens innehåll kan inte över-
klagas då översiktsplanen inte är juridiskt bindande utan 
enbart en vägledning om den fysiska planeringens utveck-
ling i kommunen. Den väger dock tungt i och med att den 
är förankrad med medborgare, politiker och myndigheter. 
Översiktsplanen ger i sig inte några rättigheter eller skyldig-
heter, utan det sker först i samband med detaljplanering 
eller bygglovgivning.

Den hanterar även hur samhällsplaneringen samordnas 
med nationella och regionala mål, var i strandnära lägen 
som dispens från strandskyddet bör kunna ges, hur kom-
munen långsiktigt avser att tillgodose behovet av bostäder 
samt kommunens syn på risk för skador på den bebyggda 
miljön till följd av klimatrelaterade händelser och hur de 
riskerna kan minimeras. Den visar även hur kommunen 
avser att tillgodose allmänna intressen, exempelvis natur- 
och kulturmiljö och kommunikation som är av betydelse 
för hela riket, så kallade riksintressen. Slutligen beskriver 
den hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormer 
samt konsekvenser av översiktsplanens förslag. 

Översiktsplanen är ett dokument/en plan som behöver 
aktualitetsprövas av kommunstyrelsen varje mandatperiod. 
Detta för att avgöra om den är aktuell, om den behöver 
ändras till viss del eller om ett omtag av hela översikts-
planen ska göras. Den 1 april 2020, kom en lagändring 
om hur denna aktualitetsprövning ska genomföras för att 
översiktsplanen ska fortsätta att gälla. Inom den 24 första 
månaderna efter ordinarie val ska kommunen ta fram en 
planeringsstrategi som visar hur man ska jobba med över-
siktlig planering under den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktualitetspröv-
ning av nuvarande översiktsplan. I aktualitetsprövningen 
konstaterades att översiktsplanen behövde uppdateras 
av flera anledningar. Exempelvis ansågs delar av planen 
föråldrad, fåordig i sin beskrivning av strategisk utveckling 
och sakna tydliga kopplingar till nya kommunala doku-
ment. Till följd av aktualitetsprövningen gav kommunsty-
relsen planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med 
att ta fram en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan 
gäller dock tills en ny är antagen. För att skapa en mer stra-
tegiskt inriktad översiktsplan har en utvecklingsstrategi i 
form av Strukturbild för kommunens utveckling samt till-
hörande strategiområdena med ställningstaganden tagits 
fram för att nå ett hållbart samhällsbyggande. 
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Kapitel  3  
Syfte och metodbeskrivning
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Inledning
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av översikts-
planen. Det innebär att det ska ske ett kontinuerligt och 
integrerat arbete kring miljöaspekter vid framtagandet och 
antagandet av översiktsplanen. I arbetet med Ljungby kom-
muns översiktsplan har ambitionen varit att arbeta med en 
strategisk miljöbedömning utifrån ett hållbarhetsperspek-
tiv, där även sociala och ekonomiska aspekter inkluderas 
utöver de miljömässiga aspekterna. Således har syftet varit 
att göra en strategisk miljöbedömning och ta fram en håll-
barhets- och miljökonsekvensbeskrivning. 

En strategisk miljöbedömning ska också göras, enligt mil-
jöbalken, om planförslaget bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Rimliga alternativ med hänsyn till planens 
eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall ock-
så identifieras, beskrivas och bedömas. 

En översiktsplan som anger förutsättningar för bland an-
nat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar 
och olika anläggningar för turism och friluftsliv bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk 
miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram. 

Laghänvisning
I 4 kap. 34 § plan- och bygglagen står det att om en strate-
gisk miljöbedömning krävs enligt 6 kap miljöbalken med 
hänsyn till planförslagets påverkan på miljön ska detta föl-
ja 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ske en miljökonsekvens-
beskrivning innehålla: 

1.  en sammanfattning av planens eller programmets inne-
håll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra
relevanta planer och program,

2.  en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga
alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd,

3. uppgifter om

a)  miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling
om planen eller programmet inte genomförs,

b)  miljöförhållandena i de områden som kan antas kom-
ma att påverkas betydligt,

c)  befintliga miljöproblem som är relevanta för planen
eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett
sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat områ-
de av särskild betydelse för miljön, och

d)  hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och
andra miljöhänsyn,

4.  en identifiering, beskrivning och bedömning av de bety-
dande miljöeffekter som genomförandet av planen eller
programmet kan antas medföra,

5.  uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa mil-
jöeffekter,

6.  en sammanfattning av de överväganden som har gjorts,
vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ
och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes,

7.  en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppfölj-
ning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen eller programmet medför,
och

8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7.

Metod
Metoden för att göra den strategiska miljöbedömningen 
och för att hållbarhetsbedöma planen, har en framtagen 
metodik använts. Metoden har tagits fram tillsammans 
med Växjö kommun och med hjälp av Tyréns, samt stöd 
av Region Kronoberg, i projektet ”Hållbar översiktlig pla-
nering”. 

Syftet med metoden har varit att systematiskt arbeta med 
konsekvensbedömning av olika strategier, strategiområden 
och markanvändningsförslag utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv. Därmed har det säkerställts att dessa frågor inklu-
derats i processen och gett en helhetssyn av utvecklingen 
på både kort och lång sikt samtidigt som lagkraven i mil-
jöbalken och plan- och bygglagen uppfylls. Metoden finns 
presenterad i en egen handbok (Metodhandbok för miljö- 
och hållbarhetsbedömning av översiktsplaner).

Metoden ska underlätta hållbarhetsbedömning av över-
siktsplaner genom att erbjuda en metodik för genomför-
ande samt verktyg för bedömningar. Den innebär att det 
först görs en nulägesanalys i förhållande till ett så kallat 
”bör-läge”. Därefter görs hållbarhetsbedömningar av olika 
strategier och alternativ löpande under planprocessen. På 
så sätt utgör bedömningarna underlag till översiktsplanen 
och får genomslag i det slutgiltiga planförslaget.

Att utöka den strategiska miljöbedömningen med att 
tydligare inkludera såväl sociala och ekonomiska aspekter 
har gjort att påverkan på alla dimensioner av hållbarhet 
redovisas. Det ger en ökad transparens kring påverkan av 
olika strategier och åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. 
 Genom att redovisa ett heltäckande underlag blir det 
tydligt vilka avväganden som görs och vilka områden som 
gynnas eller missgynnas. Det möjliggör också för att kunna 
fatta mer strategiska beslut genom jämförelse med nuläget. 

I arbetet med att ta fram Ljungby kommuns översiktsplan 
påbörjades arbetet innan framtagandet av metodiken på-
börjades. Därför har processen inte helt följt metodiken. 
Det som har avvikit är att en omvärldsanalys och arbete 
med att ta fram ett planprogram gjordes i ett första skede 
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innan arbetet utifrån metodiken satte igång. De respektive 
stegen i översiktsplanearbetet samt enligt metoden beskrivs 
kortfattat nedan. 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har tagits fram som 
en del i processen med att ta fram en ny översiktsplan. 
Denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har tagits fram 
genom en metod som syftar till att samordna processerna 
mer i översiktsplanearbetet och den strategiska miljöbe-
dömningen.

Bedömningarna som ligger till grund för hållbarhetskon-
sekvensbeskrivningen har även legat till grund för de ställ-
ningstagande som togs fram till samrådsförslaget av över-
siktsplanen. Samråd av konsekvensbeskrivningen har skett 
i tre steg, ett avgränsningssamråd våren 2019, det formella 
samrådet hösten 2019, granskningen våren 2021 samt extra 
granskningen sommaren 2021.

Omvärldsanalys och identifiering av 
 utmaningar
Innan metodiken för hållbar översiktlig planering var 
framtagen, gjordes en omvärlds och nulägesanalys. I den 
gjordes en analys av vilka styrkor och svagheter kommunen 
har samt vilka utmaningar och möjligheter kommunen 
kan mötas av (en SWOT-analys). Arbetet med SWOT- ana-
lysen gjordes i arbetsgrupper med representanter från olika 
förvaltningar och kommunala bolag. Utifrån detta under-
lag sammanställdes de identifierade utmaningarna och det 
föreslogs strategier för att möta dessa. Detta resulterade i 
ett planprogram.

Definition av ”bör-läget”
Det här steget representerar den inledande fasen i metod-
iken för hållbar översiktlig planering och det handlar om 
att beskriva ett så kallat ”bör-läge” för vad den översiktliga 
planeringen idealt sett skulle leda mot. I detta arbete hand-
lar det om mål för samhällsbyggandet som definieras i tio 
områden (dessa redovisas i kapitel 6).

Utgångspunkten för att definiera ”bör-läget” har varit oli-
ka globala, nationella, regionala, och lokala mål som den 
översiktliga planeringen ska förhålla sig till, exempelvis de 
nationella miljömålen, den regionala utvecklingsstrategin 
etc.

Ett viktigt redskap för detta arbete var att utgå från de na-
tionella utmaningar som Agenda 2030 delegationen har 
identifierat i rapporten ”i riktning mot en hållbar välfärd”. 
En analys av vilka nationella utmaningar som kan påverkas 
av samhällsbyggandet gjordes för att identifiera vilka utma-
ningar som är väsentliga att ta hänsyn till i översiktsplane-
processen. De nationella utmaningarna inkluderar flera 
målområden från andra nationella, regionala och lokala 
mål men i vissa fall fick de identifierade utmaningarna 
kompletteras, exempelvis gällande kulturmiljömål. 

Målen för samhällsbyggandet blir alltså ett så kallat 
 ”bör-läge” som strategier och markanvändningsförslagen 
i översiktsplanearbetet har jämförts mot. 

Gap-analys
Utifrån de formulerade målen för samhällsbyggandet, det 
så kallade ” bör-läget” görs en analys av nuläget för att iden-
tifiera var det finns ”glapp” och var glappen är som störs 
och minst. Utifrån detta blir det möjligt att bedöma var 
insatser och åtgärder är mest väsentligt att genomföra och 
vilka typer av åtgärder och insatser som är relevanta. I ett 
senare läge ger detta också stöd för att kunna göra priorite-
ringar mellan olika alternativ. 

Avsteg från metoden
Eftersom Ljungby kommun påbörjade sin översiktsplan 
hösten 2017 och projektet för hållbar översiktlig planering 
påbörjades våren 2018 så har inte kommunen riktigt följt 
alla steg enligt metoden. GAP-analysen har därför utebli-
vit eftersom nuläget i kommunen analyserades genom en 
omvärlds- och SWOT-analys av kommunen under hösten 
2017.

Eftersom ställningstagandena under strategiområdena har 
ökat betydligt efter samrådet, finns det inte tid och resur-
ser att bedöma samtliga ställningstaganden mot målen för 
hållbart samhällsbyggande. Ställningstaganden som formu-
lerats under respektive strategiområde har formulerats med 
hänsyn till de utmaningar kommunen står inför och i syfte 
att skapa ekologiska och sociala värden. Den nya struktur-
bilden har analyserats mot samrådsförslagets version och 
de båda alternativen analyserades i sin tur mot nollalterna-
tivet, dvs gällande översiktsplan från 2006.  

Förslag och bearbetning av strategiområ-
den samt tillhörande ställningstaganden
Efter samrådet av översiktsplanen har strukturbilden 
bearbetats ytterligare genom två parlamentariska möten 
eftersom det fanns ett stort politiskt intresse i att Agunna-
ryd också skulle utses till serviceort. Kommunen valde att 
prioritera ett stråk mot Älmhult efter att både länsstyrelsen 
samt Trafikverket har tyckt det under samrådet. Tidigare 
utredningar granskades och diskussioner fördes både in-
ternt och med Älmhults kommun om vilken sträcka som 
är viktigast att prioritera. Därefter beslutade KS att stråket 
mot Älmhult via Hamneda var viktigast att prioritera men 
att ett stråk fram till Agunnaryd är viktig att behålla efter-
som det blev en utpekad serviceort. Den nya strukturbil-
den har blivit mer generell och den gröna infrastrukturen 
samt andra rekreativa värden i länet har legat till grund 
för den gröna strukturen. Även blåstrukturen har lyfts in i 
strukturbilden eftersom Ljungby har många regionala vikti-
ga vattenområden.
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Till Agunnaryds extra granskning, uppdaterades struktur-
bilden återigen med två stråk till Älmhult eftersom det 
från Agunnaryds invånare framkommit att stråket via väg 
124 är viktigt för Agunnarydsbor då stråket används myck-
et till pendling men också av turister som besöker Agun-
naryd med omnejd. I antagandehandlinegn finns följande 
strategiområden med ställningstaganden:

• Strukturbild för kommunens långsiktiga
fysiska utveckling

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelsemiljöer

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra

Förslag på markanvändning och åtgärder 
• Markanvändnings- och åtgärdsförslag har tagit fram

utifrån strukturbilden samt strategiområdena med
ställningstagandena. Dessa förslag sammanställs i Del
2 – Planförslag.

• Efter samrådet har ett politiskt inriktningsbeslut tagits
avseende höghastighetsjärnvägens alternativa sträckning.
Trafikverket tyckte under samrådet att kommunen hade
tagit allt för stor hänsyn till eventuell framtida järnväg
med två möjliga korridorer, en östlig och en västlig.
Efter diskussioner med Trafikverket och länsstyrelsen,
analyserades både den östliga och västliga sträckningen
utifrån vad för konfliktområden som fanns inom res-
pektive korridor. Resultatet presenterades för politiken
och ett beslutsunderlag om att den östra sträckningen
var den bästa godkändes av kommunstyrelsen som ett
inriktningsbeslut i det fortsatta översiktsplanenarbetet.

• Markanvändningsförslag som lagts till eller reviderats
och analyserats till granskningen av översiktsplanen, har
analyserats utifrån en möjlig korridor för höghastighets-
järnvägen, den östliga sträckningen.

Analys av markanvädningsförlag 
och åtgärder
• De markanvändnings- och åtgärdsförslag som tagits fram

efter strategianalysen analyserades sedan i sin tur för
att bedöma möjliga konsekvenser. Dessa förslag ställdes
inte specifikt mot målen för samhällsbyggande utan mot
individuella aspekter inom social, ekonomisk och ekolo-
gisk hållbarhet.

• De individuella aspekterna baseras delvis på 3:e, 4:e
och 5:e kapitlet i Miljöbalken. Aspekterna är utöver det
baserade på målen för hållbart samhällsbyggande som i
sin tur är baserade på målen i Agenda 2030 och de 16
svenska miljökvalitetsmålen. I Bilaga 1 finns listan med
vilka aspekter markanvändningsförslagen har analyserats
mot (s.30 i Metodhandboken)

• Bedömningarna utgår från begreppen ”effekt/påver-
kan”, ”känslighet/värde” och ”konsekvens”:

• Effekt/Påverkan avser förändring av miljön genom ex-
empelvis fysiskt intrång och kan vara både positiv och
negativ.

• Känslighet/Värde handlar om aspektens nuvarande
känslighet för påverkan eller hur betydande aspekten är
i sitt sammanhang.

• Konsekvenserna är en sammanvägning mellan aspektens
känslighet/värde och effekten/påverkan som förslaget
innebär.

• Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen
för alla situationer. Strävan är att uttrycka bedömning-
arna i termen konsekvens, och det är inte alltid möjligt
på grund av mycket komplexa effektsamband. För vissa
aspekter kan fokus således ligga vid beskrivning av påver-
kan och effekt.

• Som underlag för att bedöma olika aspekters betydelse,
används där det är tillämpligt underlag i form av till ex-
empel lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN),
skyddade områden, värdebeskrivningar, miljökvalitets-
mål, projektmål och bevarandeplaner.

• Markanvändningsförslagen har analyserats utifrån må-
len för samhällsbyggande samt kapitlen 3, 4, 5 och 6 i
Miljöbalken där miljökvalitetsnormer för luft och vatten
samt riksintressen ingår. Checklistan för markanvänd-
ningsanalyserna baseras på bladet (se nästa sida) med
aspekter att analysera markanvändningsförslagen mot.
I de aspekterna finns både miljökvalitetsnormer, hälsa
och säkerhetsaspekter samt relevanta riksintressen att
undersöka förslaget mot.
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Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och ingreppets omfattning. 
Illustrationen ska inte tolkas som en exakt mall för bedömning utan som en princip för hur konsekvensbedömningen är 
gjord.

Figur 1.  Visar en del av verktyget som använts till analysering av markanvändningsförslagen i översiktsplanen. 
 Excell bladen ses som ett verktyg för att ge en vägledning i det fortsatta arbetet vad gäller miljökonsekvenser samt 
vilka riktlinjer som bör beaktas i det fortsatta planarbetet för att minska åtgärdens/förslagets negativa effekter på 
aspekten.

Mall för markanvändning och åtgärdsanalys

Efter analys av respektive förslag har en samlad bedömning 
skrivits inklusive den ekonomiska analysen.  Slutsumman i 
konsekvens kolumnen är inte hela sanningen av förslagets 
effekt på aspekten. Det är svårt att bedöma den exakta 
konsekvensen av förslaget på respektive aspekt. 

Slutsumman av konsekvensen ger stöd i den samlade 
bedömningen att tänka tillbaka på vilka aspekter som på-
verkades negativt samt vilka fortsatta åtgärder som behöver 
vidtas i det fortsatta planarbetet för att minska de negativa 
konsekvenserna. 

Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen för 
alla situationer. Även om strävan är att uttrycka bedöm-
ningarna i termen konsekvens, är det inte alltid möjligt  
på grund av mycket komplexa effektsamband.

Osäkerheter i bedömningar
Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka konsekvenser 
som kan uppstå av de föreslagna åtgärderna i planen efter-
som planen är av översiktlig karaktär. Istället kommer det 
vara viktigt att i samband med att mer detaljerade planför-
slag tas fram även bedöma dessa och analyser dem vidare
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Kapitel  4  
Avgränsningar
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Avgränsning och alternativ 
 avgränsning i tid och geografi
Översiktsplanen har som målår 2035 och visar en möjlig 
utveckling. Denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning be-
skriver utvecklingen fram till 2035. Det bedöms inte vara 
möjligt att rättvist kunna bedöma konsekvenserna för ett 
längre perspektiv eftersom det finns många osäkra parame-
trar om utvecklingen. Mycket kan hända under perioden 
vilket gör att planerna ändras. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast 
vägledande för kommande markanvändning. Det innebär 
att andra faktorer kan styra den faktiska utvecklingen, som 
exempelvis teknikutveckling, ekonomi, trender, lagstiftning 
och beteende. De utvecklingsförslag som pekats ut behöver 
utredas och konsekvensbeskrivas vidare när planläggning 
och utbyggnad av dessa områden ska ske. I denna beskriv-
ning förs endast ett övergripande resonemang kring möjlig 
utveckling fram till 2035 och vilka konsekvenser det kan 
tänkas medföra.

Det är skillnad på planens geografiska avgränsning och 
inom vilket område planen påverkar förhållandena för 
ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Planen påver-
kar förhållandena olika mycket på lokal, regional, nationell 
och global nivå. Det sker även en yttre påverkan. Detta 
utvecklas under respektive aspekts konsekvensbeskrivning.

Översiktsplanen hanterar olika geografiska nivåer. Ställ-
ningstagandena som formulerats och analyserats är på 
kommunövergripande och regional nivå medan markan-
vändningsförslagen i centralorten och serviceorterna är på 
ortsnivå. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har därför 
hanterat två olika geografiska nivåer, kommunövergripan-
de och ortsnivå. 

Avgränsning i sak
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen är inriktad på att 
beskriva och redovisa de bedömningar som har gjorts i 
samband med framtagandet av översiktsplanen. Enligt mil-
jöbedömningsförordningen är det framförallt tätortsbebyg-
gelse och anläggande av industriområden, hamnar, vägar, 
järnvägar, permanenta campingplatser och vissa typer av 
anläggningar för friluftsliv som i översiktsplanen kan ge 
betydande miljöpåverkan. 

I denna hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning har 
i avsnittet markanvändningsförslag väsentliga ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter analyserats för att beskri-
va i vilken grad betydande miljöpåverkan av förslaget kan 
ske samt vilka fortsatta hänsyn som måste tas i det fortsatta 
planarbetet för att minska påverkan. Bedömningarna har 
gjorts parallellt med framtagandet av översiktsplanen.

Avgränsningen av hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
och de olika aspekterna samt alternativ framgår av kom-
mande avsnitt. Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka 
konsekvenser som kan uppstå av de föreslagna åtgärderna 
i planen eftersom planen är av översiktlig karaktär. Istället 
kommer det vara viktigt att i samband med att mer detalje-
rade förslag tas fram även dessa bedöms och analyseras.

Alternativredovisning
Ett nollalternativ innebär att utveckling fortsätter enligt 
gällande översiktsplan och att det aktuella förslaget inte 
antas och genomförs. På strateginivå har strukturbilden till 
samrådet analyserats utifrån tre alternativa strukturbilder 
och mot nollalternativet. Till granskningen analyserades 
två alternativa strukturbilder, den som var i samrådsförsla-
get i översiktsplanen och granskningsförslagets struktur-
bild. Dessa två alternativ har sedan analyserats mot nollal-
ternativet. 
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Kapitel  5  
Målsättningar
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Aktuella mål, planer och 
program som översikts-
planen ska förhålla sig till

Nationella mål och 
 styrdokument
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och 
samordna nationella, regionala och kommunala mål, visio-
ner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av särskild 
betydelse är de som påverkar hela kommunens verksamhet 
och de som behandlar frågor som är relevanta för samhälls-
planering samt mark- och vattenanvändning. 

Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till 
samhällsplanering. 28 olika nationella myndigheter ansva-
rar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat na-
tionella mål. I plan- och bygglagen står det att kommuner-
na ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. 
Bland annat innefattar det miljömål, folkhälsomål, jäm-
ställdhetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 2030.

Följande nationella målområden bedöms ha störst påver-
kan på kommunens fysiska planering och redovisas i olika 
kategorier vad gäller graden av påverkan på Ljungby kom-
muns översiktsplan. 

Globala mål (agenda 2030)
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens 
 kärnverksamhet och där samhällsplanering har en betydande 
 påverkansgrad) 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja väl-
befinnande för alla i alla åldrar. Genom fysisk planering 
kan miljöer som främjar god hälsa skapas. Exempelvis kan 
skapandet av ytor för rekreation och gång- och cykelvägar 
möjliggöra mer rörelse.

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvalt-
ning av vatten och sanitet för alla. Lokalisering av bebyg-
gelse för att säkra tillgången till vatten och avlopp för alla 
kan styras genom fysisk planering. Genomtänkt markan-
vändning kan bidra till god vattenkvalitet. 

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. Möjligheten att skapa hållbar transportinfra-
struktur kan påverkas genom fysisk planering. En genom-
tänkt markanvändning kan ge underlag för kollektivtrafik 
exempelvis.

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara. En genomtänkt 
markanvändning bidrar till hållbar stadsutveckling. 
 Klimatanpassning är exempelvis en del av arbetet att göra 
städer motståndskraftiga.

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
 klimatförändring och dess påverkan. Klimatanpassning, 
för att minska påverkan från klimatförändringar, kan 
 möjliggöras genom fysisk planering. Exempelvis kan 
 utformning och placering av åtgärder styras.

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nytt-
jande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka mark-
förstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Möjligheten att minska negativ påverkan på biologisk 
mångfald finns genom markanvändning. Områden med 
höga värden kan skyddas genom fysisk planering.

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan 
understödja en god utveckling.

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörj-
ning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. Möjligheten till livsmedelsförsörjning och jord-
bruk påverkas av markanvändning. Om mark tas i anspråk 
som annars skulle kunna bidra till producerandet av livs-
medel får det negativa konsekvenser för lantbruket.

Mål 4. Sörja för utbildning av god kvalitet för alla och 
främja livslångt lärande. Möjligheten att uppföra skolor 
på önskade platser kan skapas genom planering av markan-
vändning.

Mål 5. Uppnå jämställdhet mellan kön och bemyndiga 
alla kvinnor och flickor. Genom den fysiska planeringen 
kan miljöer som bidrar till jämställdhet skapas. Genom 
planeringsprocessen kan allas röster bli hörda.

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
 tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Genom 
uppmärksammande och planering kan viktiga  områden för 
produktion av förnyelsebar energi sparas.

Mål 8. Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt, anställning 
och värdigt arbete för alla. Hållbar ekonomisk tillväxt  
kan utgöra en del av den övergripande fysiska planering-
en, exempelvis genom att införa livscykelperspektiv i 
 planering  en.
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Figur 2.  De 17 Globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030, 
beslutade av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
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Mål 12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktions-
vägar. Fysisk planering kan bidra till hållbar konsumtion 
gällande transporter, naturresurser och ekosystemtjänster.

Mål 16. Främja rättvisa, fredliga och inkluderande sam-
hällen. Fysisk planering genom planeringsprocessen främ-
jar inkluderande samhällen. Vidare kan fysisk planering 
bidra till att skapa miljöer som upplevs som trygga.

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör   
har ett visst ansvar men den fysiska planeringen har marginell 
påverkansgrad)

Mål 1. Stoppa fattigdom i alla dess former överallt.

Mål 10. Reducera ojämlikhet inom och mellan länder.

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resur-
serna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 17. Återuppliva de globala samarbetena för hållbar 
utveckling.

Miljökvalitetsmålen
Mål 1. Begränsad klimatpåverkan. Kommunen ansvarar 
för fysisk planering och har därigenom möjlighet att bidra 
till uppfyllelse av målet. Det kan bland annat handla om 
att prioritera kollektiv-, gång- och cykeltrafik och att priori-
tera lokalisering av bebyggelse i väl kollektivtrafikförsörjda 
stråk. 

Mål 2. Frisk luft. Genom fysisk planering kan förutsätt-
ningar för minskning av trafikmängder, som påverkar luft-
kvaliteten exempelvis i städer, skapas. Det sker exempelvis 
genom att möjliggöra förutsättningar för kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik.

Mål 6. Säker strålmiljö. Genom lämplig markanvändning 
kan det säkerställas att hänsyn till rekommendationerna 
som gäller för magnetfält från exempelvis kraftledningar 
tas vid planering av nya bostäder och infrastruktur.

Mål 7. Ingen övergödning. Väl planerad markanvändning 
kan bidra till minskad övergödning. Det kan ske bland an-
nat genom att möjlighet till rening av dagvatten säkerställs 
i samarbete med VA-planering.

Mål 8. Levande sjöar och vattendrag. Fysisk planering 
möjliggör att värden kopplade till sjöar och vattendrag 
skyddas. 

Mål 9. Grundvatten av god kvalitet. I markanvändning-
en ska hänsyn till grundvattentillgångar tas. Tillgångarna 
och behovet av skydd kan synliggöras exempelvis genom 
 översiktsplanen. Planeringen bör även innefatta klimat-
anpassningsåtgärder för vattenförsörjningen. 

Mål 11. Myllrande våtmarker. Våtmarkernas värden 
kan synliggöras och beaktas i den fysiska planeringen. 
 Markanvändning kan bidra till utveckling av våtmarkernas 
biologiska mångfald och ekosystemtjänster, samt skapandet 
av nya.

Mål 12. Levande skogar. Markanvändningen bör omfatta 
skogsområden för att säkerställa exempelvis skogsområdens 
betydelse för rekreation och biologisk mångfald.

Mål 13. Ett rikt odlingslandskap. Avvägningar mellan 
olika samhällsintressen hanteras i den fysiska planeringen. 
Välgenomtänkt markanvändning kan bidra till säker-
ställande av värdena kopplade till odlingslandskapet. 

Mål 15. God bebyggd miljö. Markanvändningen spelar  
en stor roll i skapandet av en god bebyggd miljö.  
Den fysiska planeringen möjliggör skapandet av hållbart 
transportsystem till exempel samt möjliggör en blandad 
bebyggelsemiljö.

Mål 16. Ett rikt växt- och djurliv. Genom fysisk planering 
styrs markanvändningen så att verksamheter med mera 
 lokaliseras på lämpliga platser för att kunna skydda bio-
logisk mångfald men även skapa möjlighet för ekosystem-
tjänster.

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan 
understödja en god utveckling)

Mål 3. Bara naturlig försurning. Målet kan påverkas 
genom fysisk planering. Kommunerna kan verka för att 
minska utsläppen av främst kväveoxider från trafiken ge-
nom planering och utbyggnad av kommunala transportsys-
tem.  

Mål 4. Giftfri miljö. Målet kan påverkas genom fysisk pla-
nering, bland annat vad gäller lokalisering av bostäder och 
verksamheter. 

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör  
har ett visst ansvar men den fysiska planeringen har marginell 
påverkansgrad) 

Mål 5. Skyddande ozonskikt

Mål 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Mål 14. Storslagen fjällmiljö
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Figur 3.  Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.  
Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i april 1999.
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Transportpolitiska mål
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens 
 kärnverksamhet och där fysisk planering har en betydande 
 påverkansgrad)

Funktionsmål. Tillgängligheten ska utvecklas för med-
borgare och näringsliv

Hänsynsmål. Transportsystemet ska utvecklas med 
 avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa.

Folkhälsopolitiska mål 

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens 
 kärnverksamhet och där fysisk planering har en betydande 
 påverkansgrad)

Mål 5. Boende och närmiljö

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan 
understödja en god utveckling)

Mål 6. Levnadsvanor

Mål 7. Kontroll, inflytande och delaktighet

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör  
har ett visst ansvar men den fysiska planeringen har marginell 
påverkansgrad) 

Mål 1. Det tidiga livets villkor

Mål 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

Mål 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Mål 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

Mål 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Friluftsmålen
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens 
 kärnverksamhet och där fysisk planering har en betydande  
 påverkansgrad)

Mål 1. Tillgänglig natur för alla

Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur

Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan 
understödja en god utveckling)

Mål 3. Allemansrätten

Mål 10. Friluftsliv för god hälsa

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har 
ett visst ansvar men den fysiska planeringen har marginell påver-
kansgrad) 

Mål 2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

Mål 9. God kunskap om friluftslivet

Mål 10. Friluftsliv för god hälsa
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Regionala mål och styrdokument 
På regional nivå finns en mängda mål och styrdokument. 
De viktigaste aktörerna är Länsstyrelsen i Kronobergs län 
och Region Kronoberg. Länsstyrelsen är statens företräda-
re i länet och ansvarar för att riksdagens och regeringens 
beslut genomförs samtidigt som hänsyn tas till länets 
förutsättningar. Region Kronoberg har ett ansvar för den 
regionala planeringen i länet, med särskild tyngdpunkt på 
regional utveckling och planering av kollektivtrafiken. 

Region Kronoberg har tagit fram en regional utvecklings-
strategi, Gröna Kronoberg 2025, som är en samlad strategi 
för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden för Kro-
nobergs län år 2025 är uppdelat i två målområden, dessa 
är sedan kopplade till mätbara mål. Det första målområdet 
handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och hållbara 
livsmiljöer med förnyelseförmåga. De mätbara målen 
för år 2025 är bland annat ökad befolkning, god soci-
oekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkningen och 
minskad klimatpåverkan. Det andra målområdet handlar 
om att Kronoberg ska växa av en cirkulär ekonomi med 
förnyelseförmåga. De utpekade målen till år 2025 är ökad 
produktivitet, fler arbeten genom en balanserad tillväxt, 
förbättrad matchning som ger en högre sysselsättningsgrad, 
ökad förnyelseförmåga, ett ökat humankapital samt att 
länet ska vara på väg att bli ett plusenergilän. De regionala 
målen ska stödja, vägleda och samordna det regionala ar-
betet. Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för 
arbetet med hållbar regional utveckling i länet, och därmed 
en utgångspunkt för kopplingen mellan regional och kom-
munal planering. 

Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påverkan 
på Ljungby kommuns fysiska planering: 

Länsstyrelsen

• Regionala miljömål

• Regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2019–2025

• Regional plan för skyddad natur

• Handlingsplan för grön infrastruktur
Regionalt kulturmiljöprogram

• Vattenförsörjningsplan för
Kronobergs län

• Regional handlingsplan för
klimatanpassning

Region Kronoberg

• Länstransportplan 2014–2025

• Trafikförsörjningsprogram
2016–2025

Kommunala mål och styrdokument 
Ljungby kommun jobbar utifrån styrmodellen visionsstyr-
ning med utgångspunkt i kommunens övergripande vision 
”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035”. Till visionen finns tre visionsmål 
som är kopplade till de globala målen. De tre visionsmålen 
är: Bästa kommunen att växa i, Livslångt lärande för alla 
och Vi skapar ett rikt liv.  Visionsmålen har en tydlig kopp-
ling till visionen som är den politiska viljeinriktningen. 

Bästa kommunen att växa i beskriver att vi ska ha ett bra 
samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, att-
rahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av 
kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kom-
munen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, 
företag och som förening.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: 
Mål 2 ingen hunger, mål 7 hållbar energi för alla, mål 8 
 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 håll-
bar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållba-
ra städer och samhällen samt mål 12 hållbar konsumtion 
och produktion.

Mål 2 har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till till-
räcklig och näringsriktig mat samt främja ett hållbart jord-
bruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.

Mål 7 syftar till att säkerställa tillgång till el och energi-
tjänster för alla utan att skada vår planet. Det innebär 
hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. 
Hållbar energi för alla innebär grön tillväxt.

Mål 8 innebär att skapa nya jobb som är hållbara för 
människan och miljön samt skapa goda förutsättningar för 
innovation och entreprenörskap. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomiskt tillväxt är ett Ljungby kommun med eko-
nomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 9 innebär att industrier och infrastrukturer görs 
mer inkluderande och hållbara och investerar i hållbara 
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder 
innovativ tillväxt.

Mål 11 beskriver ett hållbart byggande och hållbar plane-
ring av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transpor-
ter och återvinning. Det är en inkluderande och innovativ 
stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inklude-
rande tillväxt.

Mål 12 är en omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor vilket är nödvändigt för att minska vår 
negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvars-
full tillväxt.
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Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter be-
hov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög 
kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha 
kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott 
och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt 
lärande för alla. 

Till visionsmålet är följande fem globala mål kopplade: 
Mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 10 
minskad ojämlikhet, mål 16 fredliga och inkluderande 
samhällen samt mål 17 genomförande och globalt partner-
skap.

Mål 4 innefattar förskola, grundskola, gymnasium och hö-
gre utbildning och beskriver alla människors lika möjlighet 
till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och 
samhällsliv. God utbildning för alla är ett lärande genom 
utbildning.

Mål 5 betyder rättvis fördelning av makt, inflytande och 
resurser och att utrota alla former av våld, diskrimine-
ring och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som 
drabbar individen såväl som samhället i stort. Jämställdhet 
betyder lärande genom ökade resurser till och för alla som 
lever och verkar i kommunen.

Mål 10 beskriver allas lika rättigheter och möjligheter obe-
roende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder 
och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både inom 
och mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av lärande 
genom inkluderande samhällsutveckling.

Mål 16 beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa 
institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri 
från konflikter, korruption och våld. Fredliga och inklude-
rande samhällen utvecklas av lärande genom inflytande.

Mål 17 beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling 
och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa 
nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig 
uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomföran-
de och globalt partnerskap innebär lärande av varandra.

Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och 
stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vat-
ten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda 
levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart 
liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap 
och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett 
rikt ekologiskt och socialt liv.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: 
Mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god hälsa och välbefinnande, 
mål 6 rent vatten och sanitet för alla, mål 13 bekämpa kli-
matförändringarna, mål 14 hav och marina resurser samt 
mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Mål 1 beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner 
än den ekonomiska, att fattigdom även innebär en brist 
på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Ingen 
fattigdom beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv.

Mål 3 satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande 
insatser och modern och effektiv vård för alla eftersom 
det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och välbefinnande 
fokuserar på ett rikt liv fullt av välbefinnande.

Mål 6 beskriver grundförutsättningarna för allt levande på 
jorden, en förutsättning för människors hälsa och en håll-
bar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning 
för livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och sani-
tet bidrar till ett rikt liv när det finns som tillgång för alla.

Mål 13 beskriver att global uppvärmning som överstiger 
två grader skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vatten-
tillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Bekämpa 
klimatförändringarna är nödvändigt för ett rikt, framtida 
liv.

Mål 14 varnar för överfiske, försurning, gifter och förore-
ningar och beskriver att åtta miljoner ton plast hamnar i 
haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med 
artrikt vatten.

Mål 15 understryker hur markförstöring och avskogning 
leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl kli-
matet som djurarters överlevnad. Ett långsiktigt bevarande 
och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska mång-
fald är en utmaning för oss Utmaningen framöver inklu-
derar bland annat behov av ökad miljöhänsyn i metoder. 
Ekosystem och biologisk mångfald krävs för ett rikt liv med 
en artrik miljö.

Kommunen har många interna dokument, exempelvis 
policy för jämställdhet och verksamhetsplan för hållbar ut-
veckling. De gällande kommunala planer och program som 
är relevanta för kommunens fysiska planering har arbetats 
in och tagits hänsyn till i översiktsplanen. De anges här 
och finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida. 



25

Mål för hållbart samhällsbyggandet 
(”bör-läget”) 
De mål för samhällsbyggande som har tagits fram i sam-
band med arbetet med översiktsplanen är baserade på 
identifierade nationella utmaningar enligt nulägesanalysen 
i Agenda 2030-delegationens ”I riktning mot en hållbar 
välfärd” och där det finns möjlighet att påverka genom 
samhällsbyggandet. Därtill inkluderas Sveriges 16 mil-
jömål. I Agenda 2030 täcks inte ämnet kulturmiljö in, 
 vilket har lagts till i målen för samhällsbyggandet. Målen 
har beslutats av kommunstyrelsen för översiktsplanen som 

1. Vardagsliv 
a) Det finns inkluderande, tillgängliga och attraktiva 
mötesplatser och platser för att utöva och uppleva kultur 
och idrott i varje del av kommunen. Mötesplatserna är 
inbjudande och uppmuntrar till naturliga möten för alla 
människor oavsett bakgrund och förutsättning. 

b) Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av daglig-
varor och fritidsaktiviteter går smidigt för alla i hela regio-
nen/kommunen genom ett yteffektivt transportsystem som 
främjar hälsa och välbefinnande samt minskar miljö- och 
klimatpåverkan. På kortare sträckor är därför gång och 
cykel de helt dominerande sätten att förflytta sig på och de 
prioriteras i samhällsplaneringen.

2. Individen 
a) Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt perspek-
tiv där invånare är delaktiga och har inflytande i samhälls-
planeringen. Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
finns med i alla steg av planeringsprocessen.

b) Bebyggelsemiljöerna är inkluderande och främjar 
trygghet, säkerhet, sammanhållning och möten mellan 
människor med olika bakgrund. Ohälsotal och inkomst-
nivå skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika delar och 
områden

3. Hälsa och säkerhet  
Oavsett var människor bor, lever och verkar påverkas de 
inte negativt av yttre faktorer som föroreningar och buller. 
Dessutom har lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och 
grönområden utförts på ett sätt som bidrar till ett mer an-
passat samhälle med individen i fokus.

4. Klimat och Klimatanpassning 
Utgångspunkten för bebyggelse och infrastruktur är att det 
utförs på ett sådant sätt som minimerar påverkan på kli-
matet och är motståndskraftig mot samt anpassad till för-
ändringar i klimatet. Det finns goda förutsättningar för att 
störningar från klimatpåverkan minimeras och inte bidrar 
till ett hinder i människor, djur och växters liv.

 5. Naturmiljö  
I och intill staden och de övriga orterna är det gott om 
gröna miljöer, som är trygga att vistas i och som binds ihop 
med grönstråk till en sammanhängande grönstruktur.  
De är mångfunktionella med rekreation, friluftsaktiviteter, 
biologisk mångfald, odling, omhändertagande av dag-
vatten, med flera ekosystemtjänster.

6. Vatten 
Alla har dricksvatten av god kvalitet. Stränder och vatten-
kvaliteter påverkas inte negativt av utvecklingen utan vär-
nas om och bibehålls för att kunna erbjuda förutsättningar 
för bland annat liv och rörelse. Det finns även en tillgäng-
lighet och närhet till vattenområden av god kvalité.

7. Bebyggelse-struktur och funktionsblandning 
Staden är funktionsblandad. I varje stadsdel finns boende, 
vardagsservice, arbetsplatser och möjligheter till rekreation 
och lek utomhus. Serviceorterna ska erbjuda ett varierat 
utbud av bostäder, skolor, butiker, service, arbete, idrott 
och fritidsaktiviteter. Det finns en blandning av bostäder 
med avseende på typ, storlek och upplåtelseform.

8. Natur- och kulturlandskap  
a) De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den 
fysiska miljön som ger staden, orterna och bygderna deras 
identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs vidare på.

b) Natur- och kulturlandskapet på landsbygden präglas 
av stor variation och biologisk mångfald, samt genererar 
en mångfald av ekosystemtjänster. I jord- och skogsbruket 
finns balans mellan produktion och biologisk mångfald. 
Jordbruksmark bevaras och ger en ökad självförsörjning.

9.  Arbetsmarknad och näringsliv 
Det finns en stark och attraktiv arbetsmarknad med gott 
om arbetstillfällen och ett resurseffektivt och miljövänligt 
näringsliv med goda arbetsvillkor. Här finns goda möjlig-
heter för företag att etablera sig och att utveckla verksam-
heten.

10. Teknisk försörjning och resurser  
a)  Det finns snabba och tillförlitliga tåg- eller snabbussför-

bindelser både inom och mellan regioner, som tids- och 
kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa med än att åka 
bil. 

b)  Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörjning och av-
fallshantering som inte påverkar mark, sjöar, vattendrag 
eller grundvatten negativt. Den energi som används 
för el, transporter, uppvärmning och kyla kommer till 
hundra procent från förnybara källor. 

c)  Avfall minimeras genom en hög grad av cirkulär 
 ekonomi där resurser tas till vara i ett cirkulärt 
 kretslopp.
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Kapitel  6 
Nuläge och omvärld



27

Omvärlds- och nulägesanalys 
När en SWOT-analys gjordes i Ljungby kommun  inför 
samrådet av program till översiktsplan våren 2018, 
fanns inte målen för samhällsbyggandet framtagna och 
SWOT-analysen gjordes också på ett annat sätt än projekt-
metodiken föreskriver. Arbetet med att definiera utma-
ningar och möjligheter har främst utgått från omvärldsana-
lys och nulägesbeskrivning.   

En omvärldsanalys togs fram under 2017 för att kunna 
fungera som grund för kommunens långsiktiga utvecklings- 
och visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Den togs fram externt av en konsult för att 
få färska ögon på Ljungby kommuns nuläge, hur påverkan 
från omvärlden ser ut och vilka frågor kommunen behöver 
fokusera på långsiktigt. 

Omvärldsanalysen tar sitt avstamp i ett antal globala tren-
der och hotbilder. Utifrån dessa och med hänsyn till den 
nationella nivån definierades omvärldens påverkan på 
kommunen genom tolv frågor, vilka kan påverka kommu-
nen och dess framtid både direkt och indirekt. 

Utifrån beskrivningen av omvärldens påverkan tog konsul-
ten fram ett antal förslag på prioriteringar för kommunens 
framtida utvecklingsarbete, vilka anses viktiga för kommu-
nen att fördjupa och/eller utveckla sig inom. 

Utgångspunkten har bland annat varit Ljungby kommuns 
befintliga unika värden och geografiska läge. Alla föreslag-
na prioriteringar är på olika sätt relevanta för kommunens 
samhällsplanering. 

Planförslagets nulägesbeskrivning är indelad i 14 tematiska 
avsnitt, till vilka materialet hade tagits fram av varsin för-
valtnings-övergripande arbetsgrupp. Alla avsnitt innehåller 
en övergripande tematisk beskrivning av kommunen, en 
beskrivning av hur kommunen arbetar med temat samt en 
analys av kommunens styrkor och svagheter samt vilka frå-
gor som bör prioriteras. 

Vidare redovisas, under varje tematiskt avsnitt, riksintres-
sen och andra relevanta skyddade områden. Nulägesbe-
skrivningen ger en bild av var kommunen står idag.

Utmaningar definierades utifrån beskrivningen av om-
världens påverkan i omvärldsanalysen och problembilden 
i nulägesbeskrivningens tematiska avsnitt. Utmaningarna 
har i planförslaget grupperats under fem tematiska områ-
den så kallade strategiområden med tillhörande ställnings-
taganden. 

Ställningstagandena under respektive strategiområde 
bemöter den definierade utmaningen. De fem strategi-
områden med utmaningar och ställningstaganden berör 
både rena samhällsplaneringsfrågor såväl som frågor om 
kommunens utveckling i ett bredare perspektiv, bland an-
nat kopplat till social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad 
och näringsliv. Den övergripande utvecklingsstrategin som 
fungerar som ett paraply för de femstrategiområdena är 
Strukturbilden för kommunens långsiktiga fysiska utveck-
ling. Den används för att fokusera kommunens arbete och 
satsningar.  

De fem strategiområdena är:

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelsemiljöer

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra

Relevant för det fortsatta arbetet med översiktsplanen är 
också att kommunstyrelsen under 2018 utifrån omvärldsa-
nalysens förslag på prioriteringar för kommunens framtida 
arbete beslutade att kommunen ska fokusera på tre priori-
terade rekommendationer, vilka ska vara vägledande när 
beslut fattas i kommunen:

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etable-
ra lockande levnadsmiljöer.

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta 
vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen. 

De rekommendationerna som berör vattenfrågor och be-
rättartraditionen är här definitivt att se som två av kommu-
nens styrkor. 
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Kapitel  7 
Strategianalys
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Strategianalys 
Strukturbilden har analyserats och jämförts mot sam-
rådsversionens och granskningens strukturbild samt mot 
målen för hållbart samhällsbyggande. Detta med anledning 
av att en serviceort har tillkommit samt att ett stråk har 
prioriterats mot Älmhult. Båda alternativen har jämförts 
mot nollalternativet dvs ÖP 2006. Resultatet av analysen 
presenteras i detta kapitel.

Nollalternativ
Gällande översiktsplan från 2006 är nollalternativet som 
Strukturbilden jämförts mot. Nollalternativet har inte 
angripit den framtida utvecklingen av kommunen lika 
visionärt och strategiskt som den här översiktsplanen gör. 
 Nollalternativet redovisar gällande förhållanden i kommu-
nen när den antogs 2006. Vissa konkreta ställningstagan-
den i nollalternativet finns men de är mer jämförbara på 
markanvändningsnivå och kommer att redovisas i avsnitt 
10, som redovisar konsekvenserna av granskningsförslagets 
markanvändningsförslag. 

Strukturbilden har analyserats och jämförts mot sam-
rådsversionens strukturbild och mot målen för hållbart 
samhällsbyggande. Anledningen till det är att en serviceort 
har tillkommit samt att ett stråk har prioriterats mot Älm-
hult. Båda förslagen har jämförts mot nollalternativet dvs 
ÖP 2006. Resultatet av analysen presenteras i detta kapitel. 

Efter granskningen har synpunkter inkommit även om 
stråket till Agunnaryd. I den reviderade strukturbilden  
har återigen stråket mot Agunnaryd förlängts bortom 
 kommungränsen eftersom det var angeläget för Agunn-
arydsborna att det stråket framhölls som viktigt. Dock 
kvarstår slutsatsen om att det är stråket via Hamneda-    
Hå- Pjätteryd som bör prioriteras för ett regionalt stråk. 
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Strukturbild för kommunens långsiktiga 
fysiska utveckling
Utvecklingsstrategi 1
Strukturbilden för kommunen definierar en centralort, 
fem stråk av regional betydelse (Väg E4, Väg 25, Väg 545, 
Väg 594 och 592 mot Älmhult via Hamneda, Hå och 
Pjätteryd samt väg 124 mot Älmhult via Liatorp), fem 
serviceorter med grundläggande service. Ett utvecklings-
område från Bollstad/Tannåker till Bolmstad utmed sjön 
Bolmens östra strand samt tillhörande utvecklingsstråk på 
väg 555. Strukturbilden ligger till grund för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling. Stråken binder ihop kom-
munen samt kopplar ihop den med närliggande regioner 
och regioncentrum. I stråken ska det finnas snabb kollek-
tivtrafik som effektivt tar resenärer mellan centralorten 
och serviceorterna eller till närliggande regioncentrum. På 
så sätt ges möjligheter till ökat kollektivtrafikresande och 
bättre koppling till andra arbetsmarknader. Inom stråken 
med deras goda tillgänglighet bedöms huvuddelen av kom-
munens utveckling samt satsningar på infrastruktur och 
hållbart resande ske. Förutom på centralorten sätts särskild 
fokus på serviceorterna, där kommunen satsar långsiktigt 
på grundläggande service samt ny bebyggelse, kollektiv-
trafik och infrastruktur.  Vidare ska det finnas tillgång till 
mötesplatser i form av bibliotek, samlingslokal, idrotts/ak-
tivitetsplats, tillgängliga rekreationsområden och lekplatser. 
Dessutom ska det finnas möjlighet till kommersiell service 
(dagligvaruhandel med postutlämning, drivmedel m.m.) 
och arbetsplatser. 

Utvecklingsstrategi 2
Strukturbilden för kommunen definierar fem stråk (E4:an, 
Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 594/592 mot Älmhult 
via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 till Agunnaryd), 
dit trafikinfrastruktur och transporter fokuseras. Stråket 
till Agunnaryd är ett kommunalt viktigt stråk eftersom strå-
ket mot Älmhult via Hamneda/Hå/Pjätteryd prioriteras 
som regionalt stråk. Bebyggelse och service fokuseras till en 
centralort och fem serviceorter med grundläggande service 
(Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vi-
dare pekas ett utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens 
östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. I 
strukturbilden definieras även grön- och blåstruktur som är 
viktig regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekrea-
tionsperspektiv.

Analys 
Gällande översiktsplan för Ljungby kommun uppfyller till 
viss del målen för hållbart samhällsbyggande. Det saknas 
tydliga ställningstaganden för vilken service som ska finnas 
tillgänglig i tätorterna och i vilka tätorter. I gällande över-
siktsplan finns istället en detaljerad nulägesbild av kommu-
nen och Ljungby centralort samt orterna; Lagan, Lidhult 
och Ryssby. För dessa orter föreslås fortsatt planarbete i 
form av fördjupade översiktsplaner, gatunätsanalyser och 
andra utredningar. Det finns inte strategiska uttalanden 
för vilken utveckling orterna ska möta. 

2006 bedömdes markbehovet vara litet i alla orter förutom 
i Ljungby. Det har ändrats sedan dess då kommunen nu 
har en uttalad ambition och befolkningsmål om att bli 
35000 invånare år 2035, vilket innebär att markbehov upp-
står på fler platser förutom Ljungby stad. 

Gällande översiktsplan redovisar inte heller regionalt 
viktiga grön- och blåsstråk framförallt på grund av att 
kunskapen inte fanns dokumenterad. Hänvisning sker till 
grönstrukturplaner som enbart finns för samhällena Lagan 
och Lidhult samt Ljungby stad (numera även för Ryssby 
efter 2017). 

Översiktsplanen för Ljungby kommun redovisar inte det 
exakta läget för den nya vägen RV 19 och gör det svårt 
både för politiker och tjänstemän att planera och arbeta 
för att den ska byggas. I Älmhults gällande översiktsplan 
från 2016 nämns Rv 19 inte alls längre, det är inte priori-
terat. Istället står att vägen över Södra Ljunga behöver för-
bättras för att skapa en bra pendlingsväg mellan Älmhult 
och Ljungby. 

Gällande ÖP för Ljungby och Älmhult har inte längre 
samma uppfattning om vilket stråk som ska prioriteras för 
utveckling. Detta är ett hinder för uppfyllelsen av mål 10 
och gör att strategin blir svår att genomföra. Eftersom Tra-
fikverket kommer ta en stor del av kostnaden i förbättring 
av både väg 124 samt byggande av eventuellt ny väg, är det 
viktigt att kommunerna har en gemensam målbild om var 
satsning behöver ske. 

Ur det ekologiska perspektivet innebär nollalternativet 
både positiva och negativa konsekvenser. Att inte peka ut 
värdefulla regionalt viktiga gröna- och blåa strukturer kan 
också vara ett sätt att låta naturen regera på egen hand, 
men det kan också hotas av utvecklingen på ett oplanerat 
sätt. I nollalternativet är inte naturvärdena i den gröna och 
blåa strukturen identifierade i ett sammanhang och då är 
det svårt att bevara och utveckla de områdena ur natur-
vårds- frilufts- och rekreationsperspektiv. I nollalternativet 
sker den största föreslagna bebyggelseutvecklingen i Ljung-
by stad. Därmed ”sparas” rätt många områden ”orörda” 
vilket gynnar lokala naturvärden i de orter som pekats ut 
som serviceorter i strukturbilden. 
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I ett sociologiskt perspektiv innebär nollalternativet att 
bostäder, arbetsplatser, möjligheter till utbildning, kultur 
och idrottsaktiviteter främst skapas i Ljungby stad. Med 
nollalternativet sker ingen satsning att bibehålla och ut-
veckla de övriga orternas utbud av bostäder, arbetsplatser, 
skolor, kultur, idrott och rekreationsmöjligheter. I ett 
kommunövergripande perspektiv är det här en negativ 
social konsekvens då enbart invånarna i Ljungby stad kan 
räkna med att satsningar, som underlättar vardagslivet, 
ökar tryggheten och folkhälsan endast sker i centralorten. 
Möjligheterna till utvecklingen av sociala mötesplatser 
sker främst i centralorten vilket missgynnar större delen 
av kommuninvånarna. Det skapas inte jämlika livsvillkor 
i nollalternativet då satsningen sker enbart i centralorten. 
Fördelningen av service, ett varierat bostadsutbud koncen-
treras enbart till centralorten. 

En negativ konsekvens gällande folkhälsan, som är gemen-
sam för både nollalternativet och alternativ 2 är att om det 
regionala stråket till Älmhult satsas på väg 594/592 via 
Hamneda/Hå/Pjätteryd, uppstår ett ökat vägtrafikbuller i 
samhällena. Även barriäreffekten förstärks i samhällena av 
att huvudgatan kommer trafikeras i en större omfattning 
än tidigare. I gällande översiktsplan är dock inte väg 19:s 
geografiska läge preciserad varför denna negativa konse-
kvensen enbart skulle inträffa om dragningen sker på den 
ovan nämnda vägen. 

Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan nollalternativet 
innebära positiva konsekvenser, nämligen att kommunen 
satsar enbart i centralorten vad gäller planering av bostä-
der, service, kollektivtrafik mm. Mera mark sparas i orter-
na utanför staden vilket gynnar natur- och kulturvärden. 
De kommunekonomiska investeringarna som satsningar 
innebär kommer ske i centralorten där befolkningsut-
vecklingen förväntas vara positiv och där intäkter till 
kommunen i större omfattning genereras. I ett samhällse-
konomiskt perspektiv kan avsaknaden av satsningar i de 
övriga orterna istället innebära att arbetsplatser på sikt kan 
försvinna eftersom bostadsmarknaden och servicen inte 
utvecklas, vilket faktiskt gynnar den lokala arbetsmarkna-
den. Det kan få negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i stort. Med nollalternativet blir det svårt att 
satsa i den omfattning som behövs för att nå visionen om 
35000 invånare. 

Alternativ 2, Strukturbild för kommunens långsiktiga fy-
siska utveckling. I granskningsförslagets strukturbild har 
det tillkommit en serviceort, Agunnaryd, stråk till Älmhult 
har prioriterats mot Älmhult via Hamneda/Hå/Pjätteryd 
medan stråket på väg 124 är ett kommunalt viktigt stråk 
fram till Agunnaryd. 

Strukturbilden bedöms få en negativ påverkan avseende 
hälsa och säkerhet för de boende i Hamneda, Hå och Pjät-
teryd om stråket till Älmhult går på väg 594/592, eftersom 
denna väg går igenom samhällena. Trafikbullret förväntas 
öka om stråket istället kommer att prioriteras och utvecklas 
som ett regionalt stråk.

I åtgärdssvalstudien av stationsläge för höghastighetsstation 
i Ljungby, har Trafikverket utrett restider till storstadsre-
gionerna samt gett förslag på trafikering och åtgärder som 
behövs på anslutande vägar och banor för att uppnå de 
satta restidsmålen. I studien har alternativa stråk studerats 
för expressbussar. I stråket mellan Ljungby och Älmhult 
kom studien fram till att en ny väg via Hamneda/Hå/
Pjätteryd skulle ha kortast restid för kollektivtrafiken om 
vägen klarar 100km/h. Däremot är också detta förslaget 
mest kostsamt. 

I studien redovisas de olika alternativens kostnader och 
nyttor i restider. Upprustningen av väg 124 (Alternativ 
Nord – Ljungby-Liatorp-Älmhult) jämfört med alternativet 
”Mitt 80” (Ljungby-Hamneda-Älmhult på ombyggd väg) 
mot Älmhult har marginella ekonomiska skillnader men 
där tidsvinsten är tydlig. Enligt alternativet behöver vägen 
mellan Hamneda och Älmhult; breddas, bärigheten för-
bättras och eventuellt uträta vägen där den behåller nuva-
rande sträckning, d.v.s. längs huvuddelen av sträckan. Det 
behövs även byggas nya ”förbifarter” förbi Hamneda, Hå 
och Pjätteryd – genom att undvika tättbebyggda områden 
och skarpa kurvor för att förbättra trafiksäkerheten och 
minska restiden. Nya broar behövs över både Lagan och 
Helge å. 

För att de negativa effekterna inte ska uppstå av strategin 
är det viktigt att kommunerna tillsammans med Tra-
fikverket utreder och ser över möjligheten att bygga en 
väg utanför Hamneda/Hå och Pjätteryd för att minska på 
buller och andra föroreningar från trafiken. Byggandet av 
ny väg måste utredas vidare och en bedömning av miljö-
konsekvenserna behöver göras eftersom en sådan lösning 
innebär att ny mark men också vattenområdena påverkas i 
behovet av nya broar. 

I ett sociologiskt perspektiv innebär Alternativ 2 att bostä-
der, arbetsplatser, möjligheter till utbildning, kultur och 
idrottsaktiviteter skapas på flera platser i kommunen och 
inte enbart i centralorten. Därmed sker en satsning på fle-
ra orter att bibehålla och utveckla de övriga orternas utbud 
av bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur, idrott och rekre-
ationsmöjligheter. I ett kommunövergripande perspektiv 
är det en positiv social konsekvens eftersom inte enbart 
serviceortsinvånarna kan räkna med att satsningar, som 
underlättar vardagslivet, ökar tryggheten och folkhälsan 
endast sker i de utpekade orterna utan tillgängliggörs för 
mindre byar och samhällen runt om. 
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Med en grundservice i serviceorterna och centralorten 
skapas och utvecklas sociala mötesplatser vilket ökar den 
sociala sammanhållningen i större områden. Mer jämlika 
livsvillkor skapas när kommunen avsätter resurser till fler 
orter än till bara centralorten. För att denna positiva kon-
sekvens ska uppstå är det viktigt att omlanden runt servi-
ceorterna och centralorten kopplas upp till stråken med 
goda kollektivtrafikmöjligheter för att säkra tillgänglighe-
ten till service, arbetsplatser och mötesplatser. 

I ett kommunekonomiskt perspektiv kan strukturbilden 
med serviceorter och stråk som ska utvecklas innebära 
initialt kostnader i form av markinköp, planläggning och 
byggnation. Risktagande sker ekonomiskt om befolk-
ningsutvecklingen inte kommer att ske enligt visionen, 
eftersom skatteintäkterna inte kommer att genereras i den 
omfattningen som utgifterna varit. För att förebygga och 
minska den risken är det viktigt att kontinuerligt följa upp 
befolkningsutvecklingen i kommunen samt planberedska-
pen avseende bostäder, verksamheter mm. På så sätt kan 
planberedskapen anpassas efter de faktiska behoven. 

Strukturbildens påverkan på miljömålen 
och de globala målen
Strukturbilden bedöms bidra till en positiv påverkan på 
generationsmålet avseende mark- och resursanvändningen 
när den fysiska utvecklingen av kommunens struktur kon-
centreras till fem serviceorter, en centralort samt fem stråk. 
På så vis bevaras större markområden med natur- och kul-
turmiljöer, friluftsliv samt jord- och skogsbruk, vilka fort-
sättningsvis kan generera ekosystemtjänster. 

Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och 
säker strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Möjlig påverkan kan vara på målet hav i balans samt bara 
naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag. Viss 
negativ påverkan kan även ske på målet God bebyggd 
miljö i de orter som inte är utpekade som serviceorter, 
detta för att prioritering av utvecklingen av bebyggelsen 
samt service kopplade till vardagsgöromål inte prioriteras 
av kommunen i dessa orter. För att motverka de möjliga 
negativa effekterna är det viktigt att orterna runt omkring 
serviceorterna har god tillgänglighet och uppkoppling till 
serviceorterna antingen via kollektivtrafik samt andra håll-
bara transportmedel.

Utvecklingsstrategin bidrar till positiv påverkan på de Glo-
bala målen eftersom den fysiska utvecklingen av kommu-
nen koncentreras till fem serviceorter, en centralort samt 
fem stråk. På så vis bevaras större markområden med na-
tur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och skogsbruk, 
vilka fortsättningsvis kan generera ekosystemtjänster. 

I de orter som inte är utpekade som serviceorter och som 
inte heller har en god uppkoppling till stråken och därige-
nom till serviceorterna, finns risk för negativ påverkan på 
Globala målen:

3. Hälsa och välbefinnande – genom sämre tillgänglighet
till sjukvård.

4. God utbildning för alla – genom sämre tillgänglighet till
förskola, grundskola, yrkesutbildning och högre utbildning
av hög kvalitet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – ge-
nom att planläggning för verksamheter/industrier inte
prioriteras i första hand.

9. Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur –
 genom att infrastruktursatsningar sker prioriterat i cen-
tralort, serviceorter och stråken samt att planläggning av
 verksamheter/industrier inte prioriteras i första hand.

11. Hållbara städer och samhällen – genom att planlägg-
ning av bostäder, transportsystem och grönområden inte
prioriteras i första hand. Dock måste minsta nödvändiga i
transportsystemen göras i dessa orter för att uppkoppling
till stråk och serviceorter fungerar.

Sammanfattning av strategin
Strukturbilden ska visa en framtidsbild om var Ljungby 
kommun vill vara år 2035. Den syftar till att definiera en 
tydlig fysisk struktur för Ljungby kommuns långsiktiga 
utveckling. Den utgår från hur kommunen ser ut, var invå-
nare bor, hur de rör sig samt var det finns förutsättningar 
för utveckling. Strukturbilden används för att fokusera 
kommunens arbete och satsningar. 

Strategin lyfter fram satsningar inom centralorten, servi-
ceorter samt längs viktiga kommunikationsstråk som är 
sammanställda i en strukturbild för kommunens geogra-
fiska yta. De utpekade satsningsområdena ska bidra till att 
övrig landsbygd inom rimliga avstånd kan få tillgång till 
service och känna tillhörighet. Servicetillgänglighet av god 
kvalité är viktig för de som väljer att bo utanför Ljungby 
stad och betydelsefull för att fler ska vilja flytta till kom-
munen. Bland annat är skola, kultur, fritid, rekreation och 
dagligvaruhandel viktigt för att kunna täcka behovet av 
service på landsbygden. Strategin behandlar också frågor 
om hur det befintliga väg- och kommunikationsnätet kan 
stärkas och kompletteras för att binda ihop kommunen 
som är stor till ytan samt utveckla kollektivtrafiken. 

I analysen har två alternativ analyserats. De två alternati-
ven skiljer sig åt dels genom antalet serviceorter och dels 
genom vilka regionala stråk som kommunen har möjlighet 
att fokusera utvecklingen på. 
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Eftersom valet inte är enbart kommunens utan måste ock-
så samtalas om med grannkommuner, trafikverket samt 
regionen, har strukturbilden landat i alternativ 1. Efter 
samrådet har strukturbilden förändrats också avseende 
regionalt viktiga gröna och blåa strukturer. 

Strukturbilden (alternativ 1) för kommunen definierar fem 
stråk (E4:an, Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 594/592 
mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 
förbi Agunnaryd), dit trafikinfrastruktur och transporter 
fokuseras. Bebyggelse och service fokuseras till en cen-
tralort och fem serviceorter med grundläggande service 
(Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vi-
dare pekas ett utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens 
östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. I 
strukturbilden definieras även grön- och blåstruktur som är 
viktig regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekrea-
tionsperspektiv. 

Stråken binder ihop kommunen samt kopplar samman 
med närliggande regioner och regioncentrum. Stråken 
baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste mål-
punkterna inom och utanför kommunen. Huvuddelen av 
kommuninvånarna ska kunna använda stråken för pend-
ling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 

I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som effektivt 
tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller 
till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter 
till ökat kollektivtrafikresande och bättre koppling till an-
dra arbetsmarknader. Vidare bör nyetablering av bebyggel-
se, rekreationsområden, viktiga besöksmål samt gång- och 
cykelvägar i första hand lokaliseras till stråken, för att infra-
strukturen ska användas effektivt och för att hållbara resor 
ska premieras. 

Centralorten Ljungby ligger där de viktigaste stråken 
möts. Staden ska vara en motor för hela kommunen och 
generera ett underlag av arbetstillfällen och service. Ge-
nom att stärka stadens roll i ett regionalt sammanhang 
stärks också kommunen i stort. Förtätning och omvand-
ling av befintliga bebyggelseområden samt tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är viktiga frågor för 
centralorten. 

I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bostäder, 
arbetsplatser, mötesplatser, rekreationsområden, gång- och 
cykelvägar och övrig infrastruktur samt koppling till strå-
kens snabba kollektivtrafik (gång- och cykelförbindelse och 
pendlarparkering med laddinfrastruktur). Målet med att 
definiera serviceorter är främst att långsiktigt säkra tillgång 
till offentlig och kommersiell service i de utpekade orterna 
och deras omland samt att olika satsningar ska fokuseras 
där de skapar störst värde. På så sätt kan man som boende 
eller företagare räkna med att kommunen har ett långsik-
tigt engagemang i orten, vilket kan göra att både boende 

och företagare vågar satsa på att etablera sig och stanna 
kvar i orten. Komplettering med ytterligare serviceorter 
kan dock ske på längre sikt. 

På övrig landsbygd är målet att bibehålla befintlig service 
och förbättra möjligheten till arbetspendling. Kommu-
nen uppmuntrar till privata initiativ som hjälper till att 
upprätthålla eller förbättra servicenivån. I strukturbilden 
synliggörs utöver centralort och serviceorter även av Statis-
tiska centralbyrån definierade tätorter (Angelstad, Kånna 
och Vittaryd) och småorter (Bollstad, Bolmen, Byholma/
Grimshult, Dörarp, Hölminge, Odensjö, Skeen, Södra 
Ljunga, Vrå och Åby) samt övriga orter med offentlig servi-
ce (Annerstad och Torpa). För orter som finns med i struk-
turbilden och som ligger på rimligt avstånd från stråken 
görs satsningar på att knyta upp dem till stråken och deras 
goda tillgång på kollektivtrafik. Mellan stråken möjliggör 
strukturbilden att befintliga värden i form av natur- och 
kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och skogsbruk kan spa-
ras och utvecklas. 

Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till 
strukturbild ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms 
potentialen för utveckling finnas på längre sikt, varför om-
rådet pekas ut som ett utvecklingsområde. Utvecklingen 
kan få fart då utbyggnaden av VA-överföringsledningen 
och gång- och cykelvägen mellan Ljungby och sjön Bolmen 
är färdigställd. Stråkfunktioner i och till området är främst 
kopplade till väg 555 och definieras som ett utvecklings-
stråk. 

Grönstrukturen utgörs av större sammanhängande om-
råden med höga natur- och rekreationsvärden, vilka på en 
kommunövergripande nivå är viktiga för både växt- och 
djurliv och människors möjlighet till rekreation. Grönst-
rukturen är även viktig utifrån naturens ekosystemtjänster 
och andra allmänna intressen. En definierad grönstruktur 
möjliggör för ett mer strukturerat och långsiktigt arbete 
med att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden 
samt integrera dem i samhällsplaneringen. Här ska nybygg-
nation och andra nyetableringar visa särskild hänsyn till 
natur- och rekreations-värden samt områden med höga 
natur- eller rekreationsvärden om möjligt bevaras. Grön-
strukturens rekreationsvärden bör vara lättillgängliga och 
hanteras i form av både större rekreationsområden och 
mindre bebyggelsenära park- och grönområden.

Blåstrukturen utgörs av de sjöar som har högst natur- och 
rekreationsvärden och med dem sammankopplade vatten-
drag. Den utpekade blåstrukturen utgör ett stöd i arbetet 
med att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden, 
samt i samband med bebyggelseutveckling. I blåstrukturen 
är stränderna av särskild betydelse, då där ofta finns höga 
natur- och rekreationsvärden och de utgör den lättillgängli-
ga kopplingen till vattenområdena.
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Risk för konflikter 
Det finns risk för konflikt mellan strategiområde som 
handlar om Attraktiva bebyggelsemiljöer och strategiom-
rådet som handlar om Natur och Vatten som till exempel 
när det gäller att satsa på att bygga bostäder i attraktivt 
strandnära läge och en satsning på att bevara gröna och blå 
stråk samt mer hållbara lösningar och anpassning till ett 
förändrat klimat. Att satsa på att bygga i attraktiva strand-
lägen kan stå i konflikt med natur- och kulturvärden samt 
hälsa och säkerhet vad gäller till exempel riskerna med ras 
och skred samt översvämning. I de fortsatta planstegen är 
det därför viktigt att identifiera lämpliga platser för de ex-
ploateringsområdena. 
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Kapitel  8  
Konsekvensbedömning av  
mark och vattenanvändning
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Konsekvensbedömning av  
mark och vattenanvändning 
Detta kapitel omfattar både miljökonsekvensbeskrivning 
och hållbarhetsbedömning.

Syfte
I nedanstående avsnitt beskrivs centralortens, serviceorter-
nas samt LIS områdenas konsekvenser. Det syftar till att 
uppmärksamma de konsekvenser planförslaget bedöms få 
vid ett eventuellt genomförande samt vilka åtgärder som 
kan motverka förslagets negativa konsekvenser samt stärka 
förslagets positiva effekter. 

Grönstruktur och Åtgärder för hållbara trafikslag har inte 
analyserats enligt metoden för hållbarhets- och miljöbe-
dömning såsom de övriga markanvändningsförslagen och 
LIS-områdena har bedömts. Dessa åtgärder bedöms gene-
rellt ha positiv påverkan på ekologiska och sociala värden. 
Däremot redovisas vilka åtgärder som behöver göras för att 
stärka förslagets positiva effekter. 

Avgränsning
Enligt Miljöbalkens 6 kap. hölls avgränsningssamråd 
 mellan Ljungby kommun och Kronobergs län tisdagen 
den 2 april 2019. Under samrådet av översiktsplanen och 
tillhörande hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning 
fanns möjlighet för länsstyrelsen och berörda kommuner 
m.fl. att lämna synpunkter på gjord avgränsning.

Konsekvensbedömningens omfattning och detaljerings-
grad görs på en generell och övergripande nivå efter-
som bedömningen görs på översiktsplanen för Ljungby 
 kommun. Mer detaljerade konsekvensbedömningar 
och undersökningar kommer göras i efterkommande 
 planering. 

Upplägg
Översiktsplanens planområde omfattas av miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser enligt kapitel 3, 4 och 5 i miljö-
balken. Vid prövning av lämpliga markanvändningsförslag 
har de bedömda konsekvenserna av förslagen analyserats 
utifrån hushållningsbestämmelserna. 

Redogörelsen av förslaget och förutsättningar, förslagets 
konsekvenser / effekter, föreslagna åtgärder för att mini-
mera negativa konsekvenser och jämförelse med nollalter-
nativ, samt andra alternativ delas upp under rubriker som 
följer de tre hållbarhetsaspekterna sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekter. På så sätt ska konsekvensbedöm-
ningen tydligt beskriva vilka konsekvenser förslaget får för 
samtliga tre hållbarhetsaspekter. 

Nollalternativet
Beskriver de planer, program och intentioner som gäller 
inom planområdet ifall förslaget inte kommer till stånd.  
I den här konsekvensbedömningen utgörs nollalternativet 
av den gällande översiktsplanen från 2006 och gällande 
detaljplaner. Nollalternativets konsekvenser beskrivs som 
en jämförelse med förslaget för att på så sätt direkt peka ut 
de skillnader som bedöms finnas.
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Centralorten Ljungby

Nollalternativet 
I översiktsplan från 2006 anges att de södra och östra 
delarna av Ljungby stad är mest lämpliga för ny bostadsbe-
byggelse medan ny industribebyggelse är lämpligast utmed 
södra E4:an samt väster och norr om staden. Enligt gällan-
de översiktsplan är det enbart området utmed Bolmstads-
vägen, väster om E4 som föreslås få en blandad använd-
ning och centrum. Utöver översiktsplanen är i första hand 
centrumplanen från 2009 och grönstrukturplanen för 
Ljungby stad från 2000 av intresse för stadens utveckling. 
Det anges i översiktsplanen även att avsikten är att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och att utreda 
läget för en järnvägsstation.

Mångfunktionell bebyggelse
I Ljungby centralort föreslås 8 områden att utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse. I jämförelse med nollalter-
nativet innebär de nya markanvändningsförslagen att fler 
områden förutom centrala Ljungby kan utvecklas med icke 
störande verksamheter, bostäder, kontor, grönytor, sam-
lingslokaler mm. Förslagen innebär också att fler centralt 
belägna industriområden får möjlighet att omlokaliseras 
på sikt till framtida nya planlagda områden för industri i 
västra och norra delen av staden.

I förhållande till granskningsförslaget har ett område 
ut ökats till ytan. Det med hänsyn till reviderade vatten-
skyddsområden där den föreslagna sekundärzonen hade 
riskerats att påverkas negativt av det föreslagna verksam-
hets- och industriområdet 23. Område 5:s norra gräns har 
också justerats med hänsyn till primärzonen för det före-
slagna reviderade vattenskyddsområdet.  

I centrala Ljungby föreslås utvecklingen med centrumverk-
samheter, handel, kontor, bostäder mm. ske i en utökad 
utbredning jämfört med nollalternativet, dvs centrum-
planen för Ljungby centrum 2009. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse
I centralorten föreslås 8 områden att utvecklas med sam-
manhängande bostadsbebyggelse. Med sammanhängande 
bostadsbebyggelse avses områden med boende av varie-
rande karaktär. Olika typer av kategoribostäder såsom stu-
dentbostäder, seniorbostäder och även gruppbostäder som 
innefattar viss omsorg kan ingå. I bostadsområden kan 
även grönytor, förskola, kontor och verksamheter som inte 
är störande ingå.

I förhållande till granskningsförslaget har område 9 avgrän-
sats om med hänsyn till översvämningsrisk i östra delen 
samt föreslaget reviderat sekundärområde för vattenskydd. 
Efter granskningen har område 11 avgränsats till ett om-
råde söder om Norrleden och invid Sickingevägen, detta 
med hänsyn till landskapsbilden kring gravplatsen utmed 

Sickingevägen samt sammanhängande brukningsvärd 
jordbruksmark. Område 12 har också minskats söderifrån, 
österut och norrut kring den befintliga lantbruksverk-
samheten så att det finns lagom med avstånd till både 
befintliga och framtida bostadsområden. Avgränsningen 
av område 12 har dessutom skett med hänsyn till be-
fintlig kvartersstruktur i det befintliga bostadsområdet 
 Rep lösa-Björket så att gatu- och kvartersstruktur kan fort-
sätta byggas på i område 12 i fortsättningen. Huvudsaklig 
entré till området behöver dock ske från John Lagers väg 
eller Sickingevägen i sydväst för att minimera trafik genom 
 befintligt bostadsområde. Även område 14 och 15 har 
 efter länsstyrelsens synpunkter förminskats med hänsyn till 
brukningsvärd jordbruksmark. 

Verksamheter och industri
I granskningsförslaget har sju områden pekats ut för verk-
samheter och industri. Med verksamheter och industri 
avses områden som inte går att kombinera med bostäder 
eller centrum så som produktion, lager, partihandel i 
större format eller verksamheter som kan var farlig eller 
 störande för sin omgivning. Här kan även annan lämp-
lig mark användning ingå som bland annat grönytor och 
 kontor. Med verksamheter och industri avses områden 
som inte går att kombinera med bostäder eller centrum 
så som produktion, lager, partihandel i större format el-
ler verksamheter som kan var farlig eller störande för sin 
omgivning. Här kan även annan lämplig markanvändning 
ingå som bland annat grönytor och kontor

I förhållande till nollalternativet stämmer de flesta områ-
dena överens med 2006 års översiktsplan utbredningsom-
råden för industri. Efter samrådet har de sydligaste områ-
dena utmed Riksettan tagits bort ur planförslaget eftersom 
behovet inte anses föreligga efter inkomna yttranden. 
Område 18 har minskats efter granskningen eftersom den 
norra delen är redan planlagd. 

Samtliga föreslagna bebyggelseområdens gränser har juste-
rats mot befintliga plangränser och andra rättigheter och 
bestämmelser såsom vägplaner, täkter mm. 

Grönstruktur
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, 
då staden ligger där stråken möts. Det västra grönstråket 
är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till sjön 
Bolmen, längs med sjön norrut samt vidare till landskapet 
runt sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen. 

Det finns även värdefulla våtmarker särskilt väster om 
Ljungby. Det östra grönstråket är något svagare, men in-
kluderar värden kopplade till både lövskog och våtmark, 
samt sträcker sig till sjön Möckeln och Älmhults kommun. 
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Inom det senare grönstråket finns omedelbart sydöst om 
staden ett område med ädellövskog som delvis har väldigt 
höga naturvärden (naturvärdesklass 1) samt höga rekrea-
tionsvärden, vilket avses att sparas som naturreservat. 

Eftersom staden ligger i mötespunkten mellan de båda 
regionala grönstråken är det viktigt att bevara och utveckla 
de grönstråk som finns i staden, särskilt kopplat till löv-
skogssambanden. 

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av 
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Vidare 
finns det mer avgränsade grönytor som ofta är omgivna av 
bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreationsmöj-
ligheterna i stadsdelen. I detta sammanhang bör särskilt 
betydelsen av Kronoskogen och Ljungsjöområdet i stadens 
norra delar poängteras, där det finns goda rekreationsmöj-
ligheter genom bland annat motionsspår och skidbacke. 
De sistnämnda områdena och större delen av Lagaån är 
utpekat för användningen Natur- och friluftsliv i markan-
vändningskartan. Utöver natur- och rekreationsvärden 
finns det i grönstrukturen i många fall kulturmiljövärden i 
form av fornlämningar.

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån Lagan, 
som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning. Längs 
ån finns det tydliga naturvärden även om rekreationsvär-
den är viktigast här. I stråket är det viktigt att arbeta med 
att befintliga grönytorna är tillgängliga och attraktiva. För 
att hela stråket ska tillgängliggöras bör det finns gång- och 
cykelvägar i anslutning till ån längs hela stråket.

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av 
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Vidare 
finns det mer avgränsade grönytor som ofta är omgivna av 
bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreationsmöjlig-
heterna i stadsdelen. 

Utöver natur- och rekreationsvärden finns det i grönstruk-
turen i många fall kulturmiljövärden i form av fornläm-
ningar.

Grönstruktur kan även utnyttjas för dagvattenhantering, 
då de utgör ytor som kan översvämmas temporärt. Ett 
område som idag används som jordbruksmark söder om 
reningsverket har pekats ut som grönstruktur och kan an-
vändas för hantering av dagvatten från de sydvästra delarna 
av Ljungby, där det finns mycket hårdgjorda ytor.

Åtgärder för att förstärka förslagets positiva effekter:

• Bevaka och säkerställ befintliga grönstråk i samhällspla-
neringen. Regionala grönstråk finns både västerut och
österut från Ljungby, medan lokala grönstråk finns som
ett nätverk i staden.

• Spara ett område med ädellövskog, söder om staden
och ringleden, som naturreservat eftersom området
delvis har väldigt höga naturvärden (naturvärdesklass 1)
och höga rekreationsvärden. Ett område med ungefär
samma avgränsning finns med i länsstyrelsens ”Plan för

skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018–2022” 
som ett område som bör utredas för formellt skydd. 

• Utreda hur den möjliga höghastighetsjärnvägen i öster
riskerar att skada viktiga gröna stråk och samband.

• Planera promenadstigar i natur- och rekreationsområ-
den, särskilt prioriterat längs med Lagaån.

Väg
Den östra ringleden John. A Lagers väg kan behöva för-
längas norrut med ny anslutning till väg 25 om en eventu-
ell station lokaliseras i anslutning till Vislandavägen enligt 
översiktsplanens förslag. En förlängd ringled skulle i det 
fallet få regional betydelse genom att trafikförsörja statio-
nen för trafik från norr och öster. Förlängning av ringle-
den och ny anslutning till väg 25 behöver studeras vidare i 
dialog med Trafikverket. Viktiga frågor att ta hänsyn till i 
fortsatta studier av en förlängd ringled är 25:ans nuvaran-
de utformning och sträckningsindelning, avståndet mellan 
trafikplatser, stadens utveckling och status för ny stambana 
för höghastighetståg.

För att få ett bättre nätverk av vägar samt gång- och cykelvä-
gar i Ljungby är det viktigt att arbeta med: 

• Säkra passager för gående och cyklister över ringleden.

• Lösa på- och avfart från Rv.25.

• Skyddsåtgärder mot Buller till angränsande bostadsom-
råden.

• Vägens placering i förhållande till möjlig järnvägssträck-
ning.

Åtgärder för hållbara trafikslag 
I Ljungby finns det två befintliga kollektivtrafiknoder – 
Ljungby terminal och Myrebo.  Myrebo ligger på Rikset-
tan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst 
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. 
För Ljungby terminal finns pendlarparkering för bil och 
cykel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har en 
pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras med 
gång- och cykelförbindelser och pendlarparkering för cykel. 
Utöver dessa saknas en kollektivtrafiknod vid den södra 
infarten till Ljungby, vilken skulle kunna serva bussresor 
västerut mot Halmstad och söderut mot Markaryd. Denna 
kunde med fördel placeras vid Ljungbystopp i korsningen 
Ringvägen-Helsingborgsvägen. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i Ljung-
by är det viktigt att arbeta med: 

• Säkra och trygga förbindelser till föreslagna nya områ-
den för bostads-, industri-, verksamhets- eller naturända-
mål.

• Säkerställa övergripande och effektiva gång- och cykel-
stråk för pendling.
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• Förstärka viktiga gång- och cykelstråk som korsar 
 barriärer som E4 och Ringleden. 

• Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång-   
och cykelstråk genom hela staden

• Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till 
 viktiga kollektivtrafiknoder som Myrebo busshållplats.  

Sociala konsekvenser
Människans behov sätts mer i centrum när omvandling 
sker från industri till icke störande verksamheter och 
bostäder i centrala Ljungby. En tätare bebyggelsestruktur 
uppnås vilket gynnar uppkomsten av fler mötesplatser 
och arbetsplatser. Att staden förtätas i de centrala delarna 
underlättar vardagslivet för invånarna genom en högre 
tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, offentlig och 
kommersiell service.

Vissa av bebyggelseområdena med mångfunktionell an-
vändning och sammanhängande bostadsbebyggelse ligger 
i periferin av staden. Det är viktigt att de områdena till-
gängliggörs för hållbara trafikslag så att inte människors 
hälsa och trygghet påverkas negativt. Tidigare erfarenheter 
visar att många nya bostadsområden bebos av barnfamiljer 
är det särskilt viktigt att knyta ihop de nya områdena med 
säkra gång- och cykelvägar som barn, unga och barnfamil-
jer kan ta sig fram på. Barriäreffekterna från E4, Rv.25 
och Ringlederna minskar om de hållbara trafikslagen pri-
oriteras och sammankopplas. Det är viktigt att de perifera 
områdena kopplas ihop med stadens centrala områden 
för att motverka segregation och öka tillgängligheten till 
mötesplatser. 

I de yttre bostadsområdena är det viktigt att även funktio-
ner och verksamheter som inte är störande, planeras in i 
de nya bostadsområdena så att vardagslivet förenklas för 
de som bor där. Det gynnar framförallt de som inte har 
tillgång till bil, både unga och gamla som nyttjar desto mer 
gående och cykling som färdsätt. Det får en positiv effekt 
för miljön eftersom enklare vardagsgöromål såsom snab-
binköp eller annan service kan finnas inom ett närmare 
avstånd och bilen som transportmedel kan väljas bort för 
att utföra dessa sysslor. 

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggan-
de grönytor blir tillgängliga för alla så att delaktigheten i 
samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen 
är det viktigt med bostadsnära grönområden som upp-
muntrar till lek och utevistelse. 

Det är viktigt att de mötesplatserna tillgängliggörs för bar-
nen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt. Det är 
också viktigt att ”lekparken” inte enbart har lekfunktioner, 
även ungdomar och äldre nyttjar parkerna om där finns 
parkbänkar och eventuellt grillplatser att samlas kring. 

Där verksamhets- och industriområdena ligger nära var-
andra bör man eftersträva att koppla ihop områden med 
gång- och cykelvägar så att de arbetande kan ha utbyte med 
varandra i gemensamma mötesplatser. Att fler mötesplatser 
skapas i de nya verksamhetsområdena gynnar även befintli-
ga industrier och verksamheter eftersom det bäddar för att 
den sociala sammanhållningen bland anställda stärks.

Den sociala tryggheten är viktig att uppnå både i det täta 
centrumet av staden såsom de glesare bostadsområdena. 
Det är viktigt att gaturummet får ”sociala” ögon med föns-
terfasader mot gaturum och torg likväl som att det i villa-
områdena inte skapas ”baksidor” med parkmiljöer som lätt 
kan bli tillhåll på kvällstid. Genom välplanerad belysning 
och planering kan trygga parkmiljöer skapas som inte blir 
otrygga platser kvällstid. 

Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet 
Det är positivt för människors hälsa och säkerhet att fler 
befintliga industriområden föreslås att omvandlas till mer 
icke störande verksamheter och bostäder eftersom stör-
ningar i form av buller, lukt, föroreningar och risker med 
farligt gods, brand mm. minskar i den tätbebyggda staden. 

I de områdena där mångfunktionell bebyggelse och sam-
manhängande bostadsbebyggelse planeras utmed Gäng-
esvägen, Märta Ljungbergsvägen, Ringlederna, Rv.25, 
Vislandavägen, väg 124, Riksettan, E4 och den framtida 
höghastighetsjärnvägen, är det viktigt att nödvändiga 
skyddsåtgärder och anpassningar i den nya bebyggelsen 
mot buller görs. Samtliga områden som planeras för verk-
samheter och industri sker i områden som är bullerstörda 
idag från vägtrafikbuller och befintliga industrier. Placering 
och utformning av byggnaderna är viktiga att planera så att 
acceptabla utomhusmiljöer skapas avseende ljudnivå både 
för anställda och boende.

För bebyggelseområdena intill E4, Rv.25 och väg 124 be-
höver den totala bullerexponeringen beräknas. Även vibra-
tioner behöver finnas med i beräkningen eftersom tunga 
fordon trafikerar dessa vägar

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 me-
ter för E4:an och 30 meter för 25:an, bedöms byggnation 
påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från 
länsstyrelsen. Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare 
säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken för olyckor 
eller för att minimera skadorna vid olyckor. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.
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Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitets-
målet Frisk Luft som är ambitionsnivån.

Det regionen har mest problem med är förhöjda halter av 
”grova partiklar”, PM10, under enskilda dygn. Situationen 
i Kronobergs län ser ut att ha förbättrats och visar färre an-
tal dygn med förhöjda halter under den senaste femårsperi-
oden jämfört med den första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

I det efterföljande planarbetet med både fördjupning av 
översiktsplanen för Ljungby stad samt kommande de-
taljplaner är det viktigt att utreda om beräknade miljök-
valitetsnormer för buller och luft klaras i dessa områden. 
Bebyggelsens utformning och placering ska anpassas med 
hänsyn till normerna. 

Enligt länsstyrelsens EBH kartering över potentiellt förore-
nade områden, finns det områden med både stor riskklas-
sade föroreningar i kvarteren söder om Gängesvägen och 
i kvarteret mellan Bergagatan och Köpmansgatan. Även 
i kvarteret Solrosen utmed Märta Ljungbergsvägen finns 
potentiellt förorenade områden med riskklassning 2 (Stor 
risk). Att omvandla centralt belägna industriområden till 
mångfunktionell bebyggelse är en strategi att avhjälpa för-
oreningar i marken och förbättra miljön. Byggnation i för-
orenade områden är ett sätt att bidra till att marksanering 
sker, varför det är en prioriteringsgrund vid planering av 
vilka områden som ska bebyggas.  

Klimatpåverkan
De områden som är utpekade för mångfunktionell be-
byggelse i centrala delen av staden är lättillgängliga med 
hållbara transporter som kollektivtrafik, gång och cykel. 
Vissa åtgärder kommer att behövas för att koppla ihop de 
centrala områdena för gående och cyklister. 

De yttre bebyggelseområdena behöver kopplas an till gång- 
och cykelvägnätet och en eventuellt framtida stadstrafik 
för bussar behöver anslutas till dessa områden. Områdena 
intill kollektivtrafiknoden vid Myreborondellen behöver 
kopplas ihop för gående och cyklister så att boende, arbe-
tare och pendlare på ett tryggt och trafiksäkert sätt kan ta 
sig mellan områdena. Om den framtida stambanan för 
höghastighetståg byggs där kommunen pekat ut korridoren 

kommer en station utmed Vislandavägen intill område 6 
att planeras. Det blir då viktigt att även det stationsområ-
det blir lättillgängligt med hållbara trafikslag. 

Geologi
Merparten av områdena för mångfunktionell bebyggelse 
består av isälvssediment vilket också innebär att marken 
har hög genomsläpplighet och på många ställen inte är 
fast. I de utpekade områdena för verksamheter och indu-
stri finns det områden vars jordart består av isälvssediment 
och där genomsläppligheten i marken är hög. Eftersom 
isälvssediment ofta innehar grundvattenmagasin är det 
viktigt att i framtida verksamhets- och industriområden 
hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte 
kommer ned till grundvattnet. 

I områdena för sammanhängande bostadsbebyggelse består 
marken både av glacial grovsilt-finsand, sandig morän, 
morän och på vissa ställen torv. I de områden som inte är 
fasta behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i 
efterkommande planarbete.

Energi
Nybyggnation är alltid resurskrävande och skapar ett ökat 
energibehov, vilket ur miljöperspektiv är negativt, dock 
är nya hus mer energieffektiva än äldre. En omvandling 
av befintliga industriområden i centrala staden är positivt 
ur ett klimatneutralt perspektiv samt effektivare energian-
vändning. En minskning av energibehov i centrala delarna 
av staden kommer föda ett annat energibehov i de externa 
verksamhets- och industriområdena. Omvandlingen av 
befintliga industriområden är på sikt positiv för att möjlig-
heter skapas till att anlägga och bedriva verksamheterna i 
mer energieffektiva byggnader i framtiden. 

Att den framtida sammanhängande bostadsbebyggelsen 
ska utformas på ett energieffektivt sätt är svårt att reglera 
med dagens regelverk. Däremot kan kommunen genom 
olika avtal sätta villkor för energismarta hus i nybyggnads-
områden.

Klimatanpassning
Delar av bebyggelseområdena utmed ån Lagan är över-
svämningsdrabbade enligt de beräknade högsta flödena. 
Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedömas 
utifrån översvämningsrisken. I vissa av områdena finns låg-
punkter där mycket vatten samlas vid skyfall. I område 14 
finns Kvarnmossen som fylls med mycket vatten vid skyfall. 
I den fortsatta planeringen är det viktigt att med hjälp av 
skyfallskarteringar reservera områden som naturligt kan 
ta hand om dagvatten och där rening sker innan det leds 
vidare. 

I merparten av områdena kan värmeöar skapas när ytor 
hårdgörs, för att motverka detta är det viktigt att bevara 
eller planera för svala platser genom att till exempel låta 
naturområden vara kvar eller plantera områden med park-
karaktär. Det är framförallt viktigt i områden där mycket 
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hårdgjorda ytor skapas som till exempel i verksamhets- och 
industriområden. I de föreslagna bebyggelseområdena 
kan grönytor få en multifunktionell användning där både 
dagvatten kan renas och kan fungera som mötesplats för 
boende och besökare. 

I områdena 1, 9, 10, 11, 16 och 17 finns enligt SGU förut-
sättningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver 
bedömas om det finns stabilitetsproblem. I de områden 
som inte är fasta behöver de geotekniska förutsättningar 
utredas i efterkommande planarbete.

Rekreation och friluftsliv
Området närmast ån Lagan har viktiga rekreativa värden. 
Värdena består av utblickar mot öppna landskap, varia-
tionsrikedom och höga naturvärden. I bebyggelseområde-
na som planeras i anslutning till ån är det viktigt att synlig-
göra och tillgängliggöra årummet för boende och besökare. 
Även Ljungsjöområdet och Kronoskogen är utpekade för 
användningen med Natur- och friluftsliv eftersom dessa 
områden används mycket för just rekreationsaktiviteter. 
Områdena 3, 4 och 8 innehar också rekreativa värden 
som behöver tillgängliggöras när områdena utvecklas. Idag 
upplever inte många de rekreativa värdena i dessa områden 
eftersom de är rätt otillgängliga, med bebyggelseutveckling-
en kan de rekreativa värdena synliggöras och tillgänglig-
göras för fler. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att 
dessa områden tillgängliggörs för gående och cyklister och 
att värdena lyfts fram och sparas. Område 14, 15 och 16 
har också höga rekreationsvärden i form av skogskänsla, 
trolska miljöer, orördhet och öppna landskap. En del av 
dessa områden är rätt otillgängliga idag och kan genom en 
utbyggnad bli tillgänglig för fler om det anläggs rastplatser 
i dessa områden. 

Resurshushållning
I de centrala delarna av staden är det redan ianspråktagen 
mark som föreslås utvecklas. I områdena 4, 5, 6, 7 och 8 
kan det finnas värden för jord och skogsbruk. Merparten 
av framtida sammanhängande bostadsbebyggelse områden 
har pekats ut på mark som idag till stor del är obebyggd 
och består av jordbruksmark eller skogsmark. Som motiv 
för att bebygga jordbruksmark bedöms bebyggelseutveck-
ling utgöra ett väsentligt samhällsintresse inom ungefär  
1 km från centralorten. Inom dessa avstånd bedöms orten 
inom översiktsplanens tidsram kunna utvecklas på ett ge-
nomtänkt sätt som skapar en attraktiv bebyggelsestruktur 
och gynnar hållbara trafikslag, varför det är inom dessa 
områden som alternativa lokaliseringar också bedöms 
 finnas. 

Sammanvägda resonemang och redovisning av alternativ 
lokalisering redovisas i avsnitt 9 – Byggande på jordbruk-
smark.  Industri- och verksamhetsområden har framförallt 
pekats ut på skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv 
är detta en negativ konsekvens för miljön.

 I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommu-
nen bedömt att jordbruksmarken är väl avgränsad och 
ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig. För 
att kunna  bygga vidare på en tät stadsstruktur behöver 
jordbruks- och  skogsmark ianspråktas. I de områden där 
verksamhets- och industriområden pekats ut på skogsmark 
har merparten pekats ut på kalhyggen efter avverkning 
eller stormdrabbade områden, ett fåtal områden har an-
mälningsplikt för avverkning varför det kan finnas värden i 
form av produktionsskog. 

Naturmiljö- och grönstruktur
Hela årummet kring Lagan är utpekat i naturvärdesin-
venteringen för Ljungby stad med klass 2, vilket är högt 
naturvärde. Att koppla samman bebyggelseområdena med 
årummet som har höga naturvärden ger positiva effekter 
för besökare och boende. Att omvandla centrala industri-
områden till mångfunktionell bebyggelse är också positivt 
för naturvärdena eftersom störningar och föroreningar 
minskar. Det är dock viktigt att bevara åkanten så orörd 
som möjligt för att inte hota naturvärdena. Att bevara 
större ädellövträd vid åkanten är viktigt inte bara för natur-
värdena utan också för att de binder och stabiliserar upp 
åkanten på ett naturligt sätt.

Område 4, 8, 10 och 14 berörs av ett regionalt viktigt löv-
trädsstråk. För att stråket ska bibehållas och utvecklas är 
det viktigt att bevara lövträden i dessa områden i samman-
hang så att inte barriärer och avbrott skapas i stråket. På en 
del platser finns också större ädellövträd som bör bevaras 
både för den biologiska mångfaldens skull men också för 
de ekosystemtjänster äldre träd förser oss med. 

Enligt länsstyrelsens kartering för grön infrastruktur finns 
det i område 13 regionalt viktig skoglig värdekärna i form 
av lövskog där även ädellöv ingår. Intill område 15 finns 
ett område med högst naturvärde och som länsstyrelsen 
föreslår att bli ett kommunalt naturreservat i den regionala 
planen för skyddsvärd natur. Området har markerats som 
grönområde/park i översiktsplanens markanvändningsför-
slag. Område 15 har avgränsats med hänsyn till de högsta 
naturvärdena och det är viktigt i det fortsatta planarbetet 
att tillgängliggöra det naturområdet för boende och besö-
kare så att mervärden skapas i området. 

I område 22 finns intill gården Eka ett 0,3 hektar stort om-
råde med ädellövträd. Området är utpekat som nyckelbio-
top av Skogsstyrelsen och behöver skyddas i det fortsatta 
planarbetet. Väster om område 20 finns viktiga regionala 
värdefulla lövmiljöer med vattenanknytning. I det fortsatta 
planarbetet är det viktigt att beakta detta. Längs område 
21 södra kant utmed Bolmstadsvägen finns ett regionalt 
lövträdsstråk som fortsätter västerut. I det fortsatta planar-
betet är det viktigt att bevara lövträd närmast Bolmstadsvä-
gen för att inte bryta spridningskorridoren för lövträden. 
Övriga områden för verksamheter och industri består i 
huvudsak av hygge, gran, tall och triviallövskog.
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Vatten och vattenkvalitet
Ån Lagan utgör prioriterade ytvattentillgång för dricksvat-
tenförsörjning i den regionala vattenförsörjningsplanen 
för Kronoberg. Hela Ljungby stads dagvatten är kopplad 
till ån Lagan. Delen som berör Skålån-Bolmån i Lagans 
vattensystem, uppnår god ekologisk status men ej god 
kemisk ytvattenstatus enligt VISS (Vatteninformationssys-
tem Sverige för länsstyrelsen). Kraven är sänkta för den 
kemiska ytvattenstatusen eftersom föroreningarna kommer 
främst luftburet från globala utsläpp från tung industri och 
förbränningen av stenkol. Med omvandlingen till mång-
funktionell bebyggelse i de centrala delarna av staden kan 
fler reningsfunktioner av dagvattnet planeras och eftersom 
en del områden behöver saneras, kommer belastningen på 
Lagan ån att minska. 

I Ljungby kommun finns det i ett regionalt perspektiv 
många grundvattenförekomster som är prioriterade för 
dricksvattenförsörjning enligt den regionala vattenförsörj-
ningsplanen för Kronoberg. 

I Ljungby stad berör områdena 1, 2, 3 samt delar av 5, 9 
och 10 den prioriterade grundvattentillgången Bergaåsen i 
Ljungby. Grundvattenförekomsten har enligt VISS (Vatten-
informationssystem Sverige för länsstyrelsen) god kemisk 
status och god kvantitativ status. Det finns påverkanskällor 
i form av en brandövningsplats i området som riskerar be-
tydande påverkan genom PFAS11. Eftersom grundvatten-
förekomsten finns under urban markanvändning finns det 
även risker för betydande påverkan genom bly och blyför-
eningar. Avseende den kemiska statusen för grundvattnet 
finns det risk att god kemisk status inte uppnås 2027 avse-
ende nämnda miljögifter. Område 5 för mångfunktionell 
bebyggelse har efter granskningen ändrats för att föreslås 
på sekunderområde i det reviderade vattenskyddsområdet. 
Därmed undviks att verksamhets- och industriområdet nr. 
23 inte föreslås på sekundärområde för vattenskyddat om-
råde. I det fortsatta planarbetet tas hänsyn till tillrinngen 
från område 23 till grundvattenförekomsten genom place-
ring och utformning av nya etableringar, så att verksamhe-
terna inte påverkar vattentillgångens kvantitet eller kvalitet 
negativt.

Vidare berör områdena 5, 9, 10, 3 och 2 vattenskyddat 
område. Även de nämnda föreslagna bebyggelseområdena 
som berör grundvattenförekomsten ska utformas på ett 
sådant sätt så att inte grundvattentillgångens kvalitet eller 
kvantitet hotas. Där marken har hög genomsläpplighet är 
det ytterst viktigt att nödvändiga skyddsåtgärder planeras 
så att inte föroreningar kommer ner till grundvattnet. 
Eftersom mer ytor hårdgörs innebär det att den naturliga 
reningen av dagvattnet minskar innan det når grundvatt-
net, därför är det viktigt att det planeras fördröjnings- och 
reningssystem av dagvattnet i de områden där vatten-
skyddade områden riskerar att påverkas och innan det  
når ån Lagan. 

Områdena 5, 9 och 23 berör delvis grundvattenförekom-
sten Bergåsen – Trottesslöv. Grundvattenförekomsten är 

också en utpekad prioriterad grundvattentillgång enligt 
vattenförsörjningsplanen för Kronoberg. Enligt VISS upp-
fyller vattenförekomsten både god kemisk och kvantitativ 
status. Det finns det påverkanskällor i form av förorenade 
områden från industrier, deponi, gruvdrift samt vatten-
bruk, näringsämnen från jordbruket samt E4:an som har 
betydande miljöpåverkan och i vilka den kemiska statusen 
riskerar att inte uppnås 2021. 

I södra delen av staden är det Ljungbyåsen, Kånnas grund-
vattenförekomst som påverkas av markanvändningsförsla-
gen. Grundvattenförekomsten har god kemisk och kvanti-
tativ status där jordbruket har betydande påverkan genom 
näringsämnen som kommer ned till grundvattnet. Det 
finns risk att den kemiska statusen för grundvattnet inte 
uppnås till 2027 avseende näringsämnen från jordbruket. 

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det 
krav på att miljökvalitetsnormerna följs. I detta samman-
hang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där 
EU-domstolen förtydligade hur det så kallade ”icke-försäm-
ringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. Det inne-
bär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomsts status ska 
bedömas enskilt och inte samlat. Det innebär därmed att 
myndigheterna inte får ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att försämra en enda vattenkvalitetsfaktor.  

Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga platser an-
vänds för fördröjning, infiltration och rening av dagvatten. 
Eftersom lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar 
grundvattnet är det viktigt att lämpliga platser identifieras 
och reserveras med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Det kan ske i den fortsatta planeringen i fördjupad 
översiktsplan eller detaljplan. Genom att utnyttja multi-
funktionella ytor kan dagvattenhantering ske på ytor som 
även har andra funktioner.  

Kulturmiljö
Större delen av område 1 för mångfunktionell bebyggelse 
är utpekat som kulturhistoriskt värdefull i det kommunala 
Kulturmiljöprogrammet 2019. När området ska utvecklas 
är det viktigt att det sker med hänsyn till de kulturmil-
jövärden som finns. I en del områden finns också forn-
lämningar i form av gravfält, fossila åkrar eller boplatser. 
Avgränsningarna i dessa områden har i många fall gjorts 
med hänsyn till kulturmiljöerna. Vissa av områden som 
innehåller fossila åkrar och röjningsrösen bör undersö-
kas i det fortsatta planarbetet. I södra delen av staden i 
område 7 finns ett bostadshus som har kulturhistoriska 
värden enligt Kulturparken Småland. Med utvecklingen 
mot mångfunktionell bebyggelse finns möjlighet att skydda 
bostadshuset och trädkransen som omger bostadshuset. I 
område 7 behöver ny bebyggelse anpassas efter landskaps- 
och kulturmiljövärden samt att siktlinjer mot det öppna 
landskapet och ån Lagans dalgång behålls.

I område 10 finns kulturhistoriska värden enligt Kul-
turparken Småland i området vid Haganäs, Strömsnäs 
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Gård, Lilla Strömsnäs och Hagatorpet. Värdena består i 
mangårdsbyggnaden tillhörande Strömsnäs Gård, parstuga 
Lilla Hagatorpet, ekonomibyggnaderna vid Haganäs, den 
samlade gårdsmiljön vid Lilla Strömsnäs, de små enkelstu-
gorna, jordkällaren och vallen/brofästet vid Lagan ån vid 
Hagatorpet. För att inte påverka de kulturhistoriska miljö-
erna negativt bör den nya bebyggelsen planeras väster om 
Strömsnäsvägen och gården Haganäs. 

I områden intill Lagan ån (10,11 och 16) finns det värdefull 
naturmiljö som är en del av kulturmiljön. Naturlandskapet 
är ett resultat av äldre tiders jordbruk och skapar tillsam-
mans med bebyggelsen ett kulturlandskap. Förtätningar i 
form av ny bebyggelse i dessa områden kan påverka dessa 
negativt. För att motverka detta är det viktigt att i det fort-
satta planarbetet bevara siktlinjer mellan husen ned mot 
ån och bevara delar av den öppna åkern som vittnar om 
den tidiga bebyggelsen här. 

I verksamhets- och industriområden har kulturmiljövärden 
identifierats i områdena 23, 21, 19 och 18. Områden Trot-
tesslöv, Össlöv och Fallnaveka samt Berghem har pekats ut 
som kulturhistoriskt värdefull miljö i kulturmiljöprogram-
met 2019. Det finns risk för att en etablering med verksam-
heter och industrier intill det området påverkar intrycket 
och landskapsbilden negativt. 

Liknande utmaning finns i område 21 och 18. Generellt 
kan i sådana områden tänkas på att i den fortsatta plane-
ringen bevara en trädridå mellan den nya bebyggelsen och 
det kulturhistoriska landskapet så att intrycket av den his-
toriska landskapsbilden inte påverkas negativt.

Riksintressen
De utpekade områdena för mångfunktionell bebyggelse 
och sammanhängande bostadsbebyggelse, berör riksintres-
sena för kommunikationer för Rv.25 och E4. Vid föränd-
ring och exploatering i vägarnas närområde tas hänsyn till 
att de är klassade som riksintresse samt att de har utökat 
byggnadsfritt avstånd och utgör farligt gods-leder. Inom det 
utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 meter för E4:an 
och 30 meter för 25:an, bedöms byggnation påverka tra-
fiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. 
Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare säkerhets-
aspekter beaktas för att minska risken för olyckor eller för 
att minimera skadorna vid olyckor. Vidare behöver byggna-
tion i närheten av vägarna utformas för att bullersituatio-
nen inte ska försvåra för till exempel ökad trafik. 

Tänkt framtida riksintresse för höghastighetsjärnväg mel-
lan Jönköping och Malmö saknar geografisk avgränsning. 
För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till höghas-
tighetsjärnvägen har ett separat politiskt beslut tagits,

vilket styr hur översiktsplanen utformas och hur kommu-
nen agerar i övrig samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 meter bred 
korridor för höghastighetsjärnvägen reserveras strax öster 
om Lagadalen, att plats för en järnvägsstation avsätts vid 
Vislandavägen strax öster om Ljungby stad samt att kom-
munen har en restriktiv hållning till nyetableringar inom 
hela korridoren. 

En järnväg i föreslagen dragning kommer dock att genom-
korsa Natura 2000-område vid Toftaån och Bergaåsens vat-
tenförekomst av riksintresse, vilken är utpekad som viktig 
vattenresurs och som saknar vattenskyddsområde i ”Vat-
tenförsörjningsplan för Kronobergs län” och föreslås ingå i 
en revidering av Ljungby-Lagans vattenskyddsområde.

En bredd på järnvägskorridoren på 500 meter bedöms 
kunna inrymma skyddsområde med bland annat buller-
skydd samtidigt som den ger viss flexibilitet i lokalisering-
en. Med smalare korridorer ökar möjligheten för kommu-
nen att ha en mer restriktiv inställning till ny bebyggelse 
eller andra satsningar inom området. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
För en del av de föreslagna områdena innebär utveckling-
en att befintliga verksamheter med störande industrikarak-
tär omlokaliseras till nya planlagda områden för industri 
utmed E4:an och Rv.25. Vid en sådan omvandling kan det 
finnas risk för att företag väljer att flytta någon helt annan-
stans om de bedömer att kostnaderna för flyttningen är 
större än nyttan. För att motverka de negativa effekterna är 
det viktigt att planlägga attraktiv industrimark i skyltlägen 
utmed E4-an som de förhoppningsvis ser som attraktiva 
alternativa lägen. Det är också viktigt att kommunen tar 
upp dialogen med de berörda verksamheterna i ett tidigt 
skede av planprocessen.  

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan 
kommunens arbetsmarknad utökas och kompletteras med 
mer tjänstebaserade verksamheter. Det är positivt för att en 
större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig 
för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på. Verksamhets- och industriområden som planeras 
i strategiska lägen utmed E4 och Rv.25 ska vara attraktiva 
och lockande för ytkrävande logistikföretag men också 
företag som behöver mer plats och som vill flytta ut från 
centrum. 
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Flertalet av områdena ligger i strategiska lägen gällande 
arbetspendling. I centrala delen av staden finns kollektiv-
trafiknoden där resecentrum är idag, busshållplatsen vid 
Myrebo skulle serva arbetspendlare till flera framtida be-
byggelseområden. Kollektivtrafiknoden vid Ljungbys södra 
infart, tjänar både arbetande och besökare till verksamhe-
terna. 

I ett regionalt perspektiv är det viktigt att det finns goda 
pendlingsmöjligheter eftersom arbetsmarknadsregionerna 
kan interagera med varandra. Regionförstoring sker när 
pendlingsmöjligheterna utvecklas

I västra delen av staden behöver område 8, 19, 21, 22 och 
23 kompletteras med hållplatser för kollektivtrafiken. Om 
den framtida höghastighetsjärnvägen kommer i den östliga 
sträckningen som kommunen föreslår, kommer en station 
troligtvis behövas och föreslås i område 6. Föreslagen an-
vändning i området skulle serva resenärer och arbetande 
här eftersom stationsområdet skulle omges av både verk-
samheter och bostäder.

Kommunalekonomi 
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om 
befolkningsutvecklingen också utvecklas positivt eftersom 
det generar skatteintäkter för kommunen. Större investe-
ringar i teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska 
hållbarheten negativt.

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt 
kostnader för planläggning och genomförande genom in-
vestering i tekniska system. Intäkter skapas genom försälj-
ning av tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter 
som startar i kommunen ger också fler arbetstillfällen 
vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av 
de anställda också bor och lever i kommunen. Där marken 
är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga 
området. I de fall där privata markägare vill planlägga sin 
mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenom-
förande genom utbyggd infrastruktur. 

Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
utvecklingspotential och möjliggör bra offentlig service. 
Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo  
35 000 invånare i Ljungby kommun. 

För att nå 35 000 invånare till år 2035 behöver kommu-
nen öka sitt invånarantal med nästan 6 500 invånare, 
vilket innebär en genomsnittlig ökning med cirka 1,2 % 
årligen eller  
430 invånare per år.

Med utgångspunkt i befolkningsmålet beräknas det totalt 
behövas ett tillskott av cirka 2 800 bostäder i hela kommu-
nen för perioden 2020-2035, vilket innebär cirka  
190 bostäder per år. 

Markanvändningen i översiktsplanen tar höjd för denna 
bostadsutveckling, med huvuddelen av de föreslagna bo-
städerna i Ljungby stad där den största efterfrågan på bo-
städer finns. För att klara befolkningsmålet med det behov 
av bostäder som utvecklingen tros genererar, behövs ett 
samarbete mellan kommunal och privat sektor.

Att prognosticera befolkningsprognoser för framtiden är 
alltid riskfyllt. Även om kommunens vision är att det i 
Ljungby kommun ska bo 35000 invånare år 2035, är det 
inte garanterat att det blir så. Att binda upp och planera 
för mycket mark i förhållande till behov är både negativt 
för den kommunala ekonomin men också miljön. Därför 
är löpande uppföljning av kommunens översiktsplan, bo-
stadsförsörjningsprogrammet och andra regionala planer 
och program viktiga att uppfölja för att kontinuerligt kun-
na bedöma det framtida behov av mark som finns. 

Risk för konflikter
Översiktsplanen pekar på behovet av en förlängning av 
ringleden och ny anslutning till väg 25 om en eventuell 
station på en riksintresseklassad höghastighetsjärnväg 
lokaliseras i anslutning till Vislandavägen enligt översikts-
planens förslag. Därmed uppstår risk för konflikter mellan 
riksintressena för kommunikation avseende Rv.25 och rik-
sintresse för den eventuellt framtida Höghastighetsjärnväg. 
En förlängd ringled skulle i det fallet få regional betydelse 
genom att trafikförsörja stationen för trafik från norr och 
öster. Förlängning av ringleden och ny anslutning till väg 
25 behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. Vikti-
ga frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av en förlängd 
ringled är 25:ans nuvarande utformning och sträckningsin-
delning, avståndet mellan trafikplatser, stadens utveckling 
och höghastighetsjärnvägens status. 



47

Påverkan på Miljömålen
Bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och av-
fall som kan ha negativ påverkan på miljömålet  begränsad 
klimatpåverkan, i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat 
underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik kan de 
ge en minskad klimatpåverkan och bidra till miljömålet 
frisk luft och bara naturlig försurning. 

Med omvandlingen från industri till icke störande verk-
samheter och bostäder i de centrala delarna av staden finns 
det möjlighet att miljömålen frisk luft och bara  naturlig 
försurning påverkas positivt. En ökad exploatering med 
industri och verksamheter i ytterkanten av staden kan dock 
få negativ påverkan beroende på exploateringens art och 
utförande. 

Mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bo-
stadsbebyggelse kan få viss påverkan på miljömålet giftfri 
miljö eftersom det inom vissa av markanvändningsförsla-
gen finns potentiellt förorenade områden. Hänsyn ska tas 
till dessa vid exploatering. Genom att prioritera exploate-
ring vid potentiellt förorenade områden kan det bidra till 
att fler områden undersöks och åtgärdas. 

Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte 
 nödvändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas. 
I områden som innehar potentiellt förorenade område-
na, kan den framtida omvandlingen istället få en positiv 
 konsekvens för miljömålen eftersom föroreningarna 
 avhjälps och riskerna med att förorenade ämnen kommer 
ner till grundvattnet utesluts. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet Levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är 
viktigt att ha goda underlag utifrån information om grön-
struktur vid planläggning. 

Målet god bebyggd miljö påverkas. När de centrala  delarna 
av staden omvandlas till mångfunktionell användning 
skapas en mer blandad bebyggelse med en variation i 
 funktioner och byggnadsform. Inom vissa utpekade områ-
den finns risk för översvämningar och skred som uppmärk-
sammats och ska hanteras vid fortsatt planläggning för att 
säkerställa att inte olämplig exploatering sker.  

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser 
genom exploatering inom den särskilt värdefulla natur-
miljön som Lagan åns strandområden utgör. Det är viktigt 
att ha goda underlag utifrån information om grönstruktur 
vid planläggning. 

Särskild hänsyn till växt- och djurliv ska alltid tas vid 
 prövning av ärenden. I vissa fall kan viss störning vara 
 godtagbar.

Miljömålen säker strålmiljö kan påverkas eftersom en 
del av bebyggelseområdena planeras i närheten av både 
luftdragna elledningar samt nedgrävda elledningar. För 
att minska de negativa konsekvenserna, är det viktigt att 
rekommendationerna för magnetfält följs i den fortsatta 
planeringen. 

Miljömålet myllrande våtmarker kan påverkas indirekt 
genom bebyggelseområdena 8, 19 och 20. För att motverka 
negativa konsekvenser på våtmarkerna är det viktigt i det 
fortsatta planarbetet att utreda dagvattenhanteringen i 
utbyggnadsområdena med hänsyn till våtmarkernas natur-
värden. 

Skyddande ozonskikt och storslagen fjällmiljö bedöms 
inte påverkas. 

Möjlig påverkan kan vara på målet hav i balans samt 
 levande kuster och skärgård via vattendrag som mynnar  
i Kattegatt och i Hanöbukten. 
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Serviceort Agunnaryd

Nollalternativet 
I gällande översiktsplan för Ljungby kommun är inte 
Agunnaryd, som många andra landsbygdsorter, föreslagen 
för någon specifik utveckling. I avsnittet om landsbygden 
med orter finns istället en redogörelse av hur orterna ser 
ut 2006 samt hur befolkningsutvecklingen varit över tid. 
Landsbygdsprogrammet var det program som fångade 
upp ideella idéer kring olika projekt och behov för ortens 
utveckling. Landsbygdsprogrammet som antogs 2011, är 
genomfört. 

Agunnaryd var inte utpekad som serviceort i samråds-
förslaget utan har efter ett politiskt beslut efter samrådet 
pekats ut. Efter granskningen har synpunkter inkommit av 
sådan art att en extra granskning av Agunnaryds planför-
slag föranleddes under sommaren 2021.

I Agunnaryd finns både kommunal, och kommersiell ser-
vice samt ett engagemang på orten som gynnas av att kom-
munen fortsättningsvis satsar i orten.

Mångfunktionell bebyggelse
Tre områden har pekats ut för en utveckling med mång-
funktionell bebyggelse. Det är områden i centrala Agun-
naryd norr om kyrkan, på det befintliga skolområdet samt 
ett område norr om väg 604 och öster om Brånavägen mot 
ATAB trappan till. 

I förhållande till nollalternativet möjliggör en utpekad 
användning för icke störande verksamheter inom service, 
vård, handel eller annan besöksnäring, detta gynnar både 
Agunnaryds befolkningsutveckling och bostadsutveckling. 
Under granskningen har det framkommit att den befint-
liga förskolan och skolan kommer att behövas byggas om, 
troligen på ny plats för att kunna tillgodose de behoven 
som lokaler och lekytor kräver. Därför har efter gransk-
ningen ytterligare två områden för mångfunktionell be-
byggelse pekats ut som möjliggör att en framtida skola kan 
komma till stånd inom något av de utpekade områdena. 
Fastighetsavdelningen utreder tillsammans med Barn- och 
utbildningsförvaltningen den framtida skolans lokalisering 
genom en förstudie. 

Område 1 och 2 föreslås på redan ianspråktagen mark. 

Område 3 har anpassats med hänsyn till naturvärden och 
avgränsats för att inte ianspråkta bördig jordbruksmark. 
Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. Inom 0,5 km från 
serviceorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett vä-
sentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark 
bebyggs och det är även inom detta avstånd som bedöm-
ning av alternativa lokaliseringar har gjorts. 

Det bedöms finnas skäl att ianspråkta den berörda jord-
bruksmarken, då liknande områden av samma storlek är 
mindre lämpliga att exploatera. Vidare uppfattas området 
som avgränsat från den sammanhängande jordbruksmar-
ken söderut varför bebyggelse där inte stör utsikten mot 
sjön och jordbruksmarken brukas även bara delvis aktivt. 
I avsnitt 9 redovisas de alternativa som studerats och den 
sammanvägda resonemangen av dem.

Med förslagen får Agunnaryd en mer tät ortsstruktur och 
kommer att hänga ihop bättre med verksamheter som idag 
ligger lite utanför samhället. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Efter granskningen har två områden pekats ut för sam-
manhängande bostadsbebyggelse. Ett område norr om 
Agunnarydskolan samt ett område precis intill södra delen 
av samhället, väster om Brånavägen. I norra området vill 
fastighetsägarna utveckla fastigheten med bostäder. I södra 
området har både sockenrådet och stiftelsen önskat att 
området pekas ut för bostadsområde så att det i framtiden 
blir möjligt att planlägga för lite större villatomter. I förhål-
lande till nollalternativet är detta en positiv utveckling för 
Agunnaryds befolkningsutveckling och skapar underlag för 
den service som finns och kan utvecklas på orten idag. 
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Sociala konsekvenser
Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att 
centrala Agunnaryd utvecklas med mångfunktionell bebyg-
gelse. Idag finns där en lanthandel med café och om fler 
icke störande verksamheter kan starta här kan synergier 
skapas mellan verksamheterna som gynnar invånare och 
besökare i Agunnaryd. 

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggan-
de grönytor blir tillgängliga för alla så att delaktigheten i 
samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. I områden 
där både sammanhängande bostadsbebyggelse och mång-
funktionell bebyggelse finns nära varandra är det viktigt 
att barnen kan nå mötesplatser för dem på ett trafiksäkert 
och lättillgängligt sätt. Grönområdena i närheten till dessa 
områden är viktiga både för barn och äldre och det är vik-
tigt att de är utformade på ett sådant sätt som känns tryggt 
samt att de kan nås på ett trafiksäkert sätt. 

En framtida gång- och cykelväg utmed Brånavägens västra 
sida, som förbinder samhället med samåkningsparkeringen 
vid väg 124, gynnas trygghetsmässigt av att samhällets södra 
del förtätas med fler bostäder. Den sociala kontrollen ökar 
därmed utmed cykelvägen. För att skapa positiva effekter 
långsiktigt, bör gång- och cykelvägen förlängas i framtiden 
från samhället österut mot Helge å, dels för att framtida 
bebyggelseområden utmed väg 604 ska vara tillgängliga 
men också för besökande och turister som kan angöra Sve-
rigeleden på ett säkert sätt.

Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet 
Väg 599 (Brånavägen) är genomfartsgata genom Agunna-
ryd där både farligt gods-transporter och persontransporter 
sker. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att bullervär-
dena beräknas så att den framtida bebyggelsen kan placeras 
och utformas på ett sådant sätt så att riktvärdena för utom-
husmiljön inte överskrider riktvärdena.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl mät-
ningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att luft-
kvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga över-
skridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid och 
riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under rikt-
värdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmålet 
Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest  problem 
med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, under 
enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut att ha 
förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda halter 

under den senaste femårsperioden jämfört med den första 
femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

Klimatpåverkan
Bebyggelseområdena ligger lättillgängliga utmed Brånavä-
gen som är genomfartsgata i samhället. För att de hållbara 
trafikslagen ska nyttjas i större utsträckning är det viktigt 
att centrala funktioner i samhället och grönytorna runt om 
är väl tillgängliga för gående och cyklister.

Utanför samhället, intill väg 124, finns en pendelparkering 
som behöver tillgängliggöras med gång- och cykelväg för 
att hela resan ska kunna utföras på ett hållbart sätt. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det också positivt om människan 
kan nå enklare vardagsfunktioner till fots eller med cykel. 
När gång- och cykelvägen byggs från samhället till samåk-
ningsparkeringen, är det viktigt att i förlängningen fortsätt 
med den från samhället, österut utmed väg 604 där fram-
tida bebyggelseområden föreslås och knyta ihop gång- och 
cykelvägen med Sverigeleden öster om ATAB trappan. 

Geologi
Områdena består både av morän och isälvssediment och 
grundläggningsförhållandena bedöms som goda. 

Isälvssediment innehar ofta grundvattenmagasin och 
därför är det viktigt att i framtida verksamhetsområden 
hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte 
kommer ned till grundvattnet och att grundvattenbildning-
en inte hämmas. 

Energi
Nybyggnation är alltid resurskrävande och skapar ett ökat 
energibehov, vilket ur miljöperspektiv är negativt. Däremot 
är nya hus mer energieffektiva än äldre. Med dagens regel-
verk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera att passiv-
hus eller energismarta hus ska byggas. I detaljplanen kan 
bestämmelser om materialval införas, trämaterial är mer 
klimatsmarta jämfört med betong. Kommunen kan vid 
försäljning av tomter eller uthyrning ställa villkor på explo-
atören att eftersträva energieffektiva byggnader. 

Klimatanpassning
Utbyggnadsområdena kommer att göra att andelen hård-
gjorda ytor ökar. Det minskar markens naturliga benägen-
het att suga upp dagvatten och nederbörd vid skyfall. För 
att minska de negativa konsekvenserna behöver man i den 
fortsatta planeringen bevara grönområden i bebyggelsen. 
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Rekreation och friluftsliv
I områdena finns inga utpekade rekreativa värden att ta 
hänsyn till. Det finns däremot potentiella rekreationsvär-
den i naturområdena som de boende säkert är vana vid 
och som kan utvecklas tillsammans. Öster om område 1 
finns ett grönområde som utvecklas för en park och det är 
viktigt att båda bebyggelseområdena kopplas an till det grö-
nområdet och som är tillgängligt för gående och cyklister. 
Med bebyggelseutveckling kan även potentiella rekreations-
värden tillgänggöras för att öka användbarheten. 

Resurshushållning
Med tanke på den bördiga jordbruksmarken är det en 
utmaning att hitta platser som kan exploateras. Inom 0,5 
km från serviceorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruk-
smark bebyggs och det är även inom detta avstånd som 
bedömning av alternativa lokaliseringar har gjorts.  Det be-
döms finnas skäl att ianspråkta den berörda jordbruksmar-
ken (område 3), då liknande områden av samma storlek är 
mindre lämpliga att exploatera. I jämförelse har området 
mittemot, dvs söder om väg 604 studerats och där bedöms 
jordbruksmarken ha ett högre värde eftersom det är större 
sammanhängande område med åkermark. I avsnitt 9 redo-
visas de alternativa som studerats och den sammanvägda 
resonemangen av dem.

Naturmiljö- och grönstruktur
Områdena ingår i ett regionalt utpekat viktigt lövstråk. 
I södra delen av områdena finns goda möjligheter för 
spridning av lövträd medan barriärerna förstärks norrut i 
samhället. För att motverka de negativa konsekvenserna 
behöver man i den fortsatta planeringen se till att bevara 
större lövträd i samband i området samt att i den fortsatta 
planläggningen planera för fler lövträdplanteringar. Ett 
område sydöst om fotbollsplanerna samt runt badplatsen 
är utpekat för Natur- och friluftsliv. Området har tidigare 
varit föreslaget som LIS-område men har behövts strykas 
på grund av riksintresse för Naturvård. Dock kan området, 
genom användningen Natur- och friluftsliv, utvecklas för 
att höja de rekreativa värdena runt badplatsen exempelvis 
genom grillplatser, båtbryggor, toaletter mm. Dessa förstär-
kande åtgärder skulle även underlätta och öka användning-
en av andra rekreationsaktiviteter i området som fiske och 
kanot.

Vatten och vattenkvalitet
Genom hela Agunnaryd sträcker sig en prioriterad grund-
vattentillgång genom åsen mellan Stensjön och Möckeln 
enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Krono-
berg. Enligt VISS klarar grundvattenförekomsten de ställda 
miljökvalitetsnormerna avseende den kemiska och kvan-
titativa statusen. Norra delen av grundvattenmagasinet är 
också skyddat för dricksvattenförsörjning genom vatten-
skyddsområde. Framtida etableringar i området kan riskera 
att påverka grundvattnet negativt. 

Därför är det viktigt att verksamheter och nyetableringar 
placeras och utformas så att de inte påverkar vattentill-
gångens kvantitet eller kvalitet negativt. Ett område för 
sammanhängande bostadsbebyggelse och ett område mång-
funktionell bebyggelse ligger ovanpå den skyddade grund-
vattentäkten. Området för mångfunktionell bebyggelse 
berör också vattenskyddsområdet. Eftersom icke störande 
verksamheter kan exploatera där i framtiden är det ytterli-
gare viktigt i det fortsatta planarbetet och genomförandet 
att reningsfunktioner och andra skyddsåtgärder inrättas för 
att utesluta föroreningsrisken av grundvattnet. 

Områdets dagvatten rinner till Agunnarydssjön. Agunna-
rydssjön har god ekologisk status och god kemisk ytvat-
tenstatus med undantag för strängare krav om kvicksilver 
samt Bromerad difenyleter. Det är långväga luftburna föro-
reningar och det saknas i dagsläget tekniska förutsättningar 
för att åtgärda det. I det fortsatta planarbetet behöver hän-
syn tas till de fastställda miljökvalitetsnormerna.

Kulturmiljö
I område 1, 2 och 4 finns det vissa fornlämningar. En 
del av fornlämningarna har redan grävts ut medan andra 
består av gårdstomt/bytomt. Fornlämningarna behöver 
undersökas i det fortsatta planarbetet. 

Riksintressen
Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för natur-
vård. De utpekade bebyggelseområdena påverkar inte rik-
sintresset. Riksintresset kan påverkas av ett föreslaget LIS 
område på Brånanäs udde.

För Agunnaryds del har LIS-området sitt ursprung i ett pri-
vat initiativ om besöksnäring i form av en camping, men 
det är även lämpligt med hänsyn till att det berör en servi-
ceort där en utveckling av besöksnäring inom LIS-området 
kan gynna befintlig service och kollektivtrafik. 

LIS-området i Agunnaryd har minskats i omfattning för 
att minimera påverkan på närområdets naturvärden och 
riksintresset för naturvård. Udden Brånanäs i Agunnaryd 
undantas från LIS-området, vilket medför att LIS-områ-
dets kontakt med och möjliga påverkan på sjön och dess 
höga naturvärden minskas. För att inte tillgängligheten 
till udden ska påverkas säkerställs vägen dit i LIS-området. 
Avgränsningen begränsar också det område som avsätts för 
besöksmålsutveckling till de delar av området som ligger 
närmast samhället där det finns en tydlig utvecklingspoten-
tial för besöksnäring, mellan badplatsen och idrottsplatsen. 

Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna stråk 
som är utpekade enligt Länsstyrelsen samt att säkerställa 
allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser genom barriäreffekter som 
även kan ge effekter utanför området om spridningstråket 
försvinner. 
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Påverkan på miljömålen
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, trans-
porter och avfall som kan ha negativ påverkan på miljömå-
let begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende 
på var och hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan 
bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektiv-
trafik kan de ge en minskad klimatpåverkan och bidra till 
miljömålen frisk luft och bara naturlig försurning.

Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nöd-
vändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för 
dagvattenhanteringen. Likaså behöver placering och ut-
formning av framtida nyetableringar inom grundvattentill-
gångens område ske på ett sådant sätt så att grundvattnets 
kvalitet och kvantitet inte hotas. 

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas. För att en god be-
byggd miljö ska uppnås är det viktigt att den nya bebyggels-
en både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt att plane-
ringen möjliggör skapandet av hållbara transportsystem. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och tillgängliggörs. 
Det är viktigt att ha goda underlag utifrån information om 
grönstruktur vid planläggning. 

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser 
 genom exploatering inom den särskilt värdefulla natur-
miljön som Agunnaryds strandområden utgör. Det är 
viktigt att ha goda underlag utifrån information om grönst-
ruktur samt naturvärden vid planläggning. 

Skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker 
strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
Att Agunnaryd har pekats ut som serviceort, gynnar både 
befintlig service och möjligheten att fler arbetstillfällen 
skapas i samhället. Det är totalt sett positivt för samhällets 
befolkningsutveckling och näringsliv. Att yta avsätts för 
bostäder är viktigt för att fler ska ha möjlighet att flytta in 
till Agunnaryd i takt med att det satsas på både offentlig 
och kommersiell service. 

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kom-
munens arbetsmarknad utökas och kompletteras med mer 
tjänstebaserade verksamheter, vilket är positivt för att en 
större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig 
för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på.

Kommunalekonomi 
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om 
befolkningsutvecklingen också utvecklas positivt eftersom 
det generar skatteintäkter för kommunen. Större investe-
ringar i teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska 
hållbarheten negativt. 

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initi-
alt kostnader för planläggning och genomförande genom 
investering i tekniska system. Att fortsätta utveckla orten 
runt befintlig infrastruktur är kostnadseffektivt. Intäkter 
skapas genom försäljning av tomter eller uthyrning av fast-
igheter. Verksamheter som startar i kommunen ger också 
fler arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna ytterligare 
om merparten av anställda också bor och lever i kommu-
nen. 

Där marken är privatägd, uppstår kostnader för markin-
köp om inte den privata fastighetsägaren på eget initiativ 
vill planlägga området. I de fall där privata markägare vill 
planlägga sin mark, uppstår kostnader för plangenomför-
ande genom utbyggd infrastruktur. De investeringarna fås 
igenom intäkter vid försäljning av tomter. 
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Serviceort Hamneda

Nollalternativet
I nuvarande översiktsplan finns ingen särskild satsning på 
Hamneda. Orten är inte heller en av de sju större tätorter-
na i kommunen, då invånarantalet är färre än 200. Ham-
neda är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. 

Mångfunktionell bebyggelse
Tre områden har pekats ut för mångfunktionell bebyggel-
se. Ett område i centrala Hamneda, ett utmed huvudgatan 
samt ett område i sydöst. 

I förhållande till samrådsförslaget har förslaget för centru-
mutveckling flyttats österut. Den nya placeringen av cen-
trum är lika central fast med tydligare koppling till skolan

Sammanhängande bostadsbebyggelse
I Hamneda föreslås fem områden för utveckling med 
sammanhängande bostadsbebyggelse. Eftersom hela sam-
hället ingår i riksintresse för kulturmiljön och är utpekat 
i det kommunala kulturmiljöprogrammet som värdefull 
kulturmiljö, är det viktigt vid framtida planering och ex-
ploatering att beakta och ta hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena i samhället vad gäller placering, utformning och 
omfattning. Ny bebyggelse föreslås därför i direkt anslut-
ning till befintlig bebyggelse

Verksamheter och industri
Två områden har pekats ut för verksamheter och industri 
utmed E4. Områdena ligger strategiskt i skyltlägen och 
ytorna lämpar sig för logistikföretag. Förslaget innebär att 
området utvecklas med icke störande verksamheter med 
hänsyn till befintliga gårdar öster om området och med 
hänsyn till riksintresset för kulturmiljön (område 9).

Område 10 föreslås utvecklas med mer ”störande” verk-
samheter och skapar möjligheter även för befintliga 
industrier och verksamheter att etablera sig här i bättre 
skyltlägen. Förslaget innebär att fler arbetsplatser kan till-
skapas vilket både gynnar Hamneda som serviceort samt 
kommunen i stort.

Sociala konsekvenser
Område 4 utgörs idag av träindustri och förslaget bedöms 
innebära större positiv påverkan på miljön och de sociala 
värdena med omvandling av området. Samhället skulle 
också få en mer sammanhållen struktur där känsla av ort 
börjar i entrén till samhället, vilket också är positivt för 
Hamnedas kulturvärden.

De flesta bebyggelseområdena planeras utmed genomfarts-
gatan i Hamneda. Det förstärker upplevelsen av bykänsla 
och bäddar för att den sociala sammanhållningen mellan 

områdena stärks när förtätning sker i bebyggelsestruktu-
ren. Vardagslivet för invånarna underlättas genom en hö-
gre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, offentlig och 
kommersiell service.

Det är viktigt att bebyggelseområdena tillgängliggörs för 
hållbara trafikslag framförallt utmed E4-an så att inte 
människors hälsa och trygghet påverkas negativt.

Framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor 
behöver tillgängliggöras för alla så att delaktigheten i sam-
hällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. 

I områden där både sammanhängande bostadsbebyggelse 
och mångfunktionell bebyggelse finns nära varandra är 
det viktigt att barnen kan nå mötesplatser för dem på ett 
trafiksäkert och lättillgängligt sätt. Ett område för grön-
område/park har pekats ut centralt i byn för att kunna 
användas för rekreation. Grönområdena i närheten till 
dessa områden är viktiga för barn och att de är utformade 
på ett sådant sätt så att barnen kan nå dem och vistas där 
på ett säkert sätt. Att fler mötesplatser skapas i de nya 
verksamhetsområdena gynnar även befintliga industrier 
och verksamheter eftersom det bäddar för att den sociala 
sammanhållningen bland anställda stärks. 

Där verksamhets- och industriområdena ligger avlägset bör 
man eftersträva att koppla ihop områden med gång- och 
cykelvägar så att de arbetande kan på ett trafiksäkert sätt ta 
sig till arbetet på ett hållbart sätt samt ha utbyte med varan-
dra i gemensamma miljöer. 

Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet 
Eftersom de flesta av områdena planeras utmed genomfart-
svägen i Hamneda, finns risker för negativ påverkan från 
befintliga godstransporter som orsakar buller och vibratio-
ner. Med förtätning runt genomfartsgatan finns också risk 
för att luftkvaliteten påverkas negativt. 

Ur trafiksäkerhetsperspektiv är det viktigt att genomfarts-
gatan anpassa till den nya bebyggelsen vad gäller gång- och 
cykelvägar, övergångställen och överfarter. 

För bebyggelseområdena intill E4 behöver den totala 
bullerexponeringen beräknas. Även vibrationer behöver 
finnas med i beräkningen eftersom tunga fordon trafikerar 
E4 så att den framtida bebyggelsen kan placeras och utfor-
mas på ett sådant sätt så att riktvärdena för utomhusmiljön 
inte överskrider riktvärdena. Positiva effekter av verksam-
hets- och industriområdena uppstår gällande störningar 
eftersom E4:an redan är utsatt för störning kan störning-
arna från framtida industri- och verksamhetsområden 
koncentreras istället för att belasta de centrala delarna av 
samhället och bostadsområden.



54

!
!!

10

9

4

8

7
5

6

2

1

3

0
0,

5
1

0,
25

Ki
lo

m
et

er

H
am

ne
da

Po
te

nt
ie

ll 
be

by
gg

el
se

ut
ve

ck
lin

g

O
rts

av
gr

än
sn

in
g

!!
Ko

lle
kt

iv
tra

fik
no

d 
- g

ra
ns

kn
in

g

!
Ko

lle
kt

iv
tra

fik
no

d

G
rö

no
m

rå
de

 o
ch

 p
ar

k

M
ån

gf
un

kt
io

ne
ll 

be
by

gg
el

se

Sa
m

m
an

hä
ng

an
de

 b
os

ta
ds

be
by

gg
el

se

Ve
rk

sa
m

he
te

r o
ch

 in
du

st
ri

G
rö

no
m

rå
de

 o
ch

 p
ar

k 
- g

ra
ns

kn
in

g

M
ån

gf
un

kt
io

ne
ll 

be
by

gg
el

se
 - 

gr
an

sk
ni

ng

Sa
m

m
an

hä
ng

an
de

 b
os

ta
ds

be
by

gg
el

se
 - 

gr
an

sk
ni

ng

Ve
rk

sa
m

he
te

r o
ch

 in
du

st
ri 

- g
ra

ns
kn

in
g

¯



55

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 me-
ter för E4:an och 30 meter för 25:an, bedöms byggnation 
påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från 
länsstyrelsen. Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare 
säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken för olyckor 
eller för att minimera skadorna vid olyckor.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmå-
let Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest pro-
blem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, 
under enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut 
att ha förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda 
halter under den senaste femårsperioden jämfört med den 
första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

I område 4 finns en befintlig verksamhet idag och där det 
kan finnas föroreningar i marken. Med förslaget prioriteras 
sanering i detta område, vilket är positivt med hänsyn till 
grundvattentäkten på andra sidan ån sydväst om området. 

Klimatpåverkan
För att hållbara trafikslag ska kunna prioriteras är det 
viktigt att bebyggelseområdena blir tillgängliga för gående, 
cyklister och kollektivtrafiken. En kollektivtrafiknod i 
område 1 för mångfunktionell bebyggelse föreslås för att 
pendlare till och från Hamneda ska på ett lättillgängligt 
sätt nås skola och centrumfunktioner. Härifrån är det 
viktigt att verksamhets- och industriområden kopplas ihop 
med gång- och cykelförbindelse så att arbetande kan på ett 
trafiksäkert sätt ta sig över/under E4. 

Geologi
I huvuddelen av utvecklingsförslagen bedöms grundlägg-
ningsförhållandena som goda eftersom marken består av 
morän. 

I de utpekade områdena för verksamheter och industri 
finns det områden vars jordart består av isälvssediment 
och där genomsläppligheten i marken är hög. Eftersom 
isälvssediment ofta innehar grundvattenmagasin är det 
viktigt att i framtida verksamhets- och industriområden 
hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte 
kommer ned till grundvattnet. I de områden som inte är 
fasta behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i 
efterkommande planarbete.

Energi
Nybyggnation skapar alltid resurskrävande och skapar ett 
ökat energibehov, vilket ur miljöperspektiv är negativt. 
Däremot är nya hus mer energieffektiva än äldre. Med 
dagens regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera 
att passivhus eller energismarta hus ska byggas. Däremot 
kan kommunen vid försäljning av tomter eller uthyrning 
ställa villkor på exploatören att eftersträva energieffektiva 
byggnader. 

Klimatanpassning
Många områden i Hamneda berörs överhängande av över-
svämning vid höga flöden. Därför är det en utmaning att 
hitta platser som kan exploateras. Nya bostäder föreslås i 
första hand som komplettering av befintlig bebyggelse.

Eftersom ån Lagan rinner bakom verksamheten i område 
4 och det finns påtagliga översvämningsrisker, är det viktigt 
att förebygga framtida föroreningar av både ytvatten och 
grundvatten genom en omvandling av området

Delar av bebyggelseområdena 1 och 4 utmed ån Lagan 
är översvämningsdrabbade redan vid ett hundraårsregn. 
Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedömas 
utifrån översvämningsrisken. I vissa av områdena finns 
lågpunkter där mycket vatten samlas vid skyfall. I den fort-
satta planeringen är det viktigt att med hjälp av skyfallskar-
teringar reservera områden som naturligt kan ta hand om 
dagvatten och där rening sker innan det leds vidare. 

Områden i framförallt verksamhets- och industriområden 
men också i områdena där en mångfunktionell bebyggelse 
föreslås utvecklas, finns risk för att värmeöar skapas på 
hårdgjorda ytor. För att motverka värmeböljornas negativa 
konsekvenser är det viktigt att bevara planterade områden i 
dessa områden eller planera för grönska som ger skugga. 

Rekreation och friluftsliv
Område 1 och 4 ingår i skogliga friluftsområden enligt 
Kronobergs natur. Enligt rekreationsvärdesinventeringen 
för Hamneda (2019) har området potentiella upplevelse-
värden. Området kan lämpligtvis utvecklas med lekområde 
för barn där upplevelsevärdet skogskänsla för barn kan fin-
nas. För att förstärka det mångfunktionella området med 
framtida mötesplatser i naturen kan området kopplas sam-
man med Lagan åns dalgång och utvecklas med rastplats. 
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Bebyggelseområdena nära hembygdsparken kan förstärkas 
med rekreationsvärden genom att koppla ihop områdena 
med gångstigar till hembygdsparken. I bebyggelseområdena 
bör man också spara grönområde/park i planeringen. 

Resurshushållning
Hamneda karaktäriseras av bördig jordbruksmark. Det 
 dominerar markslaget i samhället, och det är nästan 
 omöjligt att hitta lokaliseringar för exploatering som inte 
är på jordbruksmark. Merparten av framtida sammanhäng-
ande bostadsbebyggelse områden har pekats ut på mark 
som idag till stor del är obebyggd och består av jordbruk-
smark eller skogsmark. Industri- och verksamhetsområden 
har framförallt pekats ut på skogsmark. Ur resurshushåll-
ningsperspektiv är detta en negativ konsekvens för miljön. 
I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommunen 
bedömt att jordbruksmarken är väl avgränsad och ingen 
annan lokalisering för exploatering är möjlig. För att kun-
na bygga vidare på en tät ortsstruktur har därför jordbruks- 
och skogsmark ianspråktagits. Inom 0,5 km från servi-
ceorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs 
och det är även inom detta avstånd som bedömning av 
alternativa lokaliseringar har gjorts. I avsnitt 9 redovisas de 
alternativa som studerats och den sammanvägda resone-
mangen av dem.

Naturmiljö- och grönstruktur
Område 3 kan få negativ påverkan på rekreationsvärdena 
i landskapsbilden runt banvallen. Området här har kultur-
historiska värden i ett öppet landskap. I det fortsatta plan-
arbetet är det viktigt att beakta dessa värden genom att inte 
bygga för tätt och anpassa bebyggelsen till form och place-
ring så att inte intrycket och landskapskaraktären kring det 
gamla stationssamhället påverkas. Området har avgränsats 
utanför det gamla spårområdet.

Där områden planeras på jordbruksmark finns också risk 
för negativ påverkan på landskapsbilden från det aktiva 
jordbruket. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att 
bevara siktlinjer mellan husen mot åkrarna för att bevara 
landskapskaraktären.  

Område 2 ingår i ett nätverk av värdefulla lövmiljöer med 
vattenanknytning. Naturmiljön kan påverkas positivt av ut-
vecklingen om större träd markeras ut och bevaras samt att 
gröna stråk reserveras mot hembygdsparken och bäckarna. 
Område 10 berör/angränsar till utpekat skyddsvärd natur 
- våtmarksområde. Området har avgränsats med hänsyn till
våtmarksområdet.

I område 6 finns påtagligt naturvärde (klass 3) enligt na-
turvärdesinventering 2019. Värdet består i den öppna, 
välhävdade betesmarken som har potential att hysa en del 
hävdgynnade växter. Områdets läge är också känsligt då 
det utgör entré till utpekat grönområde/park.I det fortsat-
ta planarbetet behöver naturvärdena utredas sommartid.

I område 4:s södra del finns ett område med påtagligt na-
turvärde enligt naturvärdesinventeringen 2019. Naturvär-
det består i äldre träd, en del död ved, översvämningsytor 
och möjliga lekvatten för groddjur. I det fortsatta planarbe-
tet är det viktigt att bevara detta område som naturområde 
även pga översvämningsrisken.

I område 5 finns påtagliga naturvärden enligt naturvärde-
sinventeringen 2019. Värdena består av hävdgynnade väx-
ter, artrikedom och nektarkälla för pollinerande insekter. I 
det fortsatta planarbetet behöver området besökas sommar-
tid för att fastställa artvärdena i gräsmarken.

Vatten och vattenkvalitet
Enligt den regionala vattenförsörjningsplanen finns en pri-
oriterad grundvattentillgång där delar av den också utgör 
vattenskyddsområde. Grundvattenförekomsten Ljungbyå-
sen – Hamneda har enligt VISS god kemisk grundvatten-
status samt god kvantitativ status. I det fortsatta planar-
betet är det viktigt att de bebyggelseområdena som berör 
grundvattenförekomsten inte påverkar vare sig kvaliteten 
eller kvantiteten i grundvattentillgången negativt. 

Ån Lagan, här denna del Skålån-Bolmån, utgör en priorite-
rad ytvattentillgång för dricksvattenförsörjning och uppnår 
god ekologisk status men ej god kemisk ytvattenstatus. 
Kraven är sänkta för den kemiska ytvattenstatusen efter-
som föroreningarna kommer främst luftburet från globala 
utsläpp från tung industri och förbränningen av stenkol. 
I mångfunktionell bebyggelse inryms inte tung industri 
så föroreningsriskerna av grundvattnet är med föreslagen 
markanvändning små. Det är dock fortfarande eftersträ-
vansvärt att dagvattnet renas innan det når Lagan. 

För verksamhetsområdena 9 och 10 är det extra viktigt 
att krav ställs på dagvattenhanteringen och reningen av 
den för att inte riskera förorena grundvattnet och därmed 
försämra både kvalitet och kvantitet i dels grundvattenföre-
komsten, dels ytvattentillgången i ån Lagan.  

Riksintressen
Samtliga bebyggelseområden, förutom verksamheter och 
industri, föreslås innanför riksintressets gränser för kul-
turmiljö. Hamneda är också upptaget i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet. Riksintressena uppvisar fornläm-
ningsmiljöer, odlingslandskap, lång bosättningskontinuitet 
och koppling till kommunikationsstråk. Riksintressena in-
går bland de utpekade värdefulla kulturmiljöerna i Ljung-
by kommuns kommunomfattande kulturmiljöprogram, 
vilka anges vara områden som enligt plan- och bygglagens 
8 kap. 13 § är värdefulla ur kulturmiljöhänsyn och där 
generellt förvanskningsförbud gäller. För alla dessa kultur-
miljöer beskrivs historik, viktiga miljöer, bevarandevärde, 
karaktärsdrag och kvaliteter samt aktuellt lagskydd i kultur-
miljöprogrammet. Utifrån dessa har kulturmiljöprogram-
mets riktlinjer för framtida utveckling tagits fram, vilka 
definierar hur riksintressenas värden ska hanteras. 
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Vidare kan länsstyrelsens fördjupade beskrivningar av riks-
intressena fungera som ett viktigt stöd vid handläggning av 
plan- och byggärenden. 

Ny bebyggelse föreslås därför i direkt anslutning till befint-
lig bebyggelse. Hänsyn till riksintresset tas bl.a. genom att 
främst placera bebyggelsen längs vägnätet och undvika att 
ianspråkta större sammanhängande jordbruksmark.

Utvecklingsområde 10 faller utanför men kan påverka rik-
sintressets intryck indirekt. Beroende på utformning kan 
påverkan bli positiv av bebyggelseområdena genom ökad 
tillgänglighet och förstärkning av bykänslan när bebyggels-
en utvecklas utmed genomfartsvägen. I det fortsatta plan-
arbetet är det viktigt att ta hänsyn till riktlinjerna i kultur-
miljöprogrammet vad gäller utformning och placering av 
byggnader för at inte påverka riksintressets värden negativt.

Påverkan på miljömålen
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transpor-
ter och avfall som kan ha negativ påverkan på miljömålet 
begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på 
var och hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra 
till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik 
samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad 
klimatpåverkan och bidra till miljömålen frisk luft och 
bara naturlig försurning.

Miljömålet giftfri miljö kan påverkas positivt om befint-
liga industrier i centrala delen av Hamneda omlokaliseras 
på sikt till nya planlagda områden för verksamheter och 
 industri.

Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte 
 nödvändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas 
för dagvattenhanteringen. Likaså behöver placering och 
utformning av framtida nyetableringar inom grundvatten-
tillgångens område ske på ett sådant sätt så att grundvatt-
nets kvalitet och kvantitet inte hotas. 

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas. För att en god 
bebyggd miljö ska uppnås är det viktigt att den nya be-
byggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder 
byggs med varierade upplåtelseformer. Vidare är det viktigt 
att den nya bebyggelsen planeras och utformas med hänsyn 
till Hamnedas riksintressanta kulturhistoriska värden.  
Det är också viktigt att planeringen möjliggör skapandet av 
hållbara transportsystem. 

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser 
genom exploatering inom den särskilt värdefulla naturmil-
jön som Lagan åns strandområden utgör. Det är viktigt att 
ha goda underlag utifrån information om grönstruktur vid 
planläggning. 

Miljömålet myllrande våtmarker kan indirekt påverkas 
negativt av utvecklingsområde 10 om exploateringen inte 
sker med hänsyn vad gäller dagvattenhantering och andra 
utsläpp som kan hota den biologiska mångfalden som våt-
marker innehar. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är 
viktigt att ha goda underlag utifrån information om grönst-
ruktur vid planläggning. 

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte 
planläggningen sker med hänsyn till odlingslandskapets 
värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen 
innebär att fler får möjlighet att flytta till Hamneda och 
kanske därmed kan fortsätta använda och förvalta jordbru-
ket vidare. 

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Säker 
strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
Med föreslagen utveckling, skapas fler möjligheter för 
både befintliga och nya verksamheter. Om service och 
verksamheter ökar i orten, förstärks näringslivet och arbets-
möjligheterna vilket kan bidra till att fler flyttar till orten 
som fortsätter då skapa underlag för fortsatt utveckling av 
serviceorten. 

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kom-
munens arbetsmarknad utökas och kompletteras med mer 
tjänstebaserade verksamheter, vilket är positivt för att en 
större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig 
för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på.

Kommunalekonomi 
Där kommunen är markägare, finns större möjligheter för 
planläggning och genomförande. Kostnader som uppstår 
initialt i de områdena är planläggning och genomförande. 
Skatteintäkter genereras när tomter säljs eller hyrs ut samt 
när nya företag etablerar sig som skapar arbetstillfällen. 

Där kommunen inte är markägare, är planläggningen av-
hängig den privata fastighetsägarens initiativ. Annars upp-
står kostnader för markinköp, planläggning och genomför-
ande. Intäkter ökar när nya etableringar kommit till stånd 
och ökar skatteintäkterna för kommunen. 

Kommunens totala ekonomi påverkas positivt om den 
förväntade befolkningsutvecklingen sker och behovet av 
planläggning utvecklas i relation till det. Om inte befolk-
ningsutvecklingen utvecklas enligt visionen så riskerar 
ekonomin att påverkas negativt genom uteblivna skattein-
täkter. Större investeringar i teknisk infrastruktur påverkar 
den ekonomiska hållbarheten negativt.
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Serviceort Lagan

Nollalternativet
I nuvarande översiktsplan lyfts Lagans mångsidighet och 
stabila företagskultur. I översiktsplanen från 2006 anges att 
det finns flera lediga bostadstomter både i och strax utan-
för Lagan. Dessutom finns obebyggd planlagd mark för 
industrier i nordvästra delen av samhället. Bedömningen 
kom fram till att tillgången till industrilokaler och industri-
mark var relativt god och att det sammantaget inte finns 
behov för ny exploatering inom de närmsta åren. Markom-
råde i sydöstra delen av samhället vid gamla plantskolan 
pekas ut som markreserv men behöver saneras för att 
kunna exploateras. Nollalternativet innebär ingen större 
exploatering av mark- och vattenområden i förhållande till 
nuläget, vilket innebär begränsade konsekvenser positiva 
som negativa. 

Mångfunktionell bebyggelse
Två områden har pekats ut för mångfunktionell bebyggelse 
i Lagan. Idag utgörs område 1 av industriområde som ska-
par en barriär mellan östra och västra samhället. Att om-
vandla området till centrum från industri har framförallt 
positiva konsekvenser för miljön och de sociala aspekterna. 
Samhällets centrum blir mer sammanhängt med bostads-
områdena öster och väster om, störningarna minskar i 
centrum både i form av farligt gods, buller och eventuella 
utsläpp från industrier. Eftersom det finns flera vatten 
skyddade områden söder om samhället är det positivt att 
föroreningarna avhjälps i marken för att trygga kvaliteten 
på grundvattnet. Område 2 är obebyggt och angränsar till 
bostadsbebyggelse, räddningstjänst och samlingslokal. 

Med föreslagen utveckling gynnas den befintliga servicen 
och näringslivet i Lagan som är viktig för serviceortens 
utveckling. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Efter granskningen har tre områden föreslagits att utveck-
las med sammanhängande bostadsbebyggelse, varav ett i 
Åby är också utpekat som LIS-område. Området norr om 
kyrkan har tagits bort eftersom det skulle hamna på ett 
längre avstånd från befintlig bebyggelsestruktur och skulle 
bidragit till utglesning av orten.  

Verksamheter och industri
Förslaget på nytt industriområden innebär ianspråktagan-
de av icke exploaterad mark. Ett område har pekats ut för 
utveckling med industri och har avgränsats med hänsyn till 
skyddade grundvattentäkter eftersom det inte är säkert att 
anlägga industriområden på grundvattentäkter. 

Sociala konsekvenser
Människans behov sätts mer i centrum när omvandling 
sker från industri till icke störande verksamheter och bostä-
der i centrala Lagan. En tätare bebyggelsestruktur uppnås 
vilket gynnar uppkomsten av fler mötesplatser och arbets-
platser. Att orten förtätas i de centrala delarna underlättar 
vardagslivet för invånarna genom en högre tillgänglighet 
till arbetsplatser, utbildning, offentlig och kommersiell 
service.

Vissa av bebyggelseområdena med mångfunktionell an-
vändning och sammanhängande bostadsbebyggelse ligger i 
periferin av orten. Det är viktigt att de områdena tillgäng-
liggörs för hållbara trafikslag så att inte människors hälsa 
och trygghet påverkas negativt. Barriäreffekterna från E4 
och Värnamovägen minskar om de hållbara trafikslagen 
prioriteras och sammankopplas. Det är viktigt att de peri-
fera områdena kopplas ihop med ortens centrala områden 
för att motverka segregation och öka tillgängligheten till 
mötesplatser.

I de yttre bostadsområdena är det viktigt att även funktio-
ner och verksamheter som inte är störande, planeras in i 
de nya bostadsområdena så att vardagslivet förenklas för de 
som bor där. Detta får en positiv effekt för miljön eftersom 
enklare vardagsgöromål såsom snabbinköp eller annan 
service kan finnas inom ett närmare avstånd och bilen som 
transportmedel kan väljas bort för att utföra dessa sysslor. 

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggan-
de grönytor blir tillgängliga för alla så att delaktigheten i 
samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För både 
barn och äldre är det viktigt med bostadsnära grönområ-
den som uppmuntrar till utevistelse och lek. Det är viktigt 
att de mötesplatserna tillgängliggörs för barnen så att de 
kan nå dem på ett trafiksäkert sätt. 

Där verksamhets- och industriområdena ligger nära var-
andra bör man eftersträva att koppla ihop områden med 
gång- och cykelvägar så att de arbetande kan ha utbyte med 
varandra i gemensamma mötesplatser. Att fler mötesplatser 
skapas i de nya verksamhetsområdena gynnar även befintli-
ga industrier och verksamheter eftersom det bäddar för att 
den sociala sammanhållningen bland anställda stärks. 
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Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet 
Med planläggning för sammanhängande bostadsbebyggelse 
i område 3, samt mångfunktionell bebyggelse i område 1 
måste de eventuella föroreningarna avhjälpas vilket har 
positiv påverkan för miljön och människan. 

I de centrala delarna av Lagan minskar både buller och 
vibrationer från godstransporter när området omvandlas 
från industri till icke störande verksamheter och bostäder. 
Att industrier och verksamheter koncentreras till indu-
stri- och verksamhetsområdet utmed E4 är positivt för att 
farligt gods transporter minskar genom samhället och även 
risken för olyckor. I det fortsatta planarbetet är det viktigt 
att beräkna bullervärdena från framförallt E4 och Värna-
movägen så att acceptabla ljudnivåer utomhus uppnås. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmå-
let Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest pro-
blem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, 
under enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut 
att ha förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda 
halter under den senaste femårsperioden jämfört med den 
första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

Klimatpåverkan
De flesta markanvändningsförslagen är väl lättillgängliga 
för fordonstrafik samt gående och cyklister. Där gång- och 
cykelförbindelser saknas till framtida bebyggelseområden 
är det viktigt att de kopplas samman så att de hållbara tra-
fikslagen prioriteras. 

En kollektivtrafiknod föreslås i området där E4 och Värn-
movägen korsar varandra. För att kollektivtrafiknoden ska 
fungera optimalt och vara lättillgängliga behöver den kopp-
las ihop med gång- och cykelförbindelse både till centrala 
Lagan samt till verksamhetsområdena söder och norr om. 

Geologi
En del områden ligger på mark som består av postglacial 
grovsilt-finsand och marken är inte fast. I de områdena 
behöver de geotekniska förutsättningarna för byggnation 
utredas. 

Området för verksamheter och industri består av sandig 
morän, vilket är genomsläppligt material enligt SGU.  
I sydöstra delen av området, förekommer torv och kärr-
torv.  Grundläggningsförhållandena bedöms som goda. 
Det finns risker för att föroreningar lättare kommer ner till 
grundvattnet som är en risk för grundvattentäkter söderut. 
För att minska de potentiella negativa konsekvenserna 
av framtida industrier är det viktigt i det fortsatta planar-
betet att beakta vilka typer av industrier som kan tänkas 
 exploatera området, dagvattenhanteringen för dem samt 
vilka andra skyddsåtgärder som ska krävas för att minska 
riskerna med potentiella föroreningar.

Energi
Nybyggnation skapar alltid ett ökat energibehov, vilket ur 
miljöperspektiv är negativt. Med dagens regelverk är det 
svårt att i detaljplanearbetet reglera att passivhus eller en-
ergismarta hus ska byggas. Däremot kan kommunen vid 
försäljning av tomter eller uthyrning ställa villkor på explo-
atören att eftersträva energieffektiva byggnader. 

En omvandling av befintliga industriområden i centrala 
Lagan är positivt ur ett klimatneutralt perspektiv samt 
effektivare energianvändning. En minskning av energibe-
hov i centrala delarna av orten kommer att föda ett annat 
energibehov i det externa verksamhets- och industriområ-
det. Omvandlingen av befintliga industriområden är på 
sikt positiv för att möjligheter skapas till att anlägga och 
bedriva verksamheterna i mer energieffektiva byggnader i 
framtiden. 

Klimatanpassning
I delar av området i område 1 finns enligt SGU förutsätt-
ningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver 
bedömas om det finns stabilitetsproblem.

Delar av det framtida bebyggelseområdet utmed ån Lagan 
är översvämningsdrabbat redan vid ett -hundraårsregn 
samt vid de beräknade högsta flödena. 
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Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedömas 
utifrån översvämningsrisken. I vissa av de nya bebyggelse-
områdena finns lågpunkter där mycket vatten samlas vid 
skyfall. 

I den fortsatta planeringen är det viktigt att med hjälp av 
skyfallskarteringar reservera områden som naturligt kan 
ta hand om dagvatten och där rening sker innan det leds 
vidare. 

Områden i framförallt verksamhets- och industriområden 
men också i områdena där mångfunktionell bebyggelse 
föreslås utvecklas, finns risk för att värmeöar skapas när 
hårdgjorda ytor skapas. För att motverka värmeböljornas 
negativa konsekvenser är det viktigt att bevara planterade 
områden i dessa områden eller planera för grönska som 
ger skugga. 

Rekreation och friluftsliv
Området utmed Lagan ån har värden i form av orörda mil-
jöer och utblickar mot Lagadalens öppna landskap. För att 
inte påverka dessa rekreationsvärden negativt, är det viktigt 
att områdena närmast ån Lagan tillgängliggörs för boende 
och besökare och inte exploateras. 

Där det finns gångstigar i anslutning till de nya bebyggelse-
områdena till grönområdena runt om, är det viktigt i det 
fortsatta planarbetet att koppla ihop de stigarna med gång- 
och cykelvägarna så att grönområdena blir väl tillgängliga. 
Område 2 kan kopplas ihop för gående och cyklister med 
Bergastigen. Bergastigen skapar upplevelsevärden med 
skogskänsla, utblickar och öppna landskap. De rekreativa 
värden kan av planförslaget höjas genom att koppla ihop 
området med stigen. 

Östra delen av Lagan har också pekats ut med stora rekre-
ativa värden i rekreationsvärdesinventeringen 2018. Värde-
na består av kulturhistoria, levande landskap och utblickar 
mot det öppna landskapet. Område 3 har avgränsats med 
hänsyn till dessa värden genom att planeras intill två be-
fintliga villaområden.  

Resurshushållning
Östra delen av Lagan karaktäriseras av bördig jordbruk-
smark. Merparten av framtida sammanhängande bostads-
bebyggelse områden har pekats ut på mark som idag till 
stor del är obebyggd och består av jordbruksmark eller 
skogsmark. Industri- och verksamhetsområdet har pekats 
ut på skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv är detta 
en negativ konsekvens för miljön. I områden där jordbruk-
smark ianspråktas har kommunen bedömt att jordbruk-
smarken är väl avgränsad och ingen annan lokalisering för 
exploatering är möjlig. 

För att kunna bygga vidare på en tät ortsstruktur har i vissa 
lägen jordbruks- och skogsmark ianspråktagits. Tre av de 
nya bebyggelseområdena för bostäder planeras på områden 
som är jordbruksmark. För att minska de negativa konse-
kvenserna begränsas områdenas avgränsning till att ian-
språkta enbart nordvästra delen av jordbruksmarken som 
är mer avgränsad mellan två befintliga villaområden och 
kapas av från de andra stora sammanhängande jordbruk-
smarkerna. Inom 0,5 km från serviceorten bedöms bebyg-
gelseutveckling utgöra ett väsentligt samhällsintresse som 
motiverar att jordbruksmark bebyggs och det är även inom 
detta avstånd som bedömning av alternativa lokaliseringar 
har gjorts. I avsnitt 9 redovisas de alternativa som studerats 
och den sammanvägda resonemangen av dem.

Naturmiljö- och grönstruktur
Generellt sett finns det inga höga naturvärden i de utpe-
kade bebyggelseområdena. I två av områdena för samman-
hängande bostadsbebyggelse finns ädellövträd och lövträd i 
sammanhang. Dessa bör bevaras och större träd bör mätas 
in för att skyddas i det följande planarbetet. 

Vatten och vattenkvalitet
Lagans markanvändningsförslag berör till större delen den 
prioriterade grundvattentillgången Bergaåsen-Trotteslöv 
enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Krono-
berg. Enligt VISS uppfyller vattenförekomsten både god 
kemisk och kvantitativ status. Det finns påverkanskällor i 
form av förorenade områden från industrier, deponi, gruv-
drift samt vattenbruk, näringsämnen från jordbruket samt 
E4:an som har betydande miljöpåverkan och i vilka den 
kemiska statusen riskerar att inte uppnås 2021. En liten 
del av de östliga markanvändningsfröslagen berör grund-
vattenförekomsten Bergaåsen – Hulje som också är en 
prioriterad grundvattentillgång enligt den regionala vatten-
försörjningsplanen. Grundvattenförekomstens kvantitativa 
och kemiska status är god. Framtida nyetableringar och 
verksamheter får inte påverka grundvattenförekomstens 
kvalitet och kvantitet. 

Större delen av Lagans dagvatten rinner till ån Lagan 
-  Skålån - Hallsjön. Vattendraget är också en utpekad 
 prioriterad ytvattentillgång i vattenförsörjningsplanen 
för  Kronobergs län. Ytvattenförekomsten uppnår den 
ekologiska statusen måttligt medan den kemiska statusen 
uppnås ej. Kvalitetskraven för den kemiska ytvattenstatu-
sen har dock sänkts för Bromerad difenyleter samt kvick-
silver  eftersom föroreningen kommer luftburet av globala 
utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. 
Påverkanskällor med betydande påverkan kommer från 
förorenade områden, atmosfärisk deposition, morfologiska 
förändringar och flödesförändringar på grund av jord-
bruket. 
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Verksamheter och industri ligger intill vattenskyddat om-
råde. Där marken har hög genomsläpplighet är det ytterst 
viktigt att nödvändiga skyddsåtgärder planeras så att inte 
föroreningar kommer ner till grundvattnet. Eftersom mer 
ytor hårdgörs innebär det att den naturliga reningen av 
dagvattnet minskar innan det når grundvattnet, därför är 
det viktigt att det planeras fördröjnings- och reningssystem 
av dagvattnet i de områden där vattenskyddade områden 
riskerar att påverkas och innan det når ån Lagan. 

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det 
krav på att miljökvalitetsnormerna följs. I detta samman-
hang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där 
EU-domstolen förtydligade hur det så kallade ”icke-försäm-
ringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. Det inne-
bär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomst status ska 
bedömas enskilt och inte samlat. Det innebär därmed att 
myndigheterna inte får ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att försämra en enda vattenkvalitetsfaktor.  

Riksintressen
Två av de föreslagna bebyggelseområdena föreslås innanför 
riksintressets gränser för kulturmiljö. Lagan är också är 
också upptaget i det kommunala kulturmiljöprogrammet. 
Riksintressena uppvisar fornlämningsmiljöer, odlings-
landskap, lång bosättningskontinuitet och koppling till 
kommunikationsstråk. Riksintressena ingår bland de 
utpekade värdefulla kulturmiljöerna i Ljungby kommuns 
kommunomfattande kulturmiljöprogram, vilka anges vara 
områden som enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 § är 
värdefulla ur kulturmiljöhänsyn och där generellt förvansk-
ningsförbud gäller. För alla dessa kulturmiljöer beskrivs 
historik, viktiga miljöer, bevarandevärde, karaktärsdrag och 
kvaliteter samt aktuellt lagskydd i kulturmiljöprogrammet. 
Utifrån dessa har kulturmiljöprogrammets riktlinjer för 
framtida utveckling tagits fram, vilka definierar hur riks-
intressenas värden ska hanteras. Vidare kan länsstyrelsens 
fördjupade beskrivningar av riksintressena fungera som ett 
viktigt stöd vid handläggning av plan- och byggärenden. 

I de föreslagna bebyggelseområdena som faller innanför 
eller direkt i anslutning till riksintresset. I det fortsatta 
planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till riktlinjerna i 
kulturmiljöprogrammet vad gäller utformning och place-
ring av byggnader för att inte påverka riksintressets värden 
negativt.

Lagans textilfabrik är utpekat som ett kulturhistoriskt vär-
defullt område i kulturmiljöprogrammet. Område 5 ingår 
i det utpekade området. För att inte påverka de kulturhis-
toriska värdena negativt, är det viktigt att bygga vidare på 
den struktur med bostadsbebyggelse kopplat till fabriken. 
Sträckan till det tidigare industrispåret till torvmossen 
måste hållas obebyggd och lämningar som räls, slipers eller 
relaterat till torvbrytningen bevaras.

Lagans stationsområde kan påverkas av utvecklingen i om-
råde 1. Eftersom Lagans stationsområdet är en värdefull 
kulturmiljö som ligger i anslutning väster om detta område 
så påverkar den befintliga industrimiljön helhetsintrycket 
av stationsmiljön något negativt. Med hänsyn till riktlinjer-
na i kulturmiljöprogrammet för stationsområdet kan en ut-
veckling av detta område skapa en ännu attraktivare miljö 
som kompletterar järnvägsparken. 

Påverkan på miljömålen
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transpor-
ter och avfall som kan ha negativ påverkan på miljömålet 
begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på 
var och hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra 
till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik 
samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad 
klimatpåverkan och bidra till miljömålen Frisk luft och 
Bara naturlig försurning.

Miljömålet giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga 
industrier i centrala delen av Lagan omlokaliseras på sikt 
till framtida planerat område för verksamheter och indu-
stri.

Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nöd-
vändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för 
dagvattenhanteringen. 

Likaså behöver placering och utformning av framtida ny-
etableringar inom grundvattentillgångens område ske på 
ett sådant sätt så att grundvattnets kvalitet och kvantitet 
inte hotas. 

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas. För att en god 
bebyggd miljö ska uppnås är det viktigt att den nya bebyg-
gelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs 
med varierade upplåtelseformer. Vidare är det viktigt att 
den nya bebyggelsen planeras och utformas med hänsyn  
till Lagans riksintressanta kulturhistoriska värden. Det är 
också viktigt att planeringen möjliggör skapandet av håll-
bara transportsystem. 

Miljömålet ett rikt växt- och djurliv bedöms inte påver-
kas direkt eftersom det inte finns uttalade naturvärden i 
Lagan. Däremot kan det finnas naturvärden i vattenom-
rådena och som inte har inventerats. Lokal påverkan på 
växt- och djurliv sker alltid vid exploatering och därför bör 
de värdena studeras i det fortsatta planarbetet.

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är 
viktigt att ha goda underlag utifrån information om grönst-
ruktur vid planläggning. 
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Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte 
planläggningen sker med hänsyn till odlingslandskapets 
värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen 
innebär att fler får möjlighet att flytta till Lagan och kan-
ske därmed kan fortsätta använda och förvalta jordbruket 
vidare.

Myllrande våtmarker, skyddande ozonskikt, storslagen 
fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
Lagan som serviceort påverkas positivt av att fler bostads-
områden och verksamhetsområden planeras eftersom det 
skapar mer underlag till både befintlig och framtida offent-
lig och kommersiell service i samhället. Arbetstillfällena 
ökar och näringslivet utvecklas positivt. 

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kom-
munens arbetsmarknad utökas och kompletteras med mer 
tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en 
större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig 
för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på.

För en del av de föreslagna områdena innebär utveckling-
en att befintliga verksamheter med störande industrikarak-
tär omlokaliseras till nya planlagda områden för industri 
utmed E4:an. Vid en sådan omvandling kan det finnas 
risk för att företagen väljer att flytta helt annanstans om de 
bedömer att kostnaderna för flyttningen är större än nyt-
tan. För att motverka de negativa effekterna är det viktigt 
att planlägga attraktiv industrimark i skyltlägen utmed E4-
an som de förhoppningsvis ser som attraktiva alternativa 
lägen. Det är också viktigt att kommunen tar upp dialogen 
med de berörda verksamheterna i ett tidigt skede av plan-
processen. 

Kommunalekonomi 
Där kommunen är markägare, finns större möjligheter för 
planläggning och genomförande. Kostnader som uppstår 
initialt i de områdena är planläggning och genomförande. 
Skatteintäkter genereras när tomter säljs eller hyrs ut samt 
när nya företag etablerar sig som skapar arbetstillfällen. 

Där kommunen inte är markägare, är planläggningen av-
hängig den privata fastighetsägarens initiativ. Annars upp-
står kostnader för markinköp, planläggning och genomför-
ande. Intäkter ökar när nya etableringar kommit till stånd 
och ökar skatteintäkterna för kommunen. 

Kommunens totala ekonomi påverkas positivt om den 
förväntade befolkningsutvecklingen sker och behovet av 
planläggning utvecklas i relation till det. Om inte befolk-
ningsutvecklingen utvecklas enligt visionen så riskerar 
ekonomin att påverkas negativt genom uteblivna skattein-
täkter.
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Serviceort Lidhult 

Nollalternativet
I nollalternativet beskrivs Lidhult som viktigt centrum för 
kommunens västra delar. Det finns inte utpekade framtida 
markanvändningsförslag eftersom det finns obebyggd plan-
lagd mark tillgänglig för bostäder och behovet för ny explo-
atering bedömdes som litet för de närmsta åren. 

Mångfunktionell bebyggelse
Ett område för mångfunktionell bebyggelse har pekats 
ut i centrala Lidhult som i gällande detaljplaner är delvis 
planlagd för industrier. För att minska störningarna i cen-
trala Lidhult samt gynna befintliga mötesplatsers fortsatta 
utveckling föreslås centrumutveckling med icke störande 
verksamheter och bostäder ske här.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Efter granskningen har de tre områdena för sammanhäng-
ande bostadsbebyggelse minskats till två områden. Områ-
dena ligger intill befintliga bostadsområden och förtätar 
därmed Lidhults bebyggelsestruktur. Området nordöst 
utmed Odensjövägen har tagits bort med hänsyn till natur-
värden som fortsätter i området från Grön- och parkområ-
det öster om Odensjövägen.  

I förhållande till nollalternativet är det positivt att fler om-
råden föreslås utvecklas med bostäder eftersom det skapar 
möjligheter både i flyttkedjor men också för nya invånare i 
samhället. Som serviceort behövs det underlag och utbud 
på bostadsmarknaden för att den befintliga servicen ska 
upprätthållas och utvecklas. 

Verksamheter och industri
Det finns idag ett par större industriverksamheter/om-
råden i Lidhult. Nytt verksamhets- och industriområde 
föreslås i västra delen av Lidhult där det redan finns befint-
liga verksamheter. Med förslaget ges möjligheter till mer 
centralt belägna industrier att etablera sig här. Dessutom 
finns planlagd mark söder om Lidhult centrum som inte 
exploaterats. För att undvika tunga transporter genom 
centrala Lidhult samt minimera negativ påverkan på natur 
och friluftsvärden bedöms delar av föreslagna område i 
sydvästra Lidhult vara lämpliga. 

Det är aspekterna hälsa och säkerhet, geologi, klimatan-
passning, resurshushållning, naturmiljö- och grönstruktur 
samt kommunalekonomi som påverkas negativt av försla-
get.

Sociala konsekvenser
Med föreslagna bebyggelseområden kan positiva effekter 
skapas om områdena kopplas ihop till befintliga mötesplat-
ser i centrala Lidhult samt vid skolan och hembygdsgården. 
Område 3 riskerar att vara lite avskärmat från samhällsli-
vets utbud om inte tillgängligheten för gående och cyklister 
förstärks i den fortsatta planeringen.

En tätare bebyggelsestruktur föreslås vilket gynnar upp-
komsten av fler mötesplatser och arbetsplatser. Det är 
viktigt att de perifera områdena kopplas ihop med ortens 
centrala områden för att motverka segregation och öka 
tillgängligheten till mötesplatser. 

Omkringliggande grönytor behöver tillgängliggöras för alla 
så att delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och 
jämlikt sätt. För barn och äldre är det viktigt med bostads-
nära grönområden som uppmuntrar till utevistelse och lek. 
Det är viktigt att de mötesplatserna tillgängliggörs för bar-
nen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt. Viktiga 
mötesplatser för barn och unga behöver vara lättillgängliga 
på ett trafiksäkert sätt så att barn och ungdomarna kan på 
ett riskfritt sätt ta sig själva till de målpunkterna. 

Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet 
Singeshultsvägen och Järnvägsgatan trafikeras idag av både 
tunga fordon och farligt gods. För att trygga barn och ung-
as möjlighet till att på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan 
från område 3 är det viktigt att gång- och cykelförbindelse 
planeras som binder ihop de perifera områdena med vikti-
ga målpunkter i samhället.

Med föreslaget område för verksamheter och industri i 
västra delen av Lidhult utmed Singeshultvägen, minskar 
tunga transporter och farligt gods i centrala Lidhult.  
Det är positivt vad gäller buller och luftföroreningar.

Bullerberäkningar från Singeshultsvägen och Järnvägsgatan 
behöver göras i det fortsatta planarbetet för att klara accep-
tabla utomhus ljudnivåer i området för mångfunktionell 
bebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid 
(SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen 
och ozon (O3). 
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Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmå-
let Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest pro-
blem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, 
under enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut 
att ha förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda 
halter under den senaste femårsperioden jämfört med den 
första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

Klimatpåverkan
En del framtida bebyggelseområdena hamnar längre ifrån 
centrala Lidhult och det finns därmed risk för negativa 
konsekvenser avseende trafiksäkerheten. För att de hållba-
ra trafikslagen ska väljas före fordon som transportsätt, är 
det viktigt att gång- och cykelförbindelserna utvecklas och 
knyter ihop de framtida bebyggelseområdena med varan-
dra och med centrala Lidhult. 

En kollektivtrafiknod föreslås i korsningen mellan Järn-
vägsgatan och Stationsgatan i östra delen av område 1, och 
det är viktigt att gång- och cykelvägar är väl sammankoppla-
de med denna punkten så att hela resan blir så hållbar som 
möjligt. Även trafiksäkra överfarter över Unnarydsvägen 
och Järnvägsgatan behöver planeras i det fortsatta arbetet.  

Geologi
De föreslagna bebyggelseområdena består i huvudsak av 
morän och isälvssediment. I en del områden finns inslag 
av torv och fyllnadsmassor, här är marken inte fast vilket 
ur grundläggningssynpunkt är negativt. I områden där 
det finns isälvssediment finns risk för negativ påverkan på 
grundvattnet. 

Eftersom isälvssediment ofta innehar grundvattenmagasin 
är det viktigt att i framtida verksamhets- och industriområ-
den hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar 
inte kommer ned till grundvattnet. I de områden som inte 
är fasta behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i 
efterkommande planarbete. 

Energi
Byggnation är alltid resurskrävande, vilket ur miljö-
perspektiv är negativt, dock är nya hus mer energieffektiva 
än äldre. Med dagens regelverk är det svårt att i detaljpla-
nearbetet reglera att passivhus eller energismarta hus ska 
byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av tomter 
eller uthyrning ställa villkor på exploatören att eftersträva 
energieffektiva byggnader.

Klimatanpassning
När fler ytor hårdgjörs i samband med bebyggelsens ut-
veckling finns risker för att värmeöar skapas. I framförallt 
verksamhets och industriområden kan detta bli ett pro-
blem. Även i områden för sammanhängande bostadsbe-
byggelse är det viktigt att det finns svala platser i form av 
naturområden eller större träd i sammanhang. 

På hårdgjorda ytor finns det också risk för att vatten samlas 
vid skyfall. För att motverka de negativa konsekvenserna 
av planförslagen, är det viktigt att bevara eller planera 
naturområden som kan svälja dagvatten och ge skugga vid 
värmeböljor. 

Rekreation och friluftsliv
Det utpekade området för sammanhängande bostadsbe-
byggelser, område 2, har tagit bort efter granskningen ef-
tersom det ingår i ett större utpekat rekreationsområde vid 
kyrkan. Värdena består i skogskänsla, kulturhistoria och 
levande landskap med sammanhängande bokskogsområde 
samt ängs- och hagmarker utanför skogen. 

Det föreslagna bebyggelseområdet närmast Lidhultsån har 
avgränsats med hänsyn till de rekreativa värdena runt Lid-
hultsån. Här finns värden i form av skogskänsla, utblickar 
mot öppna landskap, aktivitet och utmaning, service och 
samvaro samt variationsrikedom och naturpedagogik. För 
att motverka negativ påverkan på dessa värden är det vik-
tigt i det fortsatta planarbetet att säkra tillgängligheten till 
rekreationsområdet från centrala Lidhult. 
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Området runt badplatsen vid sjön Askaken har pekats ut 
för Natur- och friluftsliv för att utveckla området för de 
rekreativa värdenas skull. Det kan handla om t ex grillplat-
ser, sittbänkar, toaletter och sådana åtgärder som höjer 
tillgängligheten och användbarheten i rekreationsområdet. 

Resurshushållning
Merparten av framtida bebyggelseområden har pekats ut 
på mark som idag till stor del är obebyggd skogsmark. Ur 
resurshushållningsperspektiv är detta en negativ konse-
kvens för miljön. 

Områdena har anpassats i sin avgränsning för att inte 
ianspråkta brukningsvärd jordbruksmark vilket ur resurs-
hushållningsperspektiv är positivt. Skogsmarkens värde 
behöver utredas i det fortsatta planarbetet. 

För att inte ianspråkta jungfrulig mark och för att kunna 
dra nytta av befintlig infrastruktur har det bedömts lämp-
ligt att samla verksamheter och industrier där det redan 
idag finns flera sådana verksamheter i sydvästra delen av 
Lidhult. 

Naturmiljö- och grönstruktur
Enligt naturvårdsinventeringen finns det högst naturvär-
den (klass 1) i östra delen av Lidhult vid hembygdsgården. 
Värdet består i ädellövskogen som omger området. I mer-
parten av föreslagna bebyggelseområden finns det inslag av 
ädellövträd i sammanhang. Föreslagna bebyggelseområden 
kan få viss negativ påverkan på dessa områden om inte 
hänsyn i den fortsatta planeringen tas.

Vatten och vattenkvalitet
Enligt den regionala vattenförsörjningsplanen för Krono-
berg finns två prioriterade vattenförekomster; Lidhultsåsen 
som är en grundvattenförekomst samt Askaken som är en 
ytvattenförekomst. Båda vattenförekomsterna är prioritera-
de för dricksvatten. Enligt VISS uppnår inte grundvatten-
förekomsten god kemisk status förrän 2027 med hänsyn 
till de föroreningarna som finns i form av bekämpningsme-
del. Den kvantitativa statusen uppnår däremot God status. 
Framtida nyetableringar och verksamheter i områden där 
grundvattenförekomsten berörs får inte påverka grundvat-
tentillgången negativt varken kvantitativt eller kvalitets-
mässigt. Ytvattenförekomsten Askaken har ingen övervak-
ningsstation i VISS längre, utan är kopplad till Lidhultsån 
– Unnen-Stensjöns övervakning. 

Lidhultsån (Unnen- Stensjön) ligger inom Lagans avrin-
ningsområde. Enligt vatteninformationssystem Sverige, 
uppnår inte vattendraget god ekologisk status på grund av 
den fysiska påverkan från människan. 

Dammar och andra hinder kan hindra fiskar och andra 
vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och 
växter kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på 
grund av exempelvis strandskoning och uppodlad mark. 
Kvalitetskravet är förlängt till 2033.

God kemisk ytvattenstatus uppnås inte gällande kvick-
silver, kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter. 
Kvalitetskravet för god kemisk ytvattenstatus är förlängt till 
2027 med undantag av benso (a) pyrene. 

Vad gäller den kemiska ytvattenstatusen finns yttre på-
verkansfaktorer från föroreningar ifrån en förde detta 
sågverksindustri samt reningsverk. Kraven har dock sänkts 
för den kemiska ytvattenstatusen eftersom det bedöms 
tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till god-
kända nivåer eftersom föroreningen kommer luftburet 
av globala utsläpp från tungt industri och förbränning av 
stenkol.  

Kulturmiljö
De föreslagna bebyggelseområdena har avgränsats med 
hänsyn till kulturmiljövärdena i västra och östra delen av 
samhället.

Riksintressen
Sydöstra delen av föreslaget bebyggelseområde 4 utgörs av 
påtagliga naturvärden (klass 3) enligt naturvärdesinvente-
ringen. Området runt Lidhultsån är utpekat som riksin-
tresse för Naturvård och Natura 2000. Naturen utgörs av 
främst tall, barr, lövblandad barr samt triviallöv med ädel-
lövinslag. Sydöstra delen utgörs med inslag av lövsumspkog 
och våtmark. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att 
skapa tillgänglighet till Natura 2000 området. Område 4 
har avgränsats med hänsyn till riksintressets gränser och i 
det fortsatta planarbetet är det istället viktigt att säkra till-
gängligheten till naturområdet utan att påverka riksintres-
sets och Natura 2000 områdets värden negativt. 

Påverkan på miljömålen
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transpor-
ter och avfall som kan ha negativ påverkan på miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på 
var och hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra 
till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik 
samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad 
klimatpåverkan och bidra till miljömålen Frisk luft och 
Bara naturlig försurning.

Miljömålet Giftfri miljö kan påverkas positivt om befint-
liga industrier i centrala delen av Lidhult omlokaliseras 
på sikt till framtida planerat område för verksamheter och 
industri.
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Miljömålen Ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nöd-
vändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för 
dagvattenhanteringen. 

Likaså behöver placering och utformning av framtida ny-
etableringar inom grundvattentillgångens område ske på 
ett sådant sätt så att grundvattnets kvalitet och kvantitet 
inte hotas. 

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas. För att en god be-
byggd miljö ska uppnås är det viktigt att den nya bebyggels-
en både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt att plane-
ringen möjliggör skapandet av hållbara transportsystem. 

Miljömålet ett rikt växt- och djurliv kan indirekt påverkas 
om exploateringen inte sker med hänsyn till de utpekade 
naturvärdena. För att minska negativ påverkan har områ-
dena med höga naturvärden föreslagits som grönområden 
i samhället. Ambitionen att tillgängliggöra det riksintres-
santa naturområdet samt Natura 2000 området utmed 
Lidhultsån får inte ske på bekostnad av växt- och djurlivet. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är 
viktigt att ha goda underlag utifrån information om grönst-
ruktur vid planläggning. 

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte 
planläggningen sker med hänsyn till odlingslandskapets 
värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen 
innebär att fler får möjlighet att flytta till Lidhult och kan-
ske därmed kan fortsätta använda och förvalta jordbruket 
vidare. 

Miljömålet myllrande våtmarker riskerar att påverkas 
negativt genom att Lidhultsån som inte uppfyller kvalitets-
kravet för den kemiska ytvattenstatusen, rinner igenom 
naturreservatet Årshultsmyren. 

Skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker 
strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
Lidhults befintliga service och näringsliv gynnas av att fler 
boendemöjligheter skapas eftersom det ger ett befolkning-
sunderlag som gynnar och utvecklar både offentlig och 
kommersiell service. 

Med mångfunktionell bebyggelse skapas ytterligare möjlig-
heter till att fler icke störande verksamheter kan utvecklas 
i centrala Lidhult som gynnar och utvecklar näringslivet. 
Kommunens arbetsmarknad utökas och kompletteras med 
mer tjänstebaserade verksamheter, vilket är positivt för att 
en större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre käns-
lig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på.

Kommunalekonomi 
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om 
befolkningsutvecklingen också utvecklas positivt eftersom 
det generar skatteintäkter för kommunen. Större investe-
ringar i teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska 
hållbarheten negativt.

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt 
kostnader för planläggning och genomförande genom in-
vestering i tekniska system. Intäkter skapas genom försälj-
ning av tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter 
som startar i kommunen ger också fler arbetstillfällen 
vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av 
anställda också bor och lever i kommunen. Där marken 
är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga 
området. I de fall där privata markägare vill planlägga sin 
mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenom-
förande genom utbyggd infrastruktur. 
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Serviceort Ryssby

Nollalternativet
I översiktsplan från 2006 anges att markbehovet var relativt 
litet för Ryssby då när översiktsplanen togs fram. Ryssbys 
läge utmed riksväg 25 lyfts som ett bra läge ur kommunika-
tionssynpunkt. Åtgärder som lyfts är att ta fram en grönst-
rukturplan och fortsatt arbete med Ryssbyprogrammet dvs 
den fördjupade översiktsplanen från 2000. 

Önskemål om gång- och cykelväg till Ljungby lyfts också. 
Markanvändningsförslagen jämförs mot den fördjupade 
översiktsplanen för Ryssby, antagen av kommunfullmäktige 
år 2000. I den gällande översiktsplanen står att den fördju-
pade översiktsplanen för Ryssby fortsättningsvis ska gälla

Mångfunktionell bebyggelse
Området ligger centralt utmed Stationsvägen och Storga-
tan och föreslås utvecklas med mångfunktionell bebyggel-
se. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur och 
möjligheter till fler verksamheter som stärker mötesplatser 
och gynnar den befintliga servicen och näringslivet i servi-
ceorten.

Södra delen ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra 
del. Här föreslås en utveckling ske med omvandling från 
industriverksamhet till mångfunktionell bebyggelse. Med 
förslaget skapas en bättre miljö både för boende och natu-
ren. De obebyggda tomterna i den norra delen äger kom-
munen vilket är positivt för planens genomförande. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Fyra områden för sammanhängande bostadsbebyggelse 
pekades ut i granskningsförslaget. Efter granskningen 
kvarstår tre områden för sammanhängande bebyggelse. 
Område 3 i granskningsförslaget togs bort med hänsyn till 
sammanhängande bördig jordbruksmark. 

Förslagen överensstämmer i huvudsak med den fördjupa-
de översiktsplanens förslag för Ryssby. I den fördjupade 
översiktsplanen föreslås områdena 4, och 5 utvecklas med 
bostäder och skola medan områdena 1 och 2 föreslås ut-
vecklas med industri.

Verksamheter och industri
Nytt industriområde föreslås utmed riksväg 25 vid den 
västra infarten till Ryssby. Förslaget möjliggör att befintliga 
industriområden i centrala Ryssby och industriområdet 
intill bostadsområdet i sydväst får möjlighet att omlokalise-
ra sig vilket är gynnsamt för miljön i samhället. 

Sociala konsekvenser
Att samhället förtätas med bostäder runt fotbollsplanen 
och skolan har positiv påverkan på den sociala samman-
hållningen eftersom mötesplatserna förstärks med fler 
människor. Det är viktigt ur ett barnperspektiv att skolom-
rådet och fotbollsplanerna både är utformade med funk-
tioner som lockar till besök och att de är tillgängliga på ett 
trafiksäkert sätt. 

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggan-
de grönytor blir tillgängliga för alla så att delaktigheten i 
samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen 
är det viktigt med bostadsnära grönområden som upp-
muntrar till lek och utevistelse. Det är viktigt att de mötes-
platserna tillgängliggörs för barnen så att de kan nå dem 
på ett trafiksäkert sätt. 

Med omvandling från industri till icke störande verksam-
heter i centrala Ryssby får förslaget positiva konsekvenser 
för det sociala livet i Ryssby genom att med icke störande 
verksamheter kan ytterligare mötesplatser skapas. Område 
1 ligger dessutom utmed Ryssbysjön och synergier kan ska-
pas i området när sociala och rekreativa värden samverkar 
i området. 

Även föreslagen användning i område 2 innebär en om-
vandling från industri till bostäder, vilket gynnar den socia-
la sammanhållningen i bostadsområdet. 

Det planerade bebyggelseområdet utmed Rv.25 ligger nära 
Eljjusspåret vilket kan fungera som en slags mötesplats för 
framtida anställda genom att erbjuda rekreation under 
arbetstid.

Att fler mötesplatser skapas i de nya verksamhetsområ-
dena gynnar även befintliga industrier och verksamheter 
eftersom det bäddar för att den sociala sammanhållningen 
bland anställda stärks. 

Miljömässiga konsekvenser 
Hälsa och säkerhet
Eftersom riksväg 25 redan används för farligt gods trans-
porter och ger störning i form av trafikbuller, är det bättre 
att koncentrera störande verksamheter till det föreslagna 
området för verksamheter och industri utmed Rv.25. För 
att framtida anställdas utemiljö ska ha en acceptabel ljud-
nivå är det viktigt att en bullerberäkning görs för vägtrafik-
bullret från Rv.25. Med utgångspunkt i det kan byggnader 
placeras så att de anställda får tystare utemiljöer. 

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som 30 meter 
för 25:an, bedöms byggnation påverka trafiksäkerheten och 
skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. 
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Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare säkerhets-
aspekter beaktas för att minska risken för olyckor eller för 
att minimera skadorna vid olyckor. 

Eventuella föroreningar saneras i centrala Ryssby när om-
vandling sker från industri till icke störande verksamheter 
samt bostäder. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
mer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid 
(SO2), bly, partiklar (PM10), kolmonoxid (CO), bensen 
och ozon (O3). 

Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. 
I Kronobergs Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram 
i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: ”Såväl 
mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att 
luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid 
och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under 
riktvärdena i berörda preciseringar inom miljökvalitetsmå-
let Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest pro-
blem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, 
under enskilda dygn. Situationen i Kronobergs län ser ut 
att ha förbättrats och visar färre antal dygn med förhöjda 
halter under den senaste femårsperioden jämfört med den 
första femårsperioden 2008–2012.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget 
med planbestämmelser eller minskas exploateringsgraden 
så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte över-
skrids.

Klimatpåverkan
Föreslagna bebyggelseområden ligger väl tillgängliga utmed 
befintlig infrastruktur vilket ökar möjligheterna för att 
områdena även tillgängliggörs med hållbara trafikslag. För 
att hållbara trafikslag ska prioriteras av invånarna måste 
viktiga målpunkter som kollektivtrafiknoden, skolor, verk-
samhetsområden och andra viktiga mötesplatser tillgänglig-
göras med gång- och cykelförbindelse. 

Geologi
Fyra av de planerade bebyggelseområdena består av glaci-
al grovsilt-finsand och är inte fast mark. För att bedöma 
grundläggningsförhållandena i dessa områden, behöver 
de geotekniska förutsättningarna utredas i det fortsatta 
arbetet. För det planerade området för verksamheter och 
industri består marken av sandig morän och marken har 
medelhög genomsläpplighet enligt SGU.

 I det fortsatta planarbetet är det viktigt att säkra dagvat-
tenhanteringen så att inte föroreningar riskerar att komma 
ned till grundvattnet.

Energi
Byggnation är alltid resurskrävande, vilket ur miljöper-
spektiv är negativt, dock är nya hus mer energieffektiva 
än äldre. Med dagens regelverk är det svårt att i detaljpla-
nearbetet reglera att passivhus eller energismarta hus ska 
byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av tomter 
eller uthyrning ställa villkor på exploatören att eftersträva 
energieffektiva byggnader. 

En omvandling av befintliga industriområden i centrala 
Ryssby är positivt ur ett klimatneutralt perspektiv samt 
effektivare energianvändning. En minskning av energibe-
hov i centrala delarna av orten kommer att föda ett annat 
energibehov i det externa verksamhets- och industriområ-
det. Omvandlingen av befintliga industriområden är på 
sikt positiv för att möjligheter skapas till att anlägga och 
bedriva verksamheterna i mer energieffektiva byggnader i 
framtiden. 

Klimatanpassning
I område 4 finns enligt SGU risk för skred i finkornig 
jordart, varför det behöver bedömas om det finns stabili-
tetsproblem.

Område 1 kan vara översvämningsdrabbat vid höga flö-
den när Ljungabäcken svämmar över. Den södra delen av 
området utgörs av mycket hårdgjorda ytor. I det fortsatta 
planarbetet är det viktigt att utreda risken vidare och be-
stämma plushöjder för husgrunderna samt inte planera för 
byggnader med källare.

Där nya verksamhets- och industriområde planeras är det 
viktigt att dagvattenhanteringen planeras så att både rening 
och mängd kan hantera för att utesluta föroreningsrisken 
av grundvattnet. 

Med föreslagna bebyggelseutvecklingar ökar andelen hård-
gjorda ytor, vilket under varmare tider på året kan ge ne-
gativa konsekvenser i form av värmeöar. För att minska de 
negativa effekterna av värmeöar är det bra om områdena 
planeras med planterade områden som ger skugga och tar 
hand om dagvattnet vid skyfall. 

Rekreation och friluftsliv
Med planerad verksamhets- och industriområde kan en 
negativt påverkan på elljusspåret med buller ske och möj-
ligheterna att utöka elljuspåret mot väg 25 minskar.  
För att motverka de negativa konsekvenserna är det viktigt 
i det fortsatta planarbetet att bevara en skyddszon i form av 
naturmark mot Eljusspåret.
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Områdena som planeras intill Ryssbysjön gynnas av när-
heten till rekreativa värden i form av vandringsstigar och 
badmöjligheter. För att inte påverka de rekreativa värdena 
negativt här behöver tillgängligheten från dessa områden 
till Ryssbysjön säkras. 

Resurshushållning
Två av de framtida bebyggelseområdena, planeras på 
skogsmark där det kan finnas värden för skogsbruket. Ett 
område planeras på en del jordbruksmark. Industri- och 
verksamhetsområdet har pekats ut på skogsmark. Ur re-
surshushållningsperspektiv är detta en negativ konsekvens 
för miljön. I områden där jordbruksmark ianspråktas har 
kommunen bedömt att jordbruksmarken är väl avgränsad 
och ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig. 
För att kunna bygga vidare på en tät ortsstruktur behöver 
jordbruks- och skogsmark ianspråktas. Inom 0,5 km från 
serviceorten bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett vä-
sentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark 
bebyggs och det är även inom detta avstånd som bedöm-
ning av alternativa lokaliseringar har gjorts. I avsnitt 9 re-
dovisas de alternativa som studerats och den sammanvägda 
resonemangen av dem.

Naturmiljö- och grönstruktur
Natur- och rekreationsvärden finns främst längs Ryssbysjön 
(främst i väst och nordväst), 

medan tillgången till grönytor är sämre längre från sjön. 
Grönstrukturen utgörs av relativt smala områden, varför 
det är viktigt att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre 
för att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena.

Väster om södra området (1), utmed Tunagatan finns ett 
område med högt naturvärde (klass 2, enl. inventering 
2017). Viktigt i det fortsatta planarbetet att skapas passager 
från centrum/bostadsområdet till naturområdet. I natur-
vårdsinventeringen för Ryssby (2017) finns en smal remsa 
utmed sjöns västra kant utpekat som naturvärdesobjekt 
klass 4 (visst naturvärde). Avgränsning av föreslaget om-
råde har skett med hänsyn till naturvärden och området 
utanför är utpekat för grönstruktur. 

Område 2 planeras på ett utpekat naturvärdesområde med 
klass 4 (visst naturvärde). Värdena är knutna till äldre träd. 
För att minska negativa konsekvenser på ianspråktagandet 
av marken är det viktigt att mäta in och bevara större äldre 
träd i det fortsatta planarbetet. 

I södra delen av Ryssby finns ett regionalt lövskogsstråk 
och påtagliga naturvärden (klass 3). Områdena här består 
i den artrika floran. Avgränsningen av föreslaget område 
har skett med hänsyn till naturvärdena. 

Med föreslagen användning i område 6 tas jungfrulig mark 
i anspråk men där finns inga höga naturvärden att ta hän-
syn till.

Vatten och vattenkvalitet
Större delen av Ryssby berör en prioriterad grundvattentill-
gång samt en prioriterad ytvattentillgång för dricksvatten 
enligt den regionala Vattenförsörjningsplanen för Krono-
berg. Det är Ryssbyåsen samt Ryssbysjön. Grundvattenfö-
rekomsten uppnår både god kemisk och god kvantitativ 
status. 

Vattenkvaliteten i Ryssbysjön uppnår ej god kemisk status. 
Kraven är dock sänkta för att uppnå god kemisk status 
eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna 
av kvicksilver till godkända nivåer eftersom föroreningen 
kommer luftburet av globala utsläpp från tung industri och 
förbränning av stenkol. Kraven för att uppnå god ekologisk 
status är satt till 2027, i dagsläget är den måttlig. För att 
minska de negativa konsekvenserna för vattenkvaliteten är 
det viktigt att dagvattnet renas i bebyggelseområdena innan 
det når sjön. 

Där omvandling sker från industri till icke störande verk-
samheter samt sammanhängande bostadsbebyggelse, tryg-
gas vattenkvaliteten eftersom marken saneras från eventu-
ella föroreningar.  Med ny teknik för dagvattenhanteringen 
kan dagvattnet renas innan utsläpp.

Kulturmiljö
Det finns inga utpekade kulturmiljöer som påverkas. 

Riksintressen
Hela Ryssbyssjön och Stensjön ingår i riksintresse för na-
tur. Med omvandlingen från industri till mångfunktionell 
bebyggelse minskar miljöbelastningen på naturen. I det 
fortsatta planarbetet är det viktigt att säkerställa passage till 
naturområdet samt passage utmed sjön. Områdena 1 och 4 
som hamnar närmast Ryssbysjön har avgränsats med hän-
syn till riksintressets värden för naturvård och med hänsyn 
till att bevara tillgänglighet utmed Ryssbysjöns stränder. 
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Påverkan på miljömålen
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transpor-
ter och avfall som kan ha negativ påverkan på miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på 
var och hur bebyggelse utförs. 

Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed 
utbyggnad av kollektivtrafik samt andra hållbara transport-
slag, kan de ge en minskad klimatpåverkan och bidra till 
miljömålen frisk luft och bara naturlig försurning. 

Miljömålet giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga 
industrier i centrala delen av Ryssby omlokaliseras på sikt 
till framtida planerat område för verksamheter och indu-
stri.

Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte 
nödvändiga skyddsåtgärder och reningsfunktioner in-
rättas för dagvattenhanteringen. Likaså behöver placering 
och utformning av framtida nyetableringar inom grund-
vattentillgångens område ske på ett sådant sätt så att 
grund vattnets kvalitet och kvantitet inte hotas. 

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas. För att en god 
bebyggd miljö ska uppnås är det viktigt att den nya be-
byggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder 
byggs med varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt 
att planeringen möjliggör skapandet av hållbara transport-
system.

Miljömålet ett rikt växt- och djurliv kan indirekt på-
verkas om exploateringen inte sker med hänsyn till de 
utpekade naturvärdena. För att minska negativ påverkan 
har området med högt naturvärde föreslagits som grön-
område i samhället. Ambitionen att tillgängliggöra det riks-
intressanta naturområdet utmed Ryssbysjön får inte ske på 
 bekostnad av växt- och djurlivet. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas.  
Det är viktigt att ha goda underlag utifrån information om 
grönstruktur vid planläggning. 

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte 
planläggningen sker med hänsyn till odlingslandskapets 
värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen 
innebär att fler får möjlighet att flytta till Ryssby och kan-
ske därmed kan fortsätta använda och förvalta jordbruket 
vidare. 

Myllrande våtmarker, skyddande ozonskikt, storslagen 
fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte påverkas. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetsmarknad och näringsliv
Med föreslagna bebyggelseområden för sammanhängande 
bostadsbebyggelse, skapas boendemöjligheter så att fler 
kan bosätta sig i Ryssby. Det gynnar serviceortens arbets-
marknad och näringsliv. 

Att centrala Ryssby föreslås omvandlas till icke störande 
verksamheter och bostäder kan både ha positiva och nega-
tiva konsekvenser för näringslivsutvecklingen. 

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kom-
munens arbetsmarknad utökas och kompletteras med mer 
tjänstebaserade verksamheter, vilket är positivt för att en 
större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig 
för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få 
både positiva men också negativa konsekvenser, beroende 
på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. 
Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt per-
spektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden 
med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har 
brist på. 

Verksamheterna som på sikt ska erbjudas möjligheten att 
omlokalisera sig till nytt verksamhets- och industriområde 
utmed Rv.25 måste i ett tidigt skede av planprocessen föras 
dialog med. Risk finns annars att verksamheten lägger ned 
eller flyttar från orten. 

Kommunalekonomi 
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om 
befolkningsutvecklingen också utvecklas positivt eftersom 
det generar skatteintäkter för kommunen. Större investe-
ringar i teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska 
hållbarheten negativt.

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt 
kostnader för planläggning och genomförande genom in-
vestering i tekniska system. Intäkter skapas genom försälj-
ning av tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter 
som startar i kommunen ger också fler arbetstillfällen 
vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av 
anställda också bor och lever i kommunen. Där marken 
är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga 
området. I de fall där privata markägare vill planlägga sin 
mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenom-
förande genom utbyggd infrastruktur.
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LIS-områden

Nollalternativet
Nuvarande översiktsplan berör inte så kallade LIS-områden 
eftersom översiktsplanen togs fram innan dessa tillkom i 
lagstiftningen. Kommunen har dock en särskild LIS-plan 
som tematiskt tillägg till översiktsplanen. LIS-planen inklu-
derar även en miljökonsekvensbeskrivning och den antogs 
2011. I gällande LIS-plan finns 17 olika områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära läge. De utpekade områdena 
ska underlätta för etableringar i attraktiva strandnära lägen 
både för bostäder och för frilufts- och turismanläggningar. 
Nollalternativet innebär att befintligt tematiskt tillägg till 
översiktsplanen fortsatt gäller. Det innebär att områdena 
inte reviderats utifrån det behov som framkommit sedan 
planen antogs eller efter den nya strukturbilden för kom-
munens utveckling. Det innebär att vissa utpekade områ-
den utanför prioriterade stråk med närhet till serviceorter 
kan medföra större behov av transporter som inte kan 
göras genom exempelvis kollektivtrafik eller cykel, vilket 
inte gynnar möjligheten att ökan hållbara transporter för 
att minska klimatpåverkan. Det kan också innebära större 
belastning genom vatten och avlopp. Om inte en översyn 
av lokaliseringar av LIS-områden utifrån befintlig och 
planerad utbyggnad av VA eller annan kommunal service 
görs, ges inte möjlighet till positiva effekter för ur både 
ekonomisk och miljömässig synpunkt. Översynen kan leda 
till att minska behovet av investeringar i ny infrastruktur 
eller ge möjlighet till optimering genom att samla behoven 
inom ett mindre område. Därigenom minskas belastning-
en på miljön genom bland annat näringsämnen och föro-
reningar från enskilda avlopp.

Tillagda LIS-områden
Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till översikts-
planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
plan) den 30 augusti 2011. En LIS-plan är inte juridiskt 
bindande men vägledande vid fortsatt planering av strand-
nära områden. Under arbetet med att ta fram en ny över-
siktsplan har det tematiska tillägget inte arbetats om utan 
kommer även fortsättningsvis fungera som ett gällande 
tillägg till översiktsplanen. 

Inga ändringar av de befintliga LIS-områdena i LIS-planen 
har behandlats och den miljökonsekvensbedömning som 
gjordes i samband med gällande LIS-plan bedöms fortfa-
rande aktuell, dock ser kommunen ett behov av att peka ut 
fler områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Områdena har lyfts in i översiktsplanen och behandlats på 
liknande sätt som områdena i LIS-planen. Konsekvenserna 
av de föreslagna nya LIS-områden har bedömts och redovi-
sas nedan. Kommunen ser behovet av ett större omtag av 
planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen efter att 
den nya översiktsplanen är antagen, där alla områden ses 
över och vid behov ändras. 

Alla LIS-ärenden måste prövas genom detaljplan, bygglov 
eller särskilt beslut från miljö- och byggnämnden eftersom 
LIS-planen endast är vägledande för efterkommande be-
slut. I denna prövning ska det kunna visas att strandskyd-
dets båda syften tillgodoses långsiktigt och att det sökta 
området är lämpligt. En bedömning görs utifrån relevanta 
planeringsförutsättningar, bland annat natur-, rekreations-, 
och kulturmiljövärden, totalförsvar, dricksvattentäkter, 
översvämningsrisk, geotekniska förhållanden, jordbruk-
smark, hotade växt- och djurarter samt teknisk infrastruk-
tur som vatten och avlopp. På så sätt hanteras frågor som 
inte bedöms i LIS-planen eller där ny information har till-
kommit sedan LIS-planen antogs 2011. 

Även om ett område inte är geografiskt utpekat som 
LIS-område ska en möjlig åtgärd ändå kunna prövas mot 
de kriterier som ställs avseende landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Samtliga LIS-områden presenteras i en kommunövergri-
pande karta. Område 1 till och med 17 i kartan finns 
med i gällande LIS-plan som även efter översiktsplanens 
antagande kommer att gälla i sin helhet tills ett annat be-
slut tas. För att läsa mer om utvecklingen i dessa områden 
hänvisas till kommunens LIS-plan. Område 18 till och 
med 20 är nya LIS-områden som inte finns med i gällande 
LIS-plan. Dessa presenteras med varsin detaljerad karta 
och huvuddelen omfattas även av markanvändningsförslag 
i orterna. Möjlig användning och riktlinjer för deras ut-
veckling hanteras i texten på kommande sidor.
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18. Askaken – Lidhult
 Att lägga till LIS-område intill serviceort och prioriterat 
stråk utifrån kommunens strukturbild kan ge positiva ef-
fekter avseende möjligheterna till mer hållbara transporter. 
Det ger också närhet till service i serviceorten och bättre 
möjligheter för att kunna nyttja befintlig infrastruktur. Det 
kan innebära bättre tillgänglighet till rekreation men kan 
innebära negativ påverkan på naturvärden. Både bostäder 
och turismanläggning /anläggning för besöksnäringen är 
lämplig användning

Användning
Tänkbar användning kan vara bostäder. 

¥

0 500 1 000250 Meter

18. Askaken, Lidhult
Gällande LIS-område

Nytt LIS-område

Riktlinjer
I området finns ett mindre område med ädellövskog. 
 Bostadsbebyggelse bör placeras söder om badplatsen i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs med 
vägen. Verksamheter för turism placeras lämpligast i närhet 
av badplatsen. Hänsyn behöver tas till de natur- och rekrea-
tionsvärden som finns inom området. 

LIS-området har efter granskningen fått en ny avgräns-
ning med hänsyn till riksintresse för naturvården samt ett 
 Ramsarområde väster om vägen. Området i nordväst grän-
sar till ett naturreservat och Natura 2000-område  denna 
delen är utpekad som Grönområde- och park medan den 
östra delen kring badplatsen är utpekat för Natur och 
friluftsliv. Hänsyn bör tas till naturvärdena samt säkra till-
gängligheten till natur och rekreationsområdet.  



77

19. Kösen
Användning
Området vid Kösens östra strand anses som lämpligt för en 
utveckling med bostadsbebyggelse i en gles formation med 
separerade bostadstomter. Området ligger relativt nära det 
nationella stråk som går mellan Halmstad och Ljungby, 
utvecklingen av området kan gynna den offentliga och 
kommersiella servicen som finns i det närliggande sam-
hället Angelstad. Efter granskningen har LIS-området fått 
en ny avgränsning med hänsyn till den sammanhängande 
brukningsvärda jordbruksmarken samt naturvärden. 

Riktlinjer
Bebyggelsen bör planeras och placeras med hänsyn till de 
geologiska förutsättningarna, det aktiva jordbruket och 
risken för skador vid översvämning. Vidare är det viktigt 
att gröna passager närmast sjön för växter, djur och rekrea-
tiva värden.

¥

0 500 1 000250 Meter

19. Kösen
Gällande LIS-område

Nytt LIS-område
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20. Lagan – Åby
Användning
Området är lämpligt för en utveckling av bostadsbebyggel-
se med en bebyggelse som anpassas efter det i kulturmil-
jöprogrammet utpekade kulturmiljöområdet kring Lagans 
textilfabrik. Området ligger i närheten av befintlig service 
och infrastruktur i Lagan och ett LIS-område här kan gyn-
na den befintliga servicen. Området är också ett upptaget 
område för utveckling i markanvändningsförslagen för 
Lagan.

Riktlinjer
Ny bebyggelse gestaltas med hänsyn till att området ligger 
inom ett utpekat kulturmiljöområde i kommunens kultur-
miljöprogram och gränsar till den kulturhistoriskt värdeful-
la industribebyggelsen på västra sidan av Skålån. 

Sträckan längs det tidigare industrispåret till torvmossen 
hålls obebyggd och eventuella lämningar som räls, slipers 
eller relaterat till torvbrytningen bevaras. 

Hänsyn behöver tas till natur- och rekreationsvärden och 
tillgängligheten till naturområdet kan förstärkas genom att 
koppla ihop stigen norr om området med framtida gång- 
och cykelvägar i området. Längs med ån finns möjlighet 
att bevara ett lövträdsstråk som fortsätter utanför området 
samt att förbättra rekreationsmöjligheterna. Bebyggelsen 
behöver vidare planeras och placeras med hänsyn till de ge-
otekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast. 

¥

0 200 400100 Meter

20. Lagan, Åby
Gällande LIS-område

Nytt LIS-område
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Sociala konsekvenser
En utbyggnad enligt förslag som presenteras medför effek-
ter på den allemansrättsliga tillgängligheten och villkoren 
för växt- och djurliv. Förslagen kan medföra att det anlägg-
ningsbaserade friluftslivet stärks inom LIS-områdena men 
att det rörliga friluftslivet och växt – och djurliv får sämre 
villkor. Genom att prioritera områden i närhet av servi-
ceorter och prioriterade stråk samt att lyfta fram vikten av 
att gång- och cykelleder finns eller anläggs till exempel i 
samband med exploatering, är avsikten att öka tillgänglig-
heten till områdena. 

Ekonomiska konsekvenser
Att i första hand utpeka LIS-områden intill serviceorter 
och prioriterade stråk utifrån kommunens strukturbild, 
kan det ge positiva effekter med avseende på ekonomiska 
aspekter genom närhet till befintlig service i serviceorten 
och bättre möjligheter för att kunna nyttja befintlig infra-
struktur.

Miljömässiga konsekvenser 
Bedömningen är att strandskyddets övergripande syfte inte 
motverkas med de utpekade LIS-områdena. Vid framta-
gande av LIS-områden har platser med höga naturvärden 
utifrån exempelvis riksintresse för naturvård eller områden 
med hänsyn till noteringar om känsliga arter undantagits.

Områden vid strandzonen är särskilt viktiga för den biolo-
giska mångfalden. Vissa områden innehåller också hotade 
eller arter som är särskilt känsliga för exploatering. Det är 
viktigt att nuläget kartläggs genomgående inför beslut för 
att minska risken för negativ påverkan på växt- och djurli-
vet.

Ett särskilt underlag i form av naturvärdes- och kulturmil-
jöinventeringar samt inventering av rekreativa värden har 
tagits fram i arbetet med översiktsplanen och finns till-
gängliga som underlag för utveckling inom flera föreslagna 
LIS-områden. Fördjupade undersökningar kan krävas i 
varje enskilt ärende. 

Miljökvalitetsnormer ska beaktas. Vissa sjöar och vatten-
drag med LIS-områden uppnår inte god status. 

Landskapsbild
Landskapsbilden kan komma att påverkas genom de nya 
tillagda LIS-områdena. De tillagda områdena Askaken, 
Lagan-Åby och Kösen har inte tidigare varit utpekade som 
LIS-områden. Eftersom LIS-områdena prioriteras i närhe-
ten av befintlig bebyggelse, infrastruktur, serviceorter och 
prioriterade stråk så bedöms påverkan på landskapsbilden 
mindre då det inte i första hand är i opåverkade områden 
som LIS-områden pekats ut. 

Riksintressen
En del LIS-områden ligger i eller intill riksintresse för fri-
luftslivet vid sjön Bolmen. En del av LIS områdena ligger 
också intill riksintresseområden för Natur. I flera av områ-
dena föreslås särskilt användning för besöksnäring/turist-
verksamhet vilket gynnar det anläggningsbaserade friluftsli-
vet men kan missgynna det rörliga friluftslivet. Hänsyn till 
riksintresset ska tas vid bedömning i varje enskilt fall. 

Påverkan på miljömålen
Bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och 
avfall som kan ha negativ påverkan på miljömålet Begrän-
sad klimatpåverkan, i olika omfattning beroende på var 
och hur bebyggelse utförs. Genom att i större utsträckning 
sträva mot att lokalisera LIS-områden i anslutning till prio-
riterade stråk och befintlig service där det finns större möj-
lighet till samverkan kring infrastruktur samt färre och mer 
hållbara transporter, kan klimatpåverkan minskas. 

Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed 
utbyggnad av kollektivtrafik kan de ge en minskad kli-
matpåverkan och bidra till miljömålet Frisk luft och Bara 
naturlig försurning. En ökad exploatering kan dock få ne-
gativ påverkan.

LIS-planen kan ha viss påverkan på miljömålet Giftfri mil-
jö eftersom det inom vissa LIS-områden finns potentiellt 
förorenade områden. Hänsyn ska tas till dessa vid explo-
atering. Genom att prioritera exploatering vid potentiellt 
förorenade områden kan det bidra till att fler områden 
undersöks och åtgärdas.

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och 
vattendrag, samt till viss del målet Grundvatten av god 
kvalitet kan påverkas negativt av exploatering till följd av 
LIS-planen. För att minska påverkan föreslås områden i 
närheten av befintlig infrastruktur. En hållbar VA-lösning 
är till exempel särskilt avgörande för möjligheten att explo-
atera kring sjöar och vattendrag med övergödningsproble-
matik, exempelvis sjön Bolmen. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och 
det kan påverka målet Levande skogar. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser men kan också innebära 
att skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är 
viktigt att ha goda underlag vid handläggning av dispenser. 
Gällande målet Ett rikt odlingslandskap finns också möj-
lighet att skapa attraktiva lägen på landsbygden som bidrar 
till ett ökat intresse för att bruka marken även i framtiden. 

Målet God bebyggd miljö påverkas. Inom vissa utpekade 
LIS-områden finns risk för översvämningar som uppmärk-
sammats och ska hanteras vid fortsatt handläggning för att 
säkerställa att inte olämplig exploatering sker.  
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Genom attraktiva miljöer för både besöksnäring och boen-
de kan det ge en positiv påverkan i form av större underlag 
för lokala servicefunktioner och därmed bidra till målet. 
Revideringen av LIS-områdena görs också för att öka 
 möjlighet till nyttjande och samordning av befintlig infra-
struktur och service. 

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser 
 genom exploatering inom den särskilt värdefulla naturmil-
jön som strandområden utgör. Särskilt utpekade värdefulla 
områden ingår ej i LIS-områden. Särskild hänsyn till växt- 
och djurliv ska alltid tas vid prövning av ärenden. I vissa 
fall kan viss störning vara godtagbar. 

Miljömålen Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö 
och Säker strålmiljö bedöms inte påverkas. Inga våtmarker 
 berörs av de utpekade LIS-områdena. 

Möjlig påverkan kan vara på målet Hav i balans samt 
 Levande kuster och skärgård via vattendrag som mynnar i 
Kattegatt och i Hanöbukten. 
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Kapitel  9  
Byggande på jordbruksmark
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Inledning
Jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljö-
balken. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte 
kan ske genom att annan mark tas i anspråk. Där jord-
bruksmark föreslås bebyggas behöver kommunen föra ett 
resonemang kring den brukningsvärda markens kvalitet, 
om exploateringen är ett väsentligt samhällsintresse, samt 
redogöra för varför inte annan mark kan tas i anspråk. 
Åkermark och betesmark har flera olika värden, tex för 
matproduktion, ekosystemtjänster, historiska värden i 
boendemiljöns identitet, kulturmiljövärden, turism, rekrea-
tion och biologisk mångfald.

Planförslag
I översiktsplanen föreslås en metod och ställningstagande 
för att föra ett resonemang kring om det är lämpligt att ian-
språkta jordbruksmark. De orter som har utpekade mar-
kanvändningsförslag på jordbruksmark i översiktsplanens 
granskningshandling är, Agunnaryd, Hamneda, Lagan, 
Lidhult, Ljungby och Ryssby. 

Som motiv för att bebygga jordbruksmark bedöms bebyg-
gelseutveckling utgöra ett väsentligt samhällsintresse inom 
ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från serviceor-
terna. Inom dessa avstånd bedöms orterna inom översikts-
planens tidsram kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt 
som skapar en attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar 
hållbara trafikslag, varför det är inom dessa områden som 
alternativa lokaliseringar också bedöms finnas. På lands-
bygden kan det vara möjligt med mindre kompletteringar 
som bibehåller sammanhängande brukningsvärd jordbruk-
smark. 

Dessa frågor utgör grunden för att resonera kring lämplig-
heten att ianspråkta jordbruksmark och det ställningsta-
gande kommunen gjort:

1.  Utgör marken brukningsvärd jordbruksmark?
Jordbruksblocken utgör brukningsvärd jordbruksmark.
Jordbruksblocken uppdateras årligen. Ett jordbruks-
block är en naturligt avgränsad yta av åker eller betes-
mark som det går att söka EU:s jordbrukarstöd på,
exempelvis gårdsstöd och miljöersättningar.

2.  Utgör den föreslagna bebyggelsen eller anläggningen
ett väsentligt samhällsintresse?
Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bo-
stadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder
och arbetsplatser nära varandra, att skapa välfungerande
och lämpliga tekniska försörjningsystem och att säker-
ställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3,
s.53).

3.  Är förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk
inte tillfredsställande?
Förutsättningarna som studeras på den alternativa
marken ska främst utgå från de allmänna intressena i 3
kapitlet i Miljöbalken.

4.  Ta fram ett sammanvägt resonemang som beskriver
lämpligheten av att ta jordbruksmark i anspråk.
Ovan frågor beskrivs och vägs samman till ett samman-
vägt resonemang som beskriver att det är lämpligt att
bebygga jordbruksmarken.
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Sammanvägda resonemang 

Ljungby
För Ljungby stad finns markanvändningsförslag i gällande 
översiktsplan från 2006. Den nya översiktsplanen uppvisar 
likheter med gällande översiktsplan i markanvändningsför-
slagen, dock fokuserar den nya översiktsplanen mer på att 
hålla ihop och förtäta staden. Sex av de femton områdena 
som innehåller jordbruksmark i kartan ovan föreslås ex-
ploateras i sin helhet både i gällande och ny översiktsplan, 
närmare bestämt C, E, H, I, L och O. Område F och K 
som ligger nära Lagaån i anslutning till befintlig bebyggelse 
finns med i både gällande och ny översiktsplan, men om-
fattar större områden i den nya översiktsplanen. Den del 
av område G som ligger söder om Norrleden finns med 
som bostadsområde i den nya översiktsplanen, men inte 
i gällande översiktsplan. De mer perifera område A, D, N 
och M finns däremot inte med i den nya översiktsplanen 
utan enbart i gällande översiktsplan. Område B och J finns 
varken med i gällande översiktsplan eller i antagandeversio-
nen av den nya översiktsplanen, men fanns däremot med i 
samrådsversionen av den nya översiktsplanen. 

Förändringar har gjorts i den nya översiktsplanens mellan 
samråd och antagande. Förändringarna innebär att de 
perifera B, M och J har tagits bort samt att område E, H 
och O har lagts till och att område F har utökats på jord-
bruksmark. Förändringarna har till stor del gjorts för att 
hålla ihop stadens utveckling och på så sätt förenkla för 
användandet av hållbara trafikslag. En följd av det är att 
mer jordbruksmark föreslås exploateras, vilket blir tydligt 
i och med att område E, F, H och O alla utgörs av bruk-
ningsvärd jordbruksmark  

Alla områden som innebär ianspråktagande av jordbruk-
smark och som finns utpekade i översiktsplanen utgör 
enligt översiktsplanens definition väsentligt samhällsintres-
se för att tillgodose behovet av bostäder, då de är belägna 
inom 1 km från centralortens ortsgräns. Område A, B och 
J, som översiktsplanen föreslår ska förbli oexploaterade, 
ligger helt och hållet utanför denna 1 km-gräns, varför de 
enligt översiktsplanen inte berörs av väsentligt samhäll-
sintresse. Område D och M, som översiktsplanen föreslår 
också ska förbli oexploaterade, ligger delvis inom 1 km 
från ortsgränsen, varför endast delar av dessa områden 
berörs av väsentligt samhällsintresse för att tillgodose beho-
vet av bostäder. 

Alla områden som är utpekade i kartan ovan utgör bruk-
ningsvärd jordbruksmark förutom område B, M och J, 
vilka ingick i översiktsplanens samrådsförslag. Dessa tre 
områden ligger i dagsläget perifert och hänger inte riktigt 
ihop med befintlig bebyggelsestruktur eller översiktspla-
nens markanvändningsförslag. De bedöms därför inte i 
dagsläget vara tillräckligt attraktiva samt kunna bidra till 
en sammanhållen tätortsutveckling som gynnar hållbara 
resor. 

Av de övriga områdena utgörs område C, E, H, I och O 
av jordbruksmark som har begränsad storlek samt är fy-
siskt och visuellt avgränsade av skog och vägar. Natur- och 
rekreationsvärdena är generellt låga på jordbruksmarken, 
med undantag för delar av område H och I. I område H 
finns höga natur- och kulturmiljövärden kopplade till det 
öppna kulturlandskapet med gravfält och ädellövskog, 
vilket även berör delar av den utpekade jordbruksmarken. 
I område I finns värdefull ängs- och betesmark intill E4:an 
i den sydöstligaste delen av området. För område I finns 
också en visuell koppling till den sammanhängande jord-
bruksmarken i Berghem i öster, men den avskiljs av E4:an 
som utgör en väldigt tydlig barriär i landskapet. Vidare 
angränsar område E till gravfält med ängs- och betesmark. 
Vid planläggning av nämnda områden ska hänsyn tas till 
dessa värden, men i övrigt bedöms områdena kunna explo-
ateras. 

Område A, D, F, G, K, L och N utgör alla del av mer 
sammanhängande jordbruksmark. Område A, D och N 
föreslås i översiktsplanen bevaras som jordbruksmark. 
Både område A och D bedöms ligga perifert och utgör 
därmed inte attraktiv mark för verksamheter och industri 
respektive bostadsbebyggelse. Område A ligger också inom 
riksintresse för kulturmiljövård. Område N ligger inom 
1 km från ortsgränsen, men uppfattas ligga något avsides 
och angränsar till områden med höga natur- och rekrea-
tionsvärden. Område F och G utgör visserligen relativt 
sammanhängande jordbruksmark, men är också fysiskt 
avgränsade från övrig jordbruksmark av skog, Lagaån, 
bebyggelse och trafikbarriärer. Även om områdena ligger 
nära varandra och angränsande jordbruksmark norrut 
längs Lagaån avgränsas de visuellt av trädridåer längs med 
ån och väg 25. I anslutning till den norra delen av område 
G finns höga natur- och kulturmiljövärden kopplade till 
det öppna kulturlandskapet med gravfält och ängs- och 
betesmark. Landskapsbildsvärden finns särskilt i område G 
mellan gravfältet och ån, ett område som även utgör en av 
stadens entréer varför landskapsbilden är extra viktig. Den 
föreslagna bebyggelsen i område G har efter översiktspla-
nens granskning minskats och begränsas till området söder 
om Norrleden, bland annat med hänsyn till ovan nämnda 
faktorer. Område G, och även område F i mindre grad, 
utgör en utökning av Ljungbys bostadsbebyggelse i nära 
anslutning till befintliga bostadsområden. Område K och 
L utgör delar av den sammanhängande jordbruksmarken 
längs med Lagaån söder om Ljungbys bebyggelse. Norr om 
ringleden ligger område K direkt i anslutning till samman-
hängande verksamhetsområde, medan det söder om ring-
leden avgränsas från ett glesare och mer varierat område av 
Riksettan. 
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Ny bebyggelse i området bedöms därför få större påverkan 
på landskapsbilden söder om ringleden, medan det norr 
om ringleden kan ses som en naturlig utökning av befint-
ligt verksamhetsområde som inte heller skulle påverka 
landskapsbilden i samma utsträckning. Områdets södra de-
lar utgör även en av stadens entréer varför landskapsbilden 
är extra viktig. För område K anges i översiktsplanen att ny 
bebyggelse anpassas efter landskaps- och kulturmiljövärden 
samt att siktlinjer mot det öppna landskapet och ån Lagans 
dalgång behålls. Område L utgör däremot en utökning 
söderut av Ljungbys bebyggelse. Området är fysiskt och 
visuellt avgränsat från den nord-sydligt sammanhängande 
jordbruksmarken på andra sidan Lagaån. Även om områ-
dena ligger nära varandra avgränsas de visuellt av trädridå-
er längs med ån. För att minska påverkan jordbruksmar-
ken och landskapsbilden har området efter granskningen 
minskats så att det avgränsas av Skinnarevägen som går 
genom hela området 

Utöver dessa större områden finns mindre områden inom 
markanvändningsförslagen som hanteras i fortsatt plane-
ring. Hänsyn behöver då i vanlig ordning tas till natur-, 
kulturmiljö- och rekreationsvärden. 

Förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk är inte 
tillfredsställande. Industri- och verksamhetsområden för-
läggs i översiktsplanen generellt längs med E4:an och inne-
bär enbart i undantagsfall ianspråktagande av jordbruk-
smark, främst i område I. Bostadsområden förläggs främst 
i östra delen av Ljungby för att undvika störningar från 
industrier och verksamheter samt trafikbuller. Områden 
med mångfunktionell bebyggelse förläggs på olika ställen 
beroende på syftet med området – centrumutveckling, 
blandat område, ”buffertområde” eller bebyggelse med 
inslag av bostäder i bullerstört läge. Områdena innebär 
främst  ianspråktagande av mindre jordbruksytor. Bebyg-
gelseutvecklingen i Ljungby begränsas av flera faktorer, 
där störningar från trafikinfrastruktur och verksamheter 
främst påverkar placeringen av bostadsområden. Öster om 
Ljungby finns också korridoren för ny stambana för hög-
hastighetståg vilken sätter en tydlig begränsning för bebyg-
gelse österut. I Kronoskogen och Ljungbysjöområdet i den 
norra delen av samhället finns viktiga rekreationsvärden 
som ska bevaras. I den sydöstra delen av Ljungby väster 
om Höslänga finns höga naturvärden. Sammanhängande 
brukningsvärd jordbruksmark finns främst i Lagadalen, i 
anslutning till ån norr och söder om Ljungby, men även 
sydöst om samhället vid Höslänga och Hjälmaryd. 
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Agunnaryd
I gällande översiktsplan finns det inga konkreta markan-
vändningsförslag för Agunnaryd. Efter samrådet av denna 
översiktsplan, bestämdes genom ett beslut i kommunsty-
relsen att även Agunnaryd skulle pekas ut som serviceort 
i kommunens strukturbild och därmed togs markanvänd-
ningsförslag fram. Efter granskningen kom det in ytterli-
gare önskemål om framtida markanvändningsförslag som 
hanterades genom en extra granskning av enbart Agunna-
ryds del i översiktsplanen. 

I granskningen av översiktsplanen fanns område A inte 
med som ett förslag till sammanhängande bostadsbebyggel-
se. Likaså var inte heller Område C utpekat för det ända-
målet i granskningen. Område B har varit föreslaget som 
Grönområde och Park i granskningen. 

Område B ligger inte på brukningsvärd jordbruksmark 
men utgör en viktig del i det regionala lövstråkssamban-
det. I gällande detaljplan är området planlagt för bostäder 
men då området inte är utbyggt enligt detaljplanen och 
områdets naturvärden har uppdagats föreslås områdets 
detaljplan upphävas. För at möjliggöra fler bostäder före-
slås område C planeras för sammanhängande bostadsbe-
byggelse istället. 

Av dessa tre områden är det enbart område A som ligger 
på brukningsvärd jordbruksmark. Länsstyrelsen har sedan 
tidigare gett bifall att ta jordbruksmarken ur drift i område 
A för att möjliggöra byggnation av brandvärn/aktivitets-
hus. Område A uppfattas som avgränsat från den samman-
hängande jordbruksmarken söderut, varför bebyggelse där 
inte stör utsikten mot sjön. Den västra delen av området 
utgörs av betesmark som kommunen arrenderar ut. 

Alla tre områden utgör enligt översiktsplanens definition 
väsentligt samhällsintresse för att tillgodose behovet av 
bostäder, då de är belägna inom 500 meter från ortsgrän-
sen till en av de orter som är utpekade som serviceort i 
strukturbilden. 

Förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk är inte 
tillfredsställande då möjlig utbyggnad av bostäder hu-
vudsakligen kan ske på brukningsvärd och aktivt brukad 
jordbruksmark eller i den viktiga delen för det regionala 
lövstråkssambandet som föreslås skyddas istället genom 
Grönområde och Park. 

Hamneda
Hamneda har som övriga orter inga framtida markan-
vändningsförslag utpekade i gällande översiktsplan från 
2006. I förhållande till samrådsförslaget har områdena för 
sammanhängande bostadsbebyggelse minskat med hänsyn 
till naturvärden, rekreationsvärden och sammanhängande 
jordbruksmark. 

De återstående markanvändningsförslagen som föreslås 
hamnar delvis på brukningsvärd jordbruksmark. Samtli-
ga bebyggelse- och verksamhetsområden utgör väsentligt 
samhällsintresse enligt översiktsplanens definition, då de 
är belägna inom 500 meter från ortsgränsen till en av de 
orter som är utpekade som serviceort i strukturbilden. 

Förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk är inte 
tillfredsställande då möjlig utbyggnad av bostäder huvud-
sakligen kan ske på brukningsvärd och aktivt brukad jord-
bruksmark eller i områden som är viktiga för natur eller 
rekreationsvärden. Möjligheten till ny bebyggelse i Hamne-
da begränsas också i stor utsträckning av att de omfattande 
översvämningskänsliga områdena bör undvikas och att 
ny bebyggelse behöver planeras utifrån att hela byn ligger 
inom riksintresse för kulturmiljö. Område A som är utpe-
kat ligger på brukningsvärd jordbruksmark. Eftersom om-
rådet är väl avgränsat från befintlig verksamhet inom om-
rådet samt av riksväg E4 och huvudgatan genom Hamneda 
bedöms ianspråktagandet vara ett bättre alternativ jämfört 
med områden söder om Hamnedavägen. Både område B 
och D har i samrådsförslaget varit utpekade för samman-
hängande bostadsbebyggelse men har, förutom en mindre 
del av område D längs Hamnedavägen, strukits till gransk-
ningen och ersatts av Grönområde och park med hänsyn 
till natur- och rekreationsvärden i området. Område C:s av-
gränsning är samma som i samråds- och granskningsförslag 
men har anpassats med hänsyn till mer sammanhängande 
jordbruksmark väster om området. Område C ligger dess-
utom intill befintligt bebyggt område med bostäder och 
bedöms inte ha något aktivt jordbruk, varför det endast i 
begränsad utsträckning kan anses vara brukningsvärt. 

Områdena E och F har i jämförelse med samrådet för-
minskats med just hänsyn till sammanhängande bruk-
ningsvärd jordbruksmark. Områdenas avgränsningar har 
gjorts utifrån befintligt planlagda områdens gränser mellan 
områdena samt öster om område F. Eftersom samhället 
Hamneda har vuxit fram på bördig jordbruksmark är det 
en utmaning att hitta platser för bostäder och verksamhe-
ter som inte är på jordbruksmark. Granskningsförslaget 
markanvändningsförslag har anpassats till större samman-
hängande bördiga jordbruksmarker samt övriga allmänna 
intressen enligt 3 kapitlet i Miljöbalken. 



87



88

Lagan
Lagan har som övriga orter inga framtida markanvänd-
ningsförslag utpekade i gällande översiktsplan från 2006. 
I förhållande till samrådsförslaget har ett område lagts till 
för sammanhängande bostadsbebyggelse som ligger på 
jordbruksmark (område B). Efter samrådet har ett befint-
ligt planlagt område (område C) för bostäder tagits bort 
med hänsyn till den eventuella framtida stambanan för 
höghastighetståg. 

Efter granskningen har område A tagits bort som markan-
vändningsförslag i översiktsplanen. Området ligger utanför 
den sammanhängande bebyggelsestrukturen i Lagan och 
området kan i framtiden finnas tillgängligt istället för Ber-
ga kyrka om kyrkogården behöver utökas. 

Område B har efter samrådet lagts till för sammanhängan-
de bostadsbebyggelse. Området utgörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Dock är området redan ianspråktaget med 
bostadsbebyggelse i södra delen och det finns även en de-
taljplan intill befintligt bostadsområde för bostäder. 

Området utgör, enligt översiktsplanens definition, väsent-
ligt samhällsintresse för att tillgodose behovet av bostäder, 
då det är beläget inom 500 meter från ortsgränsen till en 
av de orter som är utpekade som serviceort i strukturbil-
den. 

Områdena D och E ligger inte på brukningsvärd jord-
bruksmark och ligger inom gränsen för den potentiella 
bebyggelseutvecklingen, varför de förblir utpekade för sam-
manhängande bostadsbebyggelse. Områdena ligger delvis 
inom riksintresse för kulturmiljö samt det kommunalt 
utpekade området med kulturmiljövärden. Båda område-
nas kulturvärden har studerats och hanteras i den fortsatta 
planeringen. 

Förutsättningarna för att Lagan ska ges möjlighet att 
expandera på annan mark är inte tillfredsställande då 
möjlig utbyggnad av bostäder huvudsakligen är möjlig 
på brukningsvärd och aktivt brukad jordbruksmark eller 
i det utpekade stråket för den eventuella stambanan för 
 höghastighetståg.
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Ryssby
I översiktsplanens samrådsförslag fanns för Ryssby alla 
områdena A, B och C med som möjliga utbyggnadsområ-
den för samlad bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Alla tre områden ligger på brukningsvärd jord-
bruksmark. Område A och B ligger i utkanten av samman-
hängande jordbruksmark. Område C utgör jordbruksmark 
som är fysiskt och visuellt avgränsad av bebyggelse, skog 
och väg. 

Alla tre områden utgör enligt översiktsplanens definition 
väsentligt samhällsintresse för att tillgodose behovet av 
bostäder, då de är belägna inom 500 meter från ortsgrän-
sen till en av de orter som är utpekade som serviceort i 
strukturbilden. 

Förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk är inte 
tillfredsställande då möjlig utbyggnad av bostäder hu-
vudsakligen kan ske på brukningsvärd och aktivt brukad 
jordbruksmark eller i det sammanhängande större grönom-
rådet längs Ryssbysjön. Det finns höga natur- och rekrea-
tionsvärden längs bäcken omedelbart sydväst om byn, men 
även i områdena längs sjön. 

Område C behålls eftersom det utgör ett tydligt avgränsat 
område, medan område A och B stryks. Område C är 
attraktivt beläget nära sjön, vilket kan möjliggöra nybyggna-
tion i Ryssby. 
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Kapitel  10  
Uppföljning
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Uppföljning
Förutsättningarna för planering och utveckling av kommu-
nen förändras ständigt och därför är det viktigt att ha en 
aktuell och uppdaterad översiktsplan. I dag sker utveckling 
och förändring i omvärlden i en allt snabbare takt vilket 
gör att kommunala styrdokument som översiktsplanen be-
höver uppdateras oftare. För att ha en så aktuell översiktlig 
planering som möjligt ska kommunen jobba med löpande 
översiktsplanering.

Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska 
planering och bör användas för att samordna kommunens 
planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genomslag 
och för att arbetet med löpande översiktlig planering ska 
löpa på är det viktigt att det finns ett strukturerat och 
kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande översiktliga 
planeringen går till är av avgörande betydelse för hur över-
siktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför rutiner för kommunens arbete med översiktlig pla-
nering bör fastställas i samband med antagandet av över-
siktsplanen. I projektplanen för översiktsplanen behandlar 
ett av projektmålen den löpande översiktliga planeringen:

”För att kommunens översiktsplanering ska kunna hållas 
aktuell behövs en struktur för hur vi arbetar löpande med 
översiktliga planeringsfrågor. Med hjälp av en rutin för hur 
den löpande översiktsplaneringen ska gå till kan det kom-
munala planeringsarbetet samordnas bättre och tydligare 
inkluderas i kommunens styrning samt verksamhets- och 
budgetplanering. Metoder för att följa upp kommunens 
övergripande mål ur ett översiktsplaneperspektiv ska utre-
das i projektet.”

Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga 
planeringen är en handlingsplan för implementering av 
översiktsplanen. I handlingsplanen ska kommande strate-
giska planeringsprojekt definieras, prioriteras och planeras 
för frågor som är viktiga för kommunens framtida utveck-
ling. För att ge framförhållning behöver handlingsplanen 
sträcka sig över ett antal år framåt, gärna minst 3-4 år. 

Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årli-
gen, både för att förbli aktuell och för att kunna fungera 
som ett underlag för kommunens övergripande verksam-
hets-, budget- och resursplanering. I samband med den 
årliga uppföljningen bör även aktualiteten i översiktspla-
nens strategiområden, ställningstaganden och markan-
vändningsförslag samt kopplingen till relevanta kommu-
nala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som plan- och 
bygglagen ställer på den aktualitetsprövning av översiktspla-
nen som ska ske minst en gång per mandatperiod. 

I samband med den årliga uppdateringen bör frågeställ-
ningar som dessa hanteras:

• Är översiktsplanen tydlig och vägledande vid olika be-
slut och prövningar?

• Följs översiktsplanens mål, strukturbild, strategiområ-
den, ställningstaganden och markanvändningsförslag
och är utpekade utmaningar relevanta?

• Hur förhåller sig detaljplaner, planbesked, förhandsbe-
sked och bygglov till översiktsplanen?

• Hur förhåller sig översiktsplanens markanvändningsför-
slag till behovet av exploaterbar mark?

• Finns det nya förutsättningar som framkommit sedan
översiktsplanen togs fram och vad innebär de för över-
siktsplanens aktualitet? Politiska frågor, ny lagstiftning,
ny kunskap, ny omvärldspåverkan, nya nationella och
regionala mål, planer och program?

Utifrån ovanstående görs en analys av om översiktsplanen 
eller delar av den är inaktuella och om det föranleder en 
omarbetning av den kommunövergripande översiktsplanen 
eller att fördjupningar av översiktsplanen behöver tas fram. 

När översiktsplanen är antagen behöver en handlingsplan 
för implementering av översiktsplanen tas fram. Till dess 
behöver ansvaret förtydligas för både den löpande översikt-
liga planeringen i stort och för de utpekade planeringspro-
jekten. Vidare behöver det klargöras hur det kommande 
arbetet med planeringsstrategi och eventuellt omtaget på 
hela översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt.

Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit 
en planeringsstrategi. I planeringsstrategin ska kommunen 
fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i 
kommunens vision med utveckling av den fysiska miljön. 
Genom att jobba kontinuerligt med strategin kan kommu-
nen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker 
och beskriva prioriteringar och satsningar i kommunens 
fortsatta översiktsplanering. Kommunens planeringsstrate-
gi kommer ge vägledning vilka styrdokument som behöver 
prioriteras eller uppdateras.

I uppföljningen ska kommunen ta reda på vilken bety-
dande miljöpåverkan och hållbarhetskonsekvenser som 
genomförandet av planen faktiskt medför. På så sätt ska 
kommunen kunna upptäcka oförutsedda negativa hållbar-
hetskonsekvenser. Det ingår även att följa upp om åtgärder 
som översiktsplanen föreslår för att minska hållbarhets-
konsekvenser har genomförts. I samband med aktuali-
tetsprövningens förslag till förändringar i de översiktliga 
planeringsdokumenten bör betydande miljöpåverkan och 
hållbarhetskonsekvenser av föreslagna förändringar och 
inte aktuella delar av översiktsplanen belysas. 
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Hållbarhetskonsekvenser bedöms i samband med framta-
gande av alla översiktsplaner och detaljplaner. För planer 
som antas medföra betydande miljöpåverkan görs en 
strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvens-
beskrivning. En översiktsplan kan normalt antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför det alltid tas fram en 
miljökonsekvensbeskrivning, vilken för Ljungby kommun 
föreslås att även framåt ingå som en del i en hållbarhets-
konsekvensbeskrivning.

Översiktsplanens funktion som ”paraply” för kommunens 
fysiska planering innebär att översiktsplanen kan användas 
för att samordna kommunens strategiska planeringspro-
jekt. Kommande planeringsprojekt har därför definierats i 
översiktsplanen. 

Ett sådant utpekat planeringsprojekt handlar om hållbar 
samhällsplanering. Syftet med det är att utveckla arbetssätt 
för att med utgångspunkt i hållbar utveckling planera och 
konsekvensbeskriva i samhällsbyggnadsprocessens olika 
led, från översiktsplanering, via detaljplanering, till projek-
tering och genomförande.
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Läsanvisning 
Detta granskningsutlåtande redogör för både den 
 ordinarie granskningen av översiktsplanen och den extra 
granskningen för Agunnaryds del av översiktsplanen. 
Det redovisas generella synpunkter på hela översiktspla
nen och synpunkter på respektive del i översiktsplanen. 
 Översiktsplanen är uppdelad i fyra delar och två bilagor. 
del 1 utgör översiktsplanens utgångspunkter samt vilka 
mål, planer och program den ska förhålla sig till, del 2 är 
själva planförslaget med strukturbilden, strategiområdena, 
ställningstaganden samt markanvändningsförslagen i de 
olika orterna, del 3 innehåller Hänsyn och planeringsun
derlag där det beskrivs vilka förutsättningar och allmänna 
intressen kommunen har att arbeta efter och del 4 beskri
ver hur löpande översiktlig planering fungerar samt hur 
man kan fortsätta arbetet efter att översiktsplanen har 
antagits. 

I rubrikerna anges om yttrandet redogör för synpunkter på 
Agunnaryds extra granskning eller ej. I de fall där det inte 
är specificerat att det är extra granskningen av  Agunnaryd 
som behandlas så handlar synpunkten om det första 
granskningsomgången. 

Synpunkterna redovisas sammanfattande och därefter 
 redovisas om synpunkten medför ändring i planförslaget 
eller ej. I de fall då synpunkten medför ändring redovi
sas det i en blå ruta. I de fall då synpunkten inte medför 
 ändring  redovisas det i en orange ruta. 
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Inledning och bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning av  
Översiktsplan 2035 den 1 december 2020. Den ställdes 
ut för granskning under tiden 19 januari – 5 april 2021. 
 Under granskningen kom det in synpunkter från Agun
naryds sockenråd och stiftelse samt från Tekniska nämn
den som föranledde en extra granskning av Agunnaryds 
planförslag i del 2. Extra granskningen avslutades den  18 
augusti 2021 och detta granskningsutlåtande redogör för 
inkomna synpunkter under båda granskningsomgångarna.

Sammanfattning 
Under översiktsplanens ordinarie granskning lämnades   
49 synpunkter in. Under den extra granskning av Agunn
aryds del av översiktsplanen inkom 12 synpunkter. 

Vissa av synpunkterna som inkom under de båda gransk
ningarna har bedömts ha sådan betydelse att det föranlett 
ändringar i planförslaget. De viktigaste ändringarna är:

• LISområdet i Agunnaryd har tagits bort, medan
LISområdena i Lidhult och vid sjön Kösen har min
skats ner. För de två förstnämnda gjordes det utifrån
synpunkter från länsstyrelsen om att de bedömdes vara i
konflikt med riksintresse för naturvård.

• Förslaget har kompletterats med redovisning av alterna
tiva lokaliseringar på jordbruksmark.

• Några markanvändningsförslag för bebyggelse har mins
kats eller strukits, främst för att ianspråkta mindre jord
bruksmark

• Industri och verksamhetsområdet norr om väg 25 i
Ljungby har minskats till förmån för område för mång
funktionell bebyggelse, utifrån reviderat vattenskydds
område

• För att förtydliga rekreationsvärdena i Ljungsjöområdet
i Ljungby och vid badplatsen i Lidhult har markanvänd
ningen ändrats från ”Grönområde och park” till ”Natur
och friluftsliv”

• Strukturbilden har kompletterats med fyra kollektivtra
fiknoder på landsbygden

• Samlade risker avseende översvämning, ras, skred och
erosion samt förorenad mark och farligt godsleder redo
visas i nya kartor i del 3.

Granskningen 
Granskningen involverade allmänheten, myndigheter, 
nämnder, politiska partier och grannkommuner. Gransk
ningen annonserades i ortstidningen och har funnits till
gängligt i kommunhuset samt på kommunens webbplats. 
Eftersom granskningen pågick mitt i pandemin, vilket 
inneburit att sedvanliga fysiska dialogmöten uteblivit,  har 
det särskilt satsats på att tillgängliggöra handlingarna i de 
kommunala biblioteken, lanthandlarna och någon socken
stuga samt hembygdsgård. 

Granskningsmötena hölls digitalt vid två tillfällen. Utöv   er 
det har intresseorganisationer och allmänhet haft möjlig
het att vid två tillfällen boka in separata dialogmöten med 
projektsamordnarna för översiktsplanen. Under den extra 
granskningen av Agunnaryds planförslag, erbjöds ett till
fälle för allmänhet/intresseorganisationer att delta på ett 
digitalt dialogmöte. 

Översiktsplanens hemsida www.ljungby.se/oversiktsplan 
hade under den ordinarie granskningen 1 874 unika 
 besökare och under den extra granskningen 315 unika 
 besökare. Informationsfilmen som presenterar gransk
ningsförslaget hade under den ordinarie granskningen  
254 visningar.
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Inkomna yttranden under granskningen
Utan  

synpunkter
Med  

synpunkter
Berörd  

del i översiktsplanen

Agunnaryds sockenråd och Agunnarydsstiftelsen X 2

Alvesta kommun X

Barn och utbildningsnämnden X 2

Brottsförebyggande rådet X 1, 2

Centerpartiet X 2, 4

E.ON X

Företagarna Ljungby X 2, 4

Företagsklubben Ryssby X 2, 4

Försvarsmakten X 2, 3

Gislaveds kommun X

Halmstad kommun X 2

Hylte kommun X 2

Kommunledningsförvaltningen X Generellt, 1, 2, 3, 4, HKB

Kristdemokraterna X 2

Kultur och fritidsnämnden X Generellt, 2, 4

Lagans samhällsförening X 4

Lantmäteriet X

Ljungby Business Arena X 2

LRF X 2, HKB 

Länsstyrelsen i Jönköpings län X

Länsstyrelsen i Kronobergs län X Generellt, 1, 2, 3, 4, HKB

Miljö och byggnämnden X 2

Miljöpartiet X 2

Moderaterna X 1, 2

Polismyndigheten X

Inkomna yttranden
Nedan listas vilka som lämnat yttranden på granskningsförslaget och  
vilken del det berör i översiktsplanen. (HKB = Hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivning).
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Inkomna yttranden under granskningen
Utan 

synpunkter
Med 

synpunkter
Berörd  

del i översiktsplanen

Privatperson 1 X 2

Privatperson 2 X 2

Privatperson 3 X 1, 2

Privatperson 4 och 5 X 2

Privatperson 6 och 7 X 2

Privatperson 8 X 2,3

Privatperson 9 X 2,4

Privatperson 10 X 2,4

Privatperson 11 X 4

Privatperson 12 X 2

Region Jönköping X

Ryssby sockenråd X 2

Samhällsföreningen Lidhult Lyfter X 2

Skogsstyrelsen X 3

Socialdemokraterna X 2

Socialnämnden X Generellt, 1, 2, 3

Sverigedemokraterna X 1, 2, 3, 4

Sydvatten X

Södra Ljunga sockenråd X 2, 4

Tekniska nämnden X 2, 4

Tillgänglighetsrådet X 2

Trafikverket X 2, 4

Vänsterpartiet X 2, 4

Värnamo kommun X 2

Växjö kommun X 1
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Inkomna yttranden på  
extragranskningen för Agunnaryd

Utan  
synpunkter

Med  
synpunkter

Berörd  
del i översiktsplanen

Agunnaryds sockenråd och stiftelse X 2, 4

Centerpartiet X 2, 4

Kommunledningsförvaltningen 2

Ljungby Energi X 2

Länsstyrelsen X 2, 3

Miljö och byggförvaltningen X 2

Privatperson 13 X 2

Privatperson 14 X 2

Privatperson 15 X 2

Privatperson 16 X

Tekniska förvaltningen X 2

Trafikverket X
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Generella  
synpunkterFotograf: Sara Follin
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Generella synpunkter 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningens yttrande rör generella 
frågor om: 

• Omfattning och tillgänglighet

• Tydligare fokus på översiktlig fysisk planering och färre 
detaljfrågor

• Tydligare kartmaterial och digitalt material

Kommentar
Översiktsplanens omfattning har setts över under proces
sen och en del överflödigt bakgrundsmaterial har tagits 
bort. För att göra översiktsplanen mer tillgänglig är den 
indelad i fyra delar med delvis olika syften. 

Att bredda översiktsplanen utanför de klassiska mark och 
vattenanvändningsfrågorna har varit en uttänkt strategi 
och en följd av att översiktsplanens politiska ledningsgrupp 
(kommunstyrelsens arbetsgrupp) i ett tidigt skede beslutade 
att översiktsplanen även skulle hantera ”mjukare” frågor 
som näringsliv, utbildning och kultur. Översiktlig plane
ring innebär ständiga avvägningar av vilka ämnen som ska 
behandlas och till vilken detaljeringsnivå. Det finns, inte 
minst internt, förväntningar om en mängd frågor som 
översiktsplanen borde hantera, men för att översiktsplanen 
inte ska svälla för mycket behöver prioriteringar göras hela 
tiden. Där det har bedömts finnas behov av mer detaljer 
har översiktsplanen behandlat det. I många fall har dock 
översiktsplanen inte bedömts vara rätt dokument för att 
hantera olika typer av frågor och hänvisning har då gjorts 
till andra processer eller projekt.

Komplettering har gjorts av kartor till antagandehandling
arna. Efter antagandet ska en digital kartfunktion för den 
färdiga översiktsplanen färdigställas, vilken ska kunna an
vändas i kommunens handläggning.

 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av 
 översiktsplanen. 

Kultur- och fritidsnämnden
1.  Det är viktigt att översiktsplanen möter kommunens 

 bidrag till att nå de nationella friluftspolitiska målen. 
Naturvårdsverket skriver att kommunal planering av 
friluftsliv är ett stöd för att lyfta friluftslivet och bidra till 
bland annat globala hållbarhetsmål, miljökvalitetsmål, 
friluftslivsmål och folkhälsomål. Friluftslivet bör stärkas 
i översiktsplanen och vara ett tematiskt tillägg till över
siktsplanen. 

2. Fotografens namn ska anges på de köpta bilderna.

Kommentar
1.  Det är viktigt att friluftslivet behandlas på ett tydligt 

och långsiktigt sätt i kommunens samhällsplanering. I 
översiktsplanen behandlas friluftsliv ingående och i alla 
översiktsplanens delar. I del 1 finns en redovisning av 
friluftspolitiska mål och andra nationella mål som är 
relevanta för översiktsplanen, i del 2 finns markanvänd
ningsförslag för friluftsliv och naturreservat samt strate
giområdena ”Uppleva och göra” och ”Natur och vatten” 
som innehåller ställningstaganden för hur friluftslivets 
intressen ska tillvaratas i kommunens samhällsplane
ring, i del 3 behandlar avsnittet ”Fritid och rekreation” 
bland annat hur kommunen förhåller sig till och säker
ställer riksintressen för friluftsliv och i del 4 finns förslag 
på fortsatt arbete som inkluderar friluftsfrågor.

2.  Översiktsplanen har kompletterats med fotografens 
namn i de fall fotografen är känd. 

Revidering av översiktsplan
Översiktsplanen har kompletterats med  
fotografens namn i de fall fotografen är känd.  
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har blivit tydligare 
och mer lättanvänd vad gäller både text och karta mellan 
samråd och granskning. 

Den praktiska användningen skulle dock ytterligare för
bättras om fler kartor tillfördes planen och hänvisningar 
till aktuella dokument och fördjupningar var länkade. 
Planförslaget behöver förtydligas i vissa delar och för att 
översiktsplanen vara ett lätthanterligt, vägledande doku
ment behöver planen kompletteras med en markanvänd
ningskarta som visar hur olika intressen förhåller sig till 
varandra. 

Hållbarhetsfrågorna behöver utvecklas i kommande arbete 
med översiktsplanen, främst beträffande jämställdhet, inte
gration och barnens rättigheter (Barnkonventionen).

Redaktionell synpunkt: Observera att Trafikverket numera 
har ändrat benämningen för planeringen av ny järnväg till 
”nya stambanor”. Trafikverket förordar därför att detta 
begrepp används i planhandlingen.

Kommentar
Översiktsplanen har efter granskningen tillförts fler kartor 
som ska förtydliga hur olika intressen förhåller sig till var
andra, bland annat kartor som visar risker som skred och 
ras både på en kommunövergripande nivå och i de orter 
som behandlas i översiktsplanen. Vidare har förtydligan
den gjorts vad gäller länkning till de dokument och infor
mationskällor som översiktsplanen hänvisar till. 

Till översiktsplanens antagande möjliggörs att kunna öpp
na olika kartlager i en digital karta och på så sätt se hur 
riksintressen och andra intressen står i konflikt, samverkar 

eller på annat sätt påverkar varandra. Den utskrivbara 
versionen av översiktsplanen kommer dock inte att förses 
med kartor som exempelvis samlat visar alla riksintressen, 
då det skulle bli en väldigt svårläst karta. 

Vid framtagandet av översiktsplanen har ekologisk, eko
nomisk och social hållbarhet hanterats löpande, både vid 
framtagandet av själva planförslaget och vid bedömning
en av planförslagets konsekvenser. Agenda 2030 och de 
globala målen har varit en utgångspunkt för detta arbete. 
Planförslaget innefattar både en strategisk del och en mar
kanvändningsdel. Den strategiska delen innehåller olika 
typer av ställningstaganden, som bland annat reglerar hur 
kommunen hanterar frågor kopplat till social hållbarhet. 
Markanvändningsdelen pekar ut olika markanvänd
ningsområden som vid framtagandet har tagit hänsyn till 
hållbarhetsaspekterna. Genom detta arbetssätt är förhopp
ningen att översiktsplanen ska ha tagit hänsyn till social 
hållbarhet. 

Arbetssättet med hållbarhetsfrågorna har utvecklats under 
översiktsplaneprocessen och kommer att vidareutvecklas i 
kommunens fortsatta översiktliga planering. En viktig del 
i den metodik som har använts för översiktsplanen är att 
hållbarhetsfrågorna ska behandlas både kontinuerligt un
der planeringsprocessen och i beskrivningen av den färdiga 
planens konsekvenser. På så sätt får hållbarhetsaspekterna 
möjligheten att påverka förslaget samtidigt som slutresulta
tets konsekvenser tydliggörs. Länsstyrelsens medskick utgör 
här ett bra stöd. 

Översiktsplanen förtydligas genom att en eventuell järnväg 
genom Ljungby kommun nu genomgående beskrivs som 
”nya stambanor för höghastighetståg”.

Revidering av översiktsplan
• Översiktsplanen har tillförts fler kartor över bland annat olika typer av risker. Vidare har förtydliganden

gjorts vad gäller länkning till de informationskällor som har använts.

• Benämningen på planeringen av ny järnväg ändras till Trafikverkets nya namn ”nya stambanor”.
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Socialnämnden
Socialnämnden ställer sig bakom flera av översiktsplanens 
utgångspunkter och planförslag kopplade till människans 
livsmiljö, såsom naturliga mötesplatser för alla, alla männ
iskors inkludering samt trygga och tillgängliga miljöer. En 
god livskvalité är en förutsättning för människans drivkraft 
och en grund för individens och gruppers medverkan och 
delaktighet i samhällets utveckling. 

Socialförvaltningen ser behov av en koppling till ”Verk
samhetsplan för lokalförsörjning”. Huvudsyftet med 
”Verksamhetsplanen för lokalförsörjning” är att använda 
kommunens resurser på bästa sätt. Kommunens verksam
heter ska i och med planen få förutsättningar att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera behovet 
av lokaler på kort och lång sikt. ”Verksamhetsplanen” ska 
användas av nämnder och styrelser i mål och ekonomiar
betet och därigenom utgöra ett verktyg för att kunna göra 
bättre bedömningar om framtida investeringsbehov och 
lokalkostnader. ”Verksamhetsplanen” ska möjliggöra att 
verksamheterna kan etablera ändamålsenliga lokaler fram
över. Socialförvaltningen anser att ”Verksamhetsplanen för 
lokalförsörjning” är ett viktigt styrdokument och att det 
ska finnas samsyn mellan översiktsplanen och ”verksam
hetsplanen”. 

En del av de begrepp som används i översiktsplanen är 
inte korrekta till exempel används inte begreppet vårdin
rättning längre, utan istället används boende för vård och 
omsorg. 

Kommentar
Det är positivt att socialnämnden ser människans livsmiljö 
som en viktig utgångspunkt för kommunens översiktspla
nering, vilket tyder på att nämnden ser att översiktsplanen 
är relevant även för deras verksamhet. 

Det är naturligtvis viktigt att det finns en samsyn mellan 
översiktsplanen och verksamhetsplanen för lokalförsörj
ning. Samtidigt finns det skillnader i syfte, tidsperspektiv 
och detaljeringsnivå mellan de båda dokumenten. Över
siktsplanen möjliggör på längre sikt för olika typer av mar
kanvändning och behöver i de olika orterna ha tillräcklig 
och lämplig mark för olika typer av ändamål. Utifrån 
synpunkter om lokalförsörjning som har kommit in på 
översiktsplanen har revideringar gjorts i dokumentet. Ett 
exempel är skolan i Agunnaryd, där ett utpekat behov i lo
kalförsörjningen har lett till att två möjliga platser för skola 
har identifierats i samhället. Verksamhetsplanen å sin sida 
hanterar de konkreta behov som finns på ofta kortare sikt 
och behöver då utgå från översiktsplanens utpekade områ
den. När översiktsplanen har vunnit laga kraft tar arbetet 
med löpande översiktlig planering vid och då behövs ett 
arbetssätt som får ihop de olika processer som hanterar 
kommunens samhällsplanering. 

Vissa felaktiga begrepp och information i översiktsplanen 
har korrigerats, så att begreppet boende för vård och om
sorg används generellt. 

Revidering av översiktsplan
  Översiktsplanen korrigeras så att begreppet boende för vård och omsorg används generellt.
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Synpunkter  

Del 1Fotograf: Alexander Hall
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Synpyunkter del 1 

Brottsförebyggande rådet
Texten under rubriken Hälsa och säkerhet i avsnittet om 
hållbar utveckling borde koppla an till en trygg och säker 
livsmiljö.

Kommentar
Den beskrivande inledningen i avsnittet om hållbar ut
veckling har kompletterats med   förklaring  om att det är 
viktigt både för dagens invånare och framtida generationer 
att genom samhällsplaneringen skapa trygga och säkra 
 livsmiljöer.  

Revidering av översiktsplan
Inledningen till avsnittet om hållbar utveckling  har kompletterats enligt synpunkten. 

Kommunledningsförvaltningen 
• En samhällsbyggnadsvision för Ljungby kommun år

2035 utifrån målsättningar, möjligheter och utmaningar

• Röd tråd från kommunvisionen, visionsstyrningen/
visionsmålen, fokusområdena, hållbarhetsmålen och
övriga mål till ställningstaganden kring mark och vatte
nanvändningen

• Samspelet mellan översiktsplanen och visionsstyrningen
i det långsiktiga utvecklingsarbetet

• Hur utnyttjas respektive orts/plats förutsättningar och
potential

Kommentar
En samhällsbyggnadsvision för Ljungby kommun år 2035 
utifrån målsättningar, möjligheter och utmaningar låter 
som en mycket bra idé för det fortsatta arbetet med lö
pande översiktlig planering. En sådan vision skulle kunna 
vara en utgångspunkt för kommunens fysiska planering 
framöver och utgöra en grund för den planeringsstrategi 
för kommunens översiktliga planering som ska tas fram de 
närmaste åren. Det finns dock inte möjlighet att ta fram 
en sådan samhällsbyggnadsvision till översiktsplanens anta
gandehandling. Vidare bör en sådan vision vara förankrad 
med kommunens invånare. 

Översiktsplanen har kompletterats och förtydligats vad 
gäller sambandet mellan vision, visionsmål och fokusom
råden. Målen för samhällsbyggandet är framtagna som en 
specificering av vad de globala målen och miljökvalitetsmå
len innebär för den fysiska planeringen. 

Kopplingen därifrån vidare till ställningstaganden och 
förslag på mark och vattenanvändning är kanske inte lika 
tydlig, då dessa är framtagna utifrån även bland annat na
tionella och regionala mål, lagstiftning, omvärldsanalysens 
prioriteringar, utredningar och identifierade behov. I sam
band med framtagande av arbetssätt med löpande översikt
lig planering bör kopplingen mellan visionsstyrningen och 
översiktsplanen förtydligas. 

Samspelet mellan översiktsplanen och visionsstyrningen är 
en viktig del i den löpande översiktliga planeringen, vilken 
ska struktureras framöver genom rutin för löpande över
siktlig planering, handlingsplan för översiktlig planering 
och planeringsstrategi. Visionsstyrningen tillkom under 
arbetet med översiktsplanen och anpassningar till den har 
behövt göras under hand. 

Förutsättningar och potential för respektive ort/plats kan 
ses över i samband med fortsatt arbete med orterna i form 
av till exempel fördjupade översiktsplaner eller lokala ut
vecklingsdialoger.  

Revidering av översiktsplan
Översiktsplanen har kompletterats och förtydligats vad gäller sambandet mellan vision, 
 visionsmål och fokusområden.
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
Det är oftast sämre representation av kvinnor än män på 
samrådsmöten, varför det är viktigt att utveckla medbor
gardialogen så att både män och kvinnor kommer till tals 
i planeringssammanhang och att åstadkomma en mer 
jämställdhetsintegrerad process. Detta kan till exempel ske 
genom att flytta ut samrådsmöten från kommunens loka
ler till köpcentrum. 

Kommentar
Översiktsplanens medborgardialog har varit omfattande, 
för att få in olika gruppers syn på kommunens utveckling. 
Utöver vanliga samrådsmöten har medborgardialogen 
bestått av bland annat dialogmöten i tidigt skede, skol
projekt, fokusgrupper med engagerade medborgare, parla
mentariska möten med de politiska partierna och digitalt 
kartverktyg med möjlighet till synpunktshantering. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 

Moderaterna
Moderaterna i Ljungby kommun anser att texten befolk
ningsmål 2035 bör ändras eftersom det är inget befolk
ningsmål i sig utan en del i en vision. 

Revidering av översiktsplan
Rubriken Befolkningsmål 2035 har ändrats till Vision 2035. 

Kommentar
Rubriken i avsnittet har ändrats till ”Vision 2035” för att 
ge en mer generell beskrivning av innehållet i visionen. 
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Revidering av översiktsplan
Rubriken befolkningsmål 2035 har ändrats till Vision 2035. 

Privatperson 3 – Ljungby
Kommuninvånaren ställer sig frågande till varför det är ett 
stort mål att öka befolkningen i kommunen till  
35 000  invånare när prognosen inte visar det? Om Ljung
by kommun görs attraktiv för att flytta till? Vidare ställer 
synpunktslämnaren frågor om arbetsmarknaden, tomter 
till företagsetablering, fritidsaktiviteter samt om skola och 
utbildning är tillräckligt attraktiv? 

Kommentar
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
utvecklingspotential och möjliggör för bra offentlig ser
vice. Med en tydlig ambition om ökad befolkning behöver 
kommunen satsa aktivt på ökat bostadsbyggande med 
möjligheter till ett attraktivt boende, både av villor och av 
lägenheter. För att få en ökad befolkning behöver arbets
marknaden utvecklas genom att locka hit fler företag till 
attraktiva skyltlägen för verksamheter och industrier. 

Utbildning och kompetensutveckling är grundläggande för 
en god arbetsmarknad och är därför viktigt att satsa på så 
att barn och unga får en god utbildning och kan fortsätta 
studera samt kompetensförsörja samhället. 

Att erbjuda intressanta och attraktiva vidareutbildningar 
är viktigt för både befintliga företag och kompetensförsörj
ning men också för att locka nya kommuninvånare. Att
raktiva bebyggelsemiljöer skapas i harmoni med rika natur 
och rekreationsmiljöer med ett gott utbud av fritidsaktivti
ter för alla.

Förutom befolkningsmålet har kommunen även beslutat, 
utifrån en omvärldsanalys, om tre fokusområden som ska 
fungera vägledande för besluten som fattas i Ljungby kom
mun. Fokusområdena fokuserar på det som kommunen 
har en utmaning med i dagsläget och arbetas med för att 
vända utvecklingen i dessa områden till en positiv utveck
ling. 

Fokusområdena är;

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etable
ra lockande levnadsmiljöer

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta 
vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen. 

Socialnämnden
”Att människor känner tillit och förtroende till varandra 
och är delaktiga i samhällsutvecklingen”  för att åstadkom
ma detta ser socialförvaltningen att kommunen behöver 
arbeta tillsammans i visionsarbetet. Boverket beskriver ett 
forskningsprojekt som visar på samband i två led. Grann
skapets sammansättning (upplåtelseformer, hustyper) på
verkar den sociala sammansättningen som i sin tur påver
kar sociala möjligheter till utbildning, jobb etc. Att bo nära 
andra arbetslösa ökar risken för arbetslöshet! Skälen kan 
vara försvagade sociala nätverk – att man känner färre som 
kan tipsa och hjälpa en att få jobb, att arbetsförmedling 
m.fl. institutioner inte fungerar lika bra om antalet arbets
lösa lokalt är stort.

Kommentar
Socialnämnden tar upp betydelsen av tillit i samhället och 
delaktighet i samhällsutvecklingen. Inom samhällsplane
ringen är det viktigt att trycka på att alla får möjlighet att 
delta i medborgardialoger och andra processer som kan 
påverka deras närmiljö. Det är tydligt att olika perspektiv 
och olika förvaltningar är tätt sammankopplade vad gäller 
stadens strukturer, sociala sammansättning och möjligheter 
till utbildning/arbete. Här finns ett tydligt kommungemen
samt perspektiv som behöver hanteras som ett sådant. Som 
socialnämnden poängterar behöver kommunens visionsar
bete bedrivas av alla förvaltningar tillsammans. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 



17

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att det är riskabelt både ur ett 
kostnadsperspektiv men också ett planeringsperspektiv att 
planera bostadsbehovet utifrån befolkningsmålet om 35 
000 invånare år 2035. Risken är att det blir en övertalighet 
på bostadsmarknaden om man låter sig styras av en vision 
istället för verkligheten. 

Kommentar
I visionen är det en uttryckt ambition att arbeta för 35 000 
invånare år 2035, det är alltså inget befolkningsmål som 
är politiskt beslutad utan mer ett begrepp som beskriver 
en del i visionen. I del 4 beskrivs vilka frågeställningar 
som bör hanteras i den årliga uppdateringen av över
siktsplanen. Bland dem finns frågeställning såsom om 
förutsättningarna förändrats, ny kunskap tillkommit eller 
ny omvärldsbevakning som kan påverka översiktsplanens 
aktualitet eller ambition. Med den årliga uppdateringen av 
översiktsplanen samt kontinuerligt arbete med bostadsför
sörjningsprogrammet följer man bland annat upp befolk
ningsutvecklingen för att stämma av bland annat om det 
finns tillräckligt med planberedskap för bostäder. 

Revidering av översiktsplan
Stycket ”Vision 2035” har förtydligats med  innebörden om ”befolkningsmålet” i visionen 2035”. 

Växjö kommun
Växjö kommun är positiva till den utveckling som föreslås 
i översiktsplanen för Ljungby kommun tillsammans med 
det digitala upplägget samt det gemensamma arbetet med 
att ta fram och tillämpa ett verktyg för konsekvensbedöm
ning. Beskrivningen av de mellankommunala frågorna kan 
förtydligas och fördjupas men i övrigt har Växjö kommun 
inget att erinra mot granskningsförslaget.

Kommentar
Avsnittet om mellankommunala frågor har fördjupats och 
kompletterats med bland annat vindkraft och service. För 
att förtydliga strukturbildens betydelse för de mellankom
munala frågorna har avsnittet flyttats så att det ligger i an
slutning till avsnittet om strukturbilden i del 2. 

 
Revidering av översiktsplan
Avsnittet om mellankommunala frågor har  kompletterats med bland annat vindkraft och   
service, samt flyttats till del 2 i anslutning till avsnittet om strukturbilden. 
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Fotograf: Ali Raza
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Synpunkter  

Del 2



20

Synpunkter del 2

Agunnaryds sockenråd  och 
 Agunnarydsstiftelsen
Agunnaryds sockenråd och Agunnarydsstiftelsen har 
gemensamt inkommit med yttrande på översiktsplanen. 
De är positiva till att Agunnaryd pekas ut som serviceort 
i strukturbilden och stöttar i stora drag de förslag som rör 
Agunnaryd. 

Sockenrådet och stiftelsen föreslår att den befintliga sko
lan byggs på ny plats enligt förslag i den bifogade kartan. 
Med den nya placeringen skulle den framtida skolan få de 
nödvändiga ytorna för idrottshall och framtida utvecklings
möjligheter. Även om placeringen föreslås på mindre pro
duktiv jordbruksmark menar sockenrådet och stiftelsen på 
att med denna lösning sparas istället bördig jordbruksmark 
ner mot Agunnarydssjön, vilken annars hade behövt explo
ateras för att ge tätorten möjlighet att växa. 

Det utpekade området för sammanhängande bostadsbebyg
gelse (område 2) föreslås inkludera befintligt skolområde 
och inneha en mångfunktionell bebyggelse. Nytt område 
för lantliga och naturnära tomter föreslås utmed infartsvä
gen från länsväg 124 till Agunnaryd. 

De befintliga tomter för villor som finns i tätorten har 
varit obebyggda under flera decennier och efterfrågan 
verkar större att bo lite utanför tätorten. Argumenten för 
nytt sammanhängande bostadsområde är flera; det är intill 
befintlig infrastruktur samt att det skapar trygghet för den 
framtida gång och cykelvägen som ska byggas från samhäl
let ut till samåkningsparkeringen utmed väg 124. 

Den framtida gång och cykelvägen som föreslås byggas 
från samåkningsparkeringen vid väg 124 upp till samhället, 
föreslår de förlänga förbi den framtida skolan, planerat 
aktivitetshus, företaget ATAB och knyta ihop med Sveri
geleden. Vad gäller länsväg 124 anser de är ett viktigt stråk 
både till Ljungby men också Älmhult eftersom utpendling 
sker till båda orterna. Vidare föreslår de att i närheten av 
kollektivtrafiknoden utmed länsväg 124 skapa plats för 
industri/verksamhetsområde. Agunnaryd är A:et i Ikea 
och det ger unika möjligheter till internationella besök och 
nya kommuninvånare vilket förstärker bygdens identitet 
och stolthet.  
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Kommentar
Översiktsplanen möjliggör för skola inom två nya områden 
med mångfunktionell bebyggelse, vilka bland annat kan 
innehålla skola, bostäder, service eller icke störande verk
samheter. Det ena området omfattar befintligt skolområde 
inklusive ett ca 30 meter brett område med kommunal 
mark norr därom. Ett område längs med Brånavägen norr 
om skolan behålls för sammanhängande bostadsbebyggel
se, dock minskas det något i södra delen till förmån för 
nytt område med mångfunktionell bebyggelse. 

Det andra området med mångfunktionell bebyggelse ut
görs av öppen mark öster om Brånavägen, vilket i söder 
avgränsas av väg 604, i öster av skjutbanan och i norr av 
lövskog som utgör en viktig länk i ett regionalt lövskogs
stråk. Båda dessa områden bedöms i nuläget som lämp
liga för skola. En lokalisering öster om Brånavägen har 
fördelen att ett något större område kan användas och att 
störningar under byggtiden för nuvarande skolverksamhet 
kan minimeras, men en nackdel är att Brånavägen behöva 
korsas för att ta sig dit från huvuddelen av byn. Skolans 
lokalisering vid en ombyggnad kommer att utredas vidare 
separat i en förstudie. Ljungby kommun delar synpunkten 
att det finns skäl att ianspråkta den berörda jordbruksmar
ken, då liknande områden av samma storlek är mindre 
lämpliga att exploatera och tätortsutveckling på platsen 
utgör ett väsentligt samhällsintresse. 

Vidare uppfattas området som avgränsat från den samman
hängande jordbruksmarken söderut varför bebyggelse där 
inte stör utsikten mot sjön och jordbruksmarken brukas 
även bara delvis aktivt. 

För att möjliggöra för bostadsbebyggelse som hänger ihop 
med befintlig bebyggelse och samtidigt är attraktivt loka
liserad föreslås ett nytt område med sammanhängande 
bostadsbebyggelse väster om infartsvägen i samhällets 
södra del. Området ligger i en attraktiv miljö i ett lövskogs
område nära sjön och vid en exploatering av området är 
det viktigt att dessa värden kan bibehållas. Området har 
också bra tillgång till infrastruktur med närhet till väg 124 
och kollektivtrafiknoden, samt en tänkt framtida gång och 
cykelväg mellan byn och länsvägen. Med tanke på att både 
samhället och kollektivtrafiknoden ligger på den västra 
sidan av vägen medan naturvärdena är högre på den östra 
sidan är det troligt att denna gång och cykelväg placeras 
i anslutning till det tänkta bostadsområdet. Storleken på 
området begränsas för att ett nytt bostadsområde ska upp
fattas som en naturlig utökning av bebyggelseområdena 
i Agunnaryd och för att visa en tydlig prioritering av hur 
samhället bör utvecklas. Utveckling av tomter på landsbyg
den behöver inte ingå i utpekade markanvändningsförslag 
i översiktsplanen utan kan hanteras separat. 
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Utveckling av tomter på ren landsbygd är ofta svårare att 
planera för då en eventuell etablering är beroende av om 
det finns ett intresse från markägaren. 

En översyn av kapaciteten i befintlig vatten och avsloppsin
frastrukturen pågår för att säkerställa att en ökande befolk
ning ska kunna hanteras. 

Textbeskrivningarna för nya bebyggelseområden komplet
teras med att det behöver byggas ut gång och cykelväg dit i 
samband med att områdena bebyggs. Detta är särskilt vik
tigt om områden norr om väg 604 bebyggs med till exem
pel skola. Vidare utbyggnad till Helge å och Sverigeleden 
kan också bli aktuell i samband med det.

Översiktsplanen föreslår inga områden för industrietable
ringar i Agunnaryd då det inte bedöms finnas några lämp
liga nya lokaliseringar i anslutning till samhället. 

I översiktsplanen föreslås ny bebyggelse enbart i anslutning 
till befintliga orter. En möjlig placering av ett industriom
råde vid väg 124 hanteras därför inte i översiktsplanen, då 
det ligger en bit utanför samhället och det område som 
behandlas i översiktsplanen. Området vid väg 124 ägs inte 
av kommunen. 

Med tanke på den betydelse som väg 124 har för både 
Agunnaryd och kommunen, förlängs det utpekade stråket 
fram till kommungränsen, dock kvarstår översiktsplanens 
ställningstagande om att den för framtiden prioriterade 
vägsträckningen mellan Ljungby och Älmhult går via 
 Hamneda och Pjätteryd.   

Revidering av översiktsplan
• Två nya områden med mångfunktionell bebyggelse, där det möjliggörs för bland annat skola, bostäder, 

 service och icke störande verksamheter. Det ena området utgörs av befintligt skolområde inklusive ett ca  
30 meter brett område med kommunal mark norr därom. Det andra området utgörs av öppen mark norr 
om väg 604, mellan Brånavägen i väster och skjutbanan i öster. 

• Området med sammanhängande bostadsbebyggelse norr om skolan minskas något i södra delen till förmån 
för nytt område med mångfunktionell bebyggelse.

• Nytt område med sammanhängande bostadsbebyggelse väster om infartsvägen i samhällets södra del. 

• Kompletteringar i texten görs avseende behovet att bygga ut gång och cykelväg till nya bebyggelseområden, 
vilket är särskilt viktigt om områden norr om väg 604 bebyggs med till exempel skola. Vidare utbyggnad till 
Helge å och Sverigeleden kan också bli aktuell i samband med det.

• Stråket mot Älmhult förlängs till kommungränsen.
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Agunnaryds sockenråd och  
Agunnarydsstiftelsen  
– extra granskning för Agunnaryd
Efter extra granskningen av Agunnaryds planförslag i över
siktsplanen ser Agunnaryds sockenråd och Agunnaryds
stiftelsen mycket positivt på de förändringar som föreslås i 
översiktsplanen gällande Agunnaryd. 

Efter extra granskningen, yrkar Agunnaryds sockenråd  
och Agunnarydsstiftelsen fortfarande på:

• Att ny skola ska placeras i område 3 eftersom det då 
frigör utrymme för fler bostäder i område 2. Ett så pass 
centralt område som område 2 utgör i orten, är viktig 
att utveckla med flerfamiljshus och annan service. 

• Utöka område 3 så att det ger möjlig plats till framtida 
skola och mångfunktionell bebyggelse. Områdets väs
tra del föreslås utökas norrut fram till vägen till Bråna 
Backar eftersom marken i området lutar en hel del och 
kan inte nyttjas lika lätt som om marken var plan. De 
delar av området som innehåller viktig grönstruktur kan 
prickas för att undvika byggnation (såsom i pågående 
detaljplan för område 1). Även den framtida skolgården 
berikas av att grönstrukturen inkluderas i området. 

• Områdets östra del utökas till det dubbla norrut efter
som skogsområdet domineras helt av ung björk och 
asp, vilket knappast är en bristvara i Ljungby kommun. 
Området har några äldre ekar och de kan skyddas på 
individnivå. Att begränsa område 3 till att endast beröra 
jordbruksmarken riskerar att begränsa etableringar i 
området. 

Kommentar
Båda områdena 2 och 3 i Agunnaryds markanvändnings
karta är utpekade för mångfunktionell bebyggelse. Denna 
användning medger, enligt Boverkets ÖPmodell, även 
 användningen skola i alla dess former. Eftersom det pågår 
en utredning om framtida skola är det svårt att föreslå 
enbart ena området till denna funktion. Översiktsplanen 
öppnar upp med möjligheter till att lokalisera skola i båda 
områdena och går inte ned i djupet om var den faktiskt 
blir bäst placerad och det får den pågående internutred
ningen och den efterföljande planeringen göra. 

Att utöka ett område i detta skede av översiktsplanen skul
le medföra en sådan förändring att översiktsplanen hade 
behövts ställas ut för granskning igen. Detta hade medfört 
att antagandet förskjuts ytterligare och de efterkommande 
planeringsprojekten fördröjs. Den exakta avgränsningen av 
ett framtida planområde i område 3 får utredas närmare i 
samband med planuppdrag för området. Det är inte lämp
ligt att utöka området norrut eftersom det finns risk för att 
naturvärdena skadas av en framtida exploatering. Om en 
framtida skola placeras i detta område, finns grönområdet 
ändå tillgängligt för barnen intill skolområdet. 

Den östra delen av område 3 har avgränsats delvis med 
hänsyn till det regionala lövstråkssambandet men också 
utifrån hur brandvärnet/aktivitetshuset kommer att place
ras. Enligt den naturinventering av området som gjordes 
till översiktsplanen behöver det regionala lövträdsstråket i 
nordöstlig riktning förstärkas. Att då ianspråkta lövskog in
till områdets norra del skulle innebära en betydlig försäm
ring av lövträdsstråkets spridningsmöjligheter. Eftersom 
området är utpekat ändra fram till lövskogen (”ungsko
gen”) kommer en del av skogsområdet att indirekt påverkas 
av den planerade exploateringen i framtiden. Därför är det 
inte lämpligt att ytterligare ta av spridningstråkets område. 
Bredden av området är väl tilltagen för att inrymma både 
verksamheter och bostäder. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden kommenterar inte några specifika delar av över
siktsplanen, men påpekar vikten av branschbreddning och 
höjning av utbildningsnivån i kommunen samt att det till
skapas möjlighet för etablering av förskolor och skolor.

Brottsförebyggande rådet
I texten om serviceorter behöver det förklaras vad special
bostäder är.

Under strategiområdet Uppleva och göra i översiktsplanen 
anges: ”Vidare är attraktiva offentliga miljöer viktiga som 
sociala mötesplatser. För alla allmänna platser och stråk är 
trygg och säkerhetsfrågor viktiga, där belysningen fyller en 
viktig funktion.” 

Det är viktigt att pendlarparkeringar är trygga och säkra 
ställen att parkera bilen på samt att det finns en överblick 
att som gör det tryggt och säkert att vistas där. Vidare ska 
vägen dit vara trygg och säker, för att man ska kunna gå 
och cykla dit. 

Kommentar
I översiktsplanens granskningshandling anges att det ”i 
serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande kommu
nal service som förskola/skola, specialbostäder och hyres
rätter”. Begreppet specialbostäder inkluderar bostäder för 
äldre/funktionshindrade med service och omvårdnad,  
studentbostäder och övriga specialbostäder av temporär 
natur. 

Revidering av översiktsplan
Begreppet serviceort har förtydligats främst vad gäller syftet med definitionen och om behovet av 
 rekreationsområden och vård/omsorg. Det tidigare begreppet specialbostäder har ersatts med vård och omsorg.

Kommentar
Översiktsplanen pekar i strategiområdet ”Näringsliv och 
utbildning” på behov av att arbeta för branschbreddning 
och höjning av utbildningsnivån. Etablering av förskolor 
och skolor möjliggörs i översiktsplanen i första hand inom 
markanvändningstypen mångfunktionell bebyggelse, men 
särskilt för förskolor även inom större områden med sam
manhängande bostadsbebyggelse. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 

För serviceorterna syftar specialbostäder i första hand på 
bostäder för äldre/funktionshindrade, men då begreppet 
inte var tydligt nog anges nu istället att det i serviceorterna 
ska satsas på olika former av vård och omsorg. Vård och 
omsorg möjliggörs i serviceorterna inom områden med 
mångfunktionell bebyggelse, men anges inte specifikt.

Angående synpunkten om strategiområdet Uppleva och 
göra anger översiktsplanen sedan tidigare ett textavsnitt 
med samma innehåll som den som anges i yttrandet. 

Brottsförebyggande rådets synpunkt om pendlarparke
ringar styrker behovet av att som föreslås i strategiområdet 
Infrastruktur och kommunikationer arbeta för ”kollektiv
trafiknoder med busshållplats, pendlarparkering för bil 
och cykel samt gång och cykelförbindelse”. Vidare anges i 
strategiområdet Attraktiva bebyggelsemiljöer att ”samhälls
planeringen ska bedrivas utifrån trygghets och säkerhets
aspekter för att skapa och öka trygghetskänsla för använda
ren av det offentliga rummet”. 
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Centerpartiet
• I beskrivningen av övrig landsbygd i avsnittet om struk

turbilden anges att ”Kommunen uppmuntrar till privata
initiativ som hjälper till att upprätthålla eller förbättra
servicenivån”, vilket bör ändras till ”Kommunen ger för
utsättningar att bygga och bo på de mindre orterna och
tar vara på alla möjligheter att förenkla tillståndsgivning
arna utanför planlagt område. Det är även viktigt att ta
tillvara på det lokala engagemanget i hela kommunen.”

• Det behöver preciseras noggrannare vad som ska ingå i
en serviceort.

• Det behöver förtydligas vad grönstrukturområde inne
bär. Vilka inskränkningar för markägarna innebär det?

• Samåkningsnoder i de mindre orterna behöver märkas
ut.

• Exploatering på jordbruksmark ska undvikas i möjligas
te mån.

• Vid detaljplanering ska båda sidorna på gatorna kunna
bebyggas. Detta för att minska kommunens kostnader.

• Ljungby: Planera för hälso/vårdcentral på Sågverkstom
ten.

• Ljungby: Skapa ett nytt industriområde väster om områ
de 19 och väg 25.

• Ljungby: Sickinge ridanläggning bör tas med i planen,
på något vis. Rekreation och friluftsliv.

• Lagan: Räta Prästtorpsvägen, så den går över område 4,
fram till kurvan på Gunnarsforsvägen. Detta skapar en
säkrare trafikmiljö vid Åbyskolan, men också med tanke
på den planerade vattentäkten som kommer att påver
ka de omledningar som kommer att göras från E4:an
framöver. Det kommer att minska den tunga trafiken
runt skolan och förskolan, men även genom Storgatan i
Lagan.

• Lagan: Gör möjligt för en GCväg från Åbyskolan söde
rut till Södergårdsvägen.

• Ryssby: Vid utbyggnad av område 6 bör samåkningsno
den placeras vid västra infarten.

• Ryssby: Utöka område 4 söderut, för att skapa fler att
raktiva boendemiljöer.

• Hamneda: Område 5 bör utökas.

• Lidhult: Knyt ihop de två grönstrukturområdena genom
att göra en vandringsstig utmed Lidhultsån.

• Lidhult: Gör möjligt för trafiksäkra överfarter för gåen
de och cyklister över Unnarydsvägen och Järnvägsgatan.

• Agunnaryd: Planera för bostäder öster om område 2
och söder om väg 604.

• Bolmsö ska ingå i området Bolmens östra strand

Kommentar
Beskrivningen av övrig landsbygd i avsnittet om struktur
bilden samt i avsnittet om Attraktiva bebyggelsemiljöer 
kompletteras med att ”I orter där det finns en efterfrågan 
bidrar kommunen med att ge planförutsättningar för att 
uppföra bostäder”. Vad gäller behovet av ta tillvara det 
lokala engagemanget poängteras i strategiområdet Attrak
tiva bebyggelsemiljöer att ”för att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling behöver det bedrivas av 
kommunen i samverkan med privat och ideell sektor” och 
i översiktsplanens del 4  Fortsatt arbete anges att kom
munens förhållningssätt till utveckling av orter som inte 
hanteras i översiktsplanen behöver hanteras i kommunens 
fortsatta arbete. 

Det har gjorts några mindre förtydliganden av begreppet 
serviceort och syftet med definitionen i strategiområdet 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. Vidare har det gjorts förtyd
liganden om behovet av rekreationsområden samt att det 
ska säkerställas att det finns planförutsättningar för bostä
der och offentlig service som vård/omsorg i serviceorterna. 

Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden. Grönstrukturområde
nas innebörd och hur det skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas utpekade 
markanvändningsförslag har förtydligats i översiktsplanen. 
Vidare har det förtydligats hur grönstrukturen hanteras på 
kommunal respektive privat mark i orternas markanvänd
ningsförslag. 

I strategiområdet Infrastruktur och kommunikationer 
finns ett ställningstagande om att ”orter i anslutning till 
stråken bör få tillgång till stråkens kollektivtrafik med 
hjälp av kollektivtrafiknod med pendlarparkeringar för 
bil och cykel, utrustade med laddinfrastruktur, samt med 
gång och cykelförbindelse”. För att tydliggöra detta ställ
ningstagande kompletteras strukturbilden med viktiga 
kollektivtrafiknoder vid stråken utanför centralort och 
serviceorter. Sådana kollektivtrafiknoder finns i eller i an
slutning till central och serviceorterna, men pekas även ut 
på landsbygden med syfte att förbättra tillgängligheten till 
kollektivtrafiken för de mindre orterna och landsbygden, 
men kan också utgöra en bytespunkt för trafik till och från 
en serviceort. Strukturbildens kollektivtrafiknoder utanför 
central och serviceorter finns vid Vrå, Boasjön, Skeen och 
utanför Agunnaryd. 
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Dessa har valts ut med tanke på lägen längs de utpekade 
stråken där det finns närliggande orter eller potential till 
omstigning. 

I samma strategiområde som ovan finns även ställningsta
ganden om att jordbruksmarken i första hand ska bevaras 
för livsmedelsproduktion, men att jordbruksmark kan 
behöva tas i anspråk där det finns ett tydligt samhällsin
tresse av att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen om inga andra motsvarande 
lokaliseringar är möjliga. Översiktsplanen har förtydligats 
vad gäller inom vilka geografiska områden som Ljungby 
kommun ser att bebyggelseutveckling utgör ett väsentligt 
samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. 
Inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från ser
viceorterna bedöms orterna inom översiktsplanens tidsram 
kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt som skapar en 
attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar hållbara trafikslag, 
varför det är inom dessa områden som alternativa lokalise
ringar också bedöms finnas. 

Ett ställningstagande om betydelsen av att arbeta med 
effektiv användning av markresurser och infrastruktur vid 
kommunal planering har lagts till under strategiområdet 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. Detta kan bland annat 
innebära att kommunala vägar om möjligt ska bebyggas på 
båda sidor. En effektiv resursanvändning syftar både till att 
minimera påverkan på naturresurser och att kommunala 
investeringar ska användas effektivt. 

Vård och omsorg möjliggörs inom områden med mång
funktionell bebyggelse, men anges inte specifikt för dessa 
områden. Frågan om hälso/vårdcentral på Sågverkstomten 
hänvisas därför vidare till det aktuella projektet med ut
vecklingen av Sågverksområdet.

Ett industriområde på den västra/norra sidan av väg 25 
mot Halmstad är inte lämpligt med tanke på befintlig 
torvtäkt och bergtäkt. Det bedöms dessutom finnas till
räckligt med områden för verksamheter och industri i över
siktsplanen med tanke på att översiktsplanens tidshorisont 
är år 2035. 

Det föreslås inga förändringar i översiktsplanen vad gäller 
Sickinge ridanläggning eller dess direkta närområde, varför 
det inte finns någon tydlig anledning till att behandla om
rådet i översiktsplanen. 

Beskrivningen av område 4 i Lagan kompletteras med att 
en omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan på Gunnars
forsvägen kan bli aktuell i anslutning till området. Syftet 
skulle vara att få en säkrare trafikmiljö vi Åbyskolan och 
att möjliggöra för en omledningsväg för farligt gods som 
innebär mindre risk för det planerade vattenskyddsom
rådet för LjungbyLagans vattentäkt. Samtidigt skulle det 
medföra att Storgatan i Lagan inte berörs av transporter 
med farligt gods och att den tunga trafiken minskar. 

Översiktsplanen pekar i avsnittet om hållbara trafikslag i 
Lagans samhälle på behovet av en ”gång och cykelförbin
delse mellan Åby och Lagan, där sträckningen behöver 
studeras vidare”. Texten kompletteras med att gång och 
cykelförbindelsen ska säkerställa trygga resor till och från 
Åbyskolan.

För område 6 i Ryssby (industriområdet vid väg 25) anges 
i översiktsplanen att en busshållplats behövs vid en utbygg
nad av området. När det blir aktuellt kan kollektivtrafikno
dens fortsatta placering ses över. 

Område 4 i Ryssby (bostadsområdet i sydöst) syftar till att 
möjliggöra för strandnära bebyggelse och har avgränsats 
med hänsyn till den aktiva jordbruksmarken och den del
vis sanka strandzonen. Det är därför inte möjligt att utöka 
området söderut. 

Område 5 i Hamneda utgörs av jordbruksmark och ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövård, vilket en exploate
ring behöver ta stor hänsyn till. Det tänkta bostadsområdet 
utgör idag en lucka i bebyggelsen längs Hamnedavägen, 
varför bebyggelse här skulle innebära en naturlig komplet
tering av befintlig bebyggelse och därför kunna samsas 
med kulturmiljövärdena. Området har också avgränsats  
för att inte göra intrång på den sammanhängande jord
bruksmarken söderut. Något utökning av området är där
för inte lämplig.
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Revidering av översiktsplan
• Beskrivningen av övrig landsbygd i avsnittet om strukturbilden samt i avsnittet om Attraktiva bebyggelsemil

jöer kompletteras med att ”I orter där det finns en efterfrågan bidrar kommunen med att ge planförutsätt
ningar för att uppföra bostäder”. 

• Begreppet serviceort har förtydligats främst vad gäller syftet med definitionen och om behovet av rekrea
tionsområden och vård/omsorg.

• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras på kommu
nal respektive privat mark i markanvändningsförslagen.

• Översiktsplanens strukturbild har kompletterats med kollektivtrafiknoder i viktiga lägen längs med stråken 
utanför central och serviceorter. De syftar till att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för de min
dre orterna och landsbygden, men kan också utgöra en bytespunkt för trafik till och från en serviceort.

• Förtydligande av inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. Dessa områden definieras som 
inom ungefär 1 km från centralorten och inom ungefär 0,5 km från serviceorterna.

• Nytt ställningstagande om betydelsen av effektiv användning av markresurser och infrastruktur vid kommu
nal planering.

• Beskrivningen av område 4 i Lagan kompletteras med att en omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan på 
Gunnarsforsvägen kan bli aktuell, för att ge en säkrare trafikmiljö vid Åbyskolan och en bättre omlednings
väg för farligt gods.

• Avsnittet om hållbara trafikslag i Lagans samhälle kompletteras med att en gång och cykelförbindelse mel
lan Åby och Lagan ska ge trygga resor till och från Åbyskolan.

• Avsnittet om grönstruktur i Lidhult kompletteras med att rekreationsstråket längs Lidhultsån ska inkludera 
en vandringsstig.

I avsnittet om grönstruktur i Lidhult anges att i grönstråket 
öster om samhället bör ett rekreationsstråk kunna ordnas 
längs Lidhultsån i området mellan kyrkan och badplatsen. 
Texten kompletteras med att rekreationsstråket inkluderar 
en vandringsstig. 

I avsnittet om hållbara trafikslag i Lidhult anges att det är 
viktigt att arbeta med att möjliggöra gång och cykling på 
för samhället viktiga vägar som Storgatan, Unnarydsvägen, 
Singeshultsvägen, Vråvägen och Järnvägsgatan. Översikts
planen reglerar inte utförandet i detalj, men det är viktigt 
att trafikmiljön är trafiksäker för gående och cyklister.

Området öster om Brånavägen och söder om väg 604 
utgörs av brukningsvärd, aktiv och sammanhängande 
jordbruksmark, varför andra områden bör prioriteras för 
bebyggelse om möjligt. 

Eftersom översiktsplanen kompletteras med ett nytt områ
de med sammanhängande bostadsbebyggelse omedelbart 
söder om samhället och ett område med mångfunktionell 
bebyggelse norr om väg 604 bedöms det ändå finnas till
räckligt med områden för nya bostäder. En byggnation i 
det tänkta området skulle även få stor påverkan på land
skapsbild och utblickarna från samhället mot sjön

Utvecklingsområdet Bolmens östra strand omfattar den 
norra delen av det område som hanterades i Utvecklings
program för sjön Bolmens östra strand” från 2012. Det är 
i detta område som störst potential för utveckling bedöms 
finnas. Områdets avgränsning hanterades också genom ett 
parlamentariskt möte med alla politiska partier 2019. 
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Kommentar
Efter översiktsplanens antagande är ambitionen att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand för 
att, tillsammans med boende och verksamma i området, 
landa i framtida markanvändningsförslag i hela området. 

I samband med översiktsplanens antagande ska en rutin 
för den löpande översiktliga planeringen fastställas. Det 
kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga pla
neringen är en handlingsplan för implementering av över
siktsplanen. I handlingsplanen ska kommande strategiska 
planeringsprojekt definieras, prioriteras och planeras för 
frågor som är viktiga för kommunens framtida utveckling. 

Det är kommunens ambition att planlägga för verksamhe
ter och industrier i goda skyltlägen utmed E4. Dessa områ
den grovplaneras så fort detaljplanerna är klara för att vara 
byggklara om någon företagare intresserar sig för området. 
Det är mindre troligt att industriområdena växer samman 
mellan Ljungby och Lagan eftersom det i stora delar mel
lan orterna finns skyddade vattentäkter där det är mindre 
lämpligt att planera för industrimark. 

Centerpartiet 
– extra granskning för Agunnaryd
Centerpartiet i Ljungby kommun har inte lämnat ett eget 
yttrande på Agunnaryds extra granskning, utan har med
delat att de ställer sig bakom Agunnaryds sockenråd och 
Agunnarydsstiftelsens yttrande. 

Företagarna Ljungby
Företagarna i Ljungby är glada för att de blev inbjudna till 
dialogmötet och har följande synpunkter;

• Låt Bolmens östra strand bli verklighet, det är Ljungbys
skyltfönster för att locka entreprenörer och kompetens
till kommunen.

• Börja med planläggning av områdena 3, 7 och 8 för
mångfunktionell bebyggelse. I område 8 föreslår Företa
garna i Ljungby att halva delen närmast E4 ska användas
till lättare industri/näringsverksamhet och den resteran
de delen mot Näsasjön till bebyggelse.

• Det är viktigt att det alltid finns industrimark som är
byggklar för snabba byggprocesser.

• Förläng befintligt industriområde norrut så att det växer
ihop med industriområdet i Lagan.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 

Kommentar
Yttrandet hanteras under Agunnaryds sockenråd och 
Agunnarydsstiftelsen.
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Företagsklubben Ryssby
Yttrandet är gemensamt för samtliga föreningar i Ryssby. 
De anger att de är positiva till att orten ska bli serviceort 
i ett Ljungby kommun med 35 000 invånare år 2035 och 
poängterar att det är viktigt att det satsas på hela kommu
nen. Vidare tycker de att det är positivt att det finns sam
manhängande bostadsbebyggelse utpekat på östra sidan av 
Ryssbysjön. 

Strandpromenaden är väldigt uppskattad och välutnyttjad. 
Företagsklubben har lämnat synpunkter i fyra punkter:

1. För utvecklingen av område 6, ser företagsklubben ett 
behov av att förlänga Lunnagårdsvägen, från Ryssbygdens 
Buss tomt, rätt genom skogen för att komma upp till det 
nya industriområdet  strax söder om och komma på infar
ten till Ryssby. Då skapas en naturlig anslutning för tung
trafik till det nuvarande industriområdet (område 2). Även 
Trafikverket behöver planera en trafiksäker avfart till detta 
område, både från väster och öster. På den östra sidan av 
föreslås en busshållplats med pendelparkering och laddstol
par för elbilar. För att alla ska kunna nå busshållplatsen 
så ser de behovet av en cykel och gångväg från skolan och 
fram till busshållplatsen.

2. Föreningen tycker att de befintliga industriområdena 
ska finnas kvar där de är för att de är viktiga för kommu
nen. Om kommunen ändå vill flytta på de industrierna för 
att skapa plats för bostäder och mångfunktionell bebyggel
se ser föreningen att det lämpligaste är att göra det genom 
förmånliga hyresavtal eller subventionerad tomtförsäljning 
samt att kommunen köper in de nuvarande fastigheterna. 
Vid en sådan utveckling, ser de inte längre behovet av att 
förlänga Lunnagårdsvägen. 

3. Det är viktigt att Ljungby kommun marknadsför de 
 lediga tomter för bostadsbyggande som finns i Ryssby.  
Det finns en hel del om man kollar i byn, bl a 
 Klockargårdsgatan, Snickarvägen och Trädgårdsgatan. 

4. Ryssbysjöns strandlinje och badplatsen måste vårdas för 
befolkningens rekreation och återhämtning och det är där
för viktigt att se till att det inte kommer några förorenade 
flöden i närheten av badplatsen.

Kommentar
1.Vad gäller förlängningen av Lunnagårdsvägen, är det 
inget planerat projekt eftersom kommunens ambition med 
markanvändningsförslagen är att planera ett externt indu
stirområde utmed väg 25 för att avlasta samhället dels från 
tung trafik men också störande verksamheter. 

2. Kommunen har i varje utepkad servicerot föreslagit 
områden för centrumutveckling genom mångfunktionell 
bebyggelse. I Ryssby ser kommunen stora möjligheter med 
att på sikt omvandla centrala Ryssby till mångfunktionell 
bebyggelse med kontor, handel, bostäder mm. I sydöstra 
delen är industriområdet kringbyggt med bostäder och i 
förlängningen är det önskvärt om det befintliga bostads
området kan bli komplett med en helhetsstruktur som 
är lämpad för bostadsområde. Därför föreslås ett extern 
industriområde utmed väg 25 för att ge skyltlägen till både 
befintliga industrier/företag samt nya. Genom det externa 
industriområdet skapas fler etableringsmöjligheter som 
både gynnar serviceortens fortsatta utveckling men också 
kommunen i stort. 

3. Synpunkten skickas vidare till tekniska förvaltningen 
som har hand om marknadsföring och försäljning av tom
ter. 

4. I översiktsplanens strategiområde Natur och Vatten, 
finns ställningstaganden som handlar om dagvattenhan
teringen i framtida bebyggelseområden. Det står bland 
annat; ”Övergödning och övriga föroreningar motverkas i 
första hand genom lokalt omhändertagande av dagvatten 
t ex infiltration och perkolation. Vatten som inte kan om
händertas lokalt eller som kräver ytterligare rening, leds till 
någon form av utjämning, fördröjning och rening. Vidare 
arbetar kommunen med en verksamhetsplan för dagvatten 
som kommer att styra vad, hur och vem som ansvarar för 
att hantera allt dagvatten i kommunen på ett hållbart sätt”.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 
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Försvarsmakten
Försvarsmakten vill upplysa om att för att säkerställa att 
etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med riksin
tressen eller områden av betydelse för totalförsvarets mili
tära del så ska ärenden avseende bygglov eller tillstånd för 
vindkraft alltid remitteras Försvarsmakten.

Halmstads kommun
Halmstads kommun ser positivt på samarbete mellan kom
munerna och möjlig samverkan kring bland annat trafik, 
vattenfrågor, vindkraft, grönstruktur, service och besöksnä
ring. Det finns möjlighet till samordning av mellankom
munala intressen i samband med att båda kommunerna 
arbetar med att ta fram ny översiktsplan, men Halmstads 
kommun ser gärna även samverkan vid påföljande proces
ser. 

Kommunernas strukturbilder länkas samman på ett sätt 
som skapar förutsättningar för mellankommunal utveck
ling, där såväl stråk för utveckling och grönstruktur hänger 
ihop. Områden för vindkraft har de båda kommunerna 
lokaliserat i den norra delen av den gemensamma kom
mungränsen, vilket gör även det till ett mellankommunalt 
intresse. 

Riksväg 25 utgör en gemensam angelägenhet för kommu
nerna och är det stråk som Halmstads kommun främst är 
berört av. Det finns ett utbyte mellan kommunerna idag, 
vilket dock kan öka. Båda kommunerna planerar för till
växt vad gäller såväl befolkning som företagsetableringar. 

Det är alltså viktigt med en bra infrastruktur för person
resor och näringslivets transporter. Standarden på vägen i 
Halmstads kommun behöver höjas och Trafikverket plane
rar att starta en åtgärdsvalsstudie, vilken Ljungby kommun 
borde vara intresserade av och kanske vill vara en aktiv 
part i. 

Kollektivtrafiken i stråket kan förbättras, där minskad 
restid och ökad turtäthet kan bidra till att busstrafiken 
mellan kommunhuvudorterna blir ett bättre alternativ till 
bilresorna. Halmstads kommun ser renodlade expressbus
sturer som ett bra alternativ. Kommunerna skulle kanske 
kunna göra något gemensamt för busslinje 145 för att öka 
utbytet mellan kommunhuvudorterna. Vidare anges att 
det är positivt att arbetet med mobility management lyfts 
som ett ställningstagande i översiktsplanen, då det inte är 
så enkelt att förändra resmönster. 

Halmstads kommuns har framöver behov av mer dricksvat
ten till sin växande befolkning och ser att sjön Bolmen kan 
vara av betydelse för kommunens dricksvattenförsörjning. 
Det anges att det är positivt att Sydvatten har ansökt om 
att inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten och att 
Ljungby kommun lyfter betydelsen av frågan i översiktspla
nen, då det är viktigt att vattentäkter skyddas med avseen
de på både dricksvattenförsörjningen i närtid och för kom
mande generationer. På sikt kan det bli aktuellt med en 
koppling mellan sjön Bolmen och Halmstads kommun, då 
överföringsledning och andra delar av en dricksvattenan
läggning behöver säkerställas. Detta behöver redogöras i de 
båda kommunernas översiktsplaner, men är inte aktuellt 
att peka ut nu då läget för en överföringsledning och andra 
åtgärder som krävs behöver utredas. Halmstads kommun 
ser dock att det kan bli ett följduppdrag till översiktspla
nen i den löpande översiktliga planeringen där samverkan 
är av mycket stor vikt. 

Kommentar
I Ljungby kommuns vindkraftsplan som kommer att gälla 
även efter översiktsplanens antagande finns tre utpekade 
områden för vindkraft, vilka inte berör något av riksintres
sena för totalförsvarets militära del. Översiktsplanen har 
kompletterats med att hela landet utgörs av samrådsyta för 
höga objekt samt ändrat influensområde till påverkansom
råde. Alla ärenden som berör höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten. Med höga objekt avses alla objekt över 
20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse. Översiktsplanen 
hänvisar till vindkraftsplanen vad gäller riktlinjer och mer 
detaljerad information. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 
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Kommentar
Ljungby kommun ser positivt på samarbete med Halm
stads kommun kring frågor av mellankommunalt intresse. 
Det är i det sammanhanget en fördel att kommunernas 
strukturbilder överensstämmer vad gäller bland annat 
stråk, grönstruktur och vindkraft samt att planprocesserna 
för kommunernas översiktsplaner delvis löper parallellt.

Riksväg 25 utgör Ljungby kommuns huvudsakliga östväst
liga stråk, vilket är av stor betydelse för kommunen och där 
det finns potential för ökad pendling mellan Ljungby och 
Halmstad. Trafikverket arbetar med att hela sträckningen 
från Ljungby till länsgränsen mot Hallands län ska rustas 
upp, där utbyggnad respektive planering pågår för de sista 
sträckorna. Därefter finns det stora behovet av upprust
ning av vägen i Hallands län varför det är mycket positivt 
att Trafikverket har för avsikt att påbörja arbetet med en 
åtgärdsvalsstudie för den sträckan – ett arbete som Ljungby 
kommun önskar bli involverade i. 

Ljungby kommun delar slutsatsen att det behövs minskad 
restid och ökad turtäthet för att bussen ska kunna kon
kurrera med bilen på sträckan samt att renodlade express
bussar mellan centralorterna är ett naturligt sätt att uppnå 
det. Ett gemensamt grepp på hur kollektivtrafiken mellan 
kommunhuvudorterna kan förbättras låter som en bra idé 
och ökar sannolikt möjligheten att få till stånd sådana för
bättringar.

Det är viktigt att skydda sjön Bolmen som vattentäkt ge
nom att inrätta vattenskyddsområde. 

Om det blir aktuellt att vatten från sjön Bolmen skulle 
kunna användas av Halmstads kommun behöver överfö
ringsledning och andra delar av en dricksvattenanläggning 
säkerställas. Det är rimligt att det utreds vidare innan det 
pekas ut i kommunernas översiktsplaner, samt att det 
initieras av Halmstads kommun som en del i de båda kom
munernas löpande översiktliga planering. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 

Hylte kommun

Hylte kommun har inget att erinra mot granskningsförsla
get, men framför liksom i samrådskedet en synpunkt om 
vindkraftsetablering utifrån Ljungby kommuns vindkrafts
plan. Vindkraftsutbyggnad nära en kommungräns eller 
inom gemensamt påverkansområde för tänkt etablering 
bör alltid föregås av mellankommunala samråd i samband 
med tillståndsprövningen. Hylte kommun ser gärna att det
ta sker vid anläggningar inom 3 kilometer från kommun
gräns och i de fall påverkan på t.ex. landskapsbild bedöms 
vara betydande på större avstånd än detta.

Kommentar
Mellan samråd och granskning kompletterades översikts
planen med mer information i avsnittet om vindkraft. 
Samtidigt anges att den befintliga vindkraftsplanen, som 
fungerar som ett tillägg till översiktsplanen, ska fortsätta 
gälla även efter översiktsplanens antagande samt det hänvi
sas till den för ytterligare information om vindkraftsetable
ringar. Vid intresse för byggnation av vindkraft inom något 
av de utpekade vindkraftsområdena bör samråd hållas med 
berörda aktörer så som angränsande kommunen för att 
utreda så att inga störningar sker. I översiktsplanen framgår 
att etablering av vindkraftverk inom ett avstånd av fem 
kilometer från kommungränsen ska föregås av samråd med 
berörda kommuner. Ljungby kommun bedömer därmed 
att synpunkten är hanterad. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Strategiområden och ställningstaganden

• Många och ofta för detaljerade ställningstaganden

• Motsägelser mellan olika ställningstaganden, till exempel bygg
nation i översvämningsområden och på jordbruksmark

• Tydligare ställningstaganden i konflikter, särskilt gällande håll
barhetsaspekter

• Strategiområdena utgör en separat kategorisering från visions
mål och fokusområden

• Strategiområdena och orter/områden bör förutom utmaningar 
även innehålla styrkor och möjligheter 

• Uppdatera nulägesbeskrivning i strategiområden till antagandet

• Viktigt med dokumenterad samsyn med Älmhult och Region 
Kronoberg om stråket LjungbyÄlmhult

• Tydliggör strategiområdet ”Uppleva och göra” i kartmaterialet 
som områden i anslutning till rekreationsområden eller kultur
miljöer.

• Strukturbilden bör förutom utmaningar innehålla syfte, be
skrivning, styrkor och möjligheter

• Förtydliga om beskrivningen av serviceorter är en definition 
eller en ambition, för att ge rätt förväntningar. Orterna har 
sina förutsättningar för att utvecklas, samtidigt som det är svårt 
att se att alla orter har eller kan få det befolkningsunderlag som 
motiverar den service som begreppet serviceort ger sken av. 

Markanvändningsförslag

• Att förutom orternas utmaningar även beskriva styrkor, möjlig
heter och förväntade utveckling. Önskvärt med en ”vision” för 
respektive ort kopplat till utpekade utvecklingsområden

• De utpekade områdenas befolkningspotential beroende på 
tänkt täthet och bebyggelsetyp. 

• Bedömning av varför jordbruksmark behöver bebyggas och 
vilka övriga områden som har prövats. 

• Var finns möjlighet till förtätning och hur förhåller 
kommunen sig till bevarande av grönytor. 

• Tydligare koppling i karta mellan grönstruktur i struk
turbild och orterna

• ”Grönområde/park” och ”natur/friluftsliv” bör beskri
vas likt övriga områden. Områdenas syfte och behovet 
av även mindre grönytor bör förtydligas. 

• Hur planeras mångfunktionell bebyggelse utifrån olika 
branschers behov?

• Visa tänkta gcvägar i karta

• Förtydliga kopplingen mellan dagvattenfördröjning och 
planerad förtätning samt peka ut ytor för dagvattenhan
tering i befintliga områden. 

• Utifrån MKN Vatten, vilka recipienter berörs och vilka 
risker finns samt vilka anpassningar behövs. Förtydliga 
hur MKN påverkat ÖPförslagen.

• Det bör framgå att befintlig infrastruktur och kapacitet 
för kommunal VA beaktats vid framtagande av förslagen 
i översiktsplanen.

• Positivt med Agunnaryd som serviceort – orten har för
utsättningar att behålla och utveckla servicen. Inga utpe
kade verksamhets eller industriområden, ett exempel på 
att orterna kan utvecklas på olika sätt

• LISområdena i översiktsplanens huvuddokument istäl
let för i den befintliga LISplanen för att undvika miss
förstånd kring vilka LISområden som är aktuella.

Utöver detta bifogas en uppdaterad text att användas i 
 avsnittet Näringsliv och utbildning i del 2.
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Kommentar
Översiktsplanen innehåller många ställningstaganden, då 
översiktsplanen behandlar en mängd olika typer av frågor 
som är relevanta för den fysiska planeringen. Det är dock 
en avvägning mellan behovet av att styra upp en mängd 
frågor och att det ska bli överskådligt. Detaljeringsnivån 
har setts över under hela processen, inte minst utifrån in
komna synpunkter.

Förtydliganden har under processen gjorts av en mängd 
ställningstaganden. Vad gäller jordbruksmark har förtydli
ganden gjorts för att visa var jordbruksmark kan vara aktu
ella att bebygga, se mer detaljerat svar nedan. 

Vissa konflikter som är tydliga och relevanta i den över
siktliga planeringen har poängterats och tagits ställning 
till, inte minst vad gäller olika riksintressen. Vid avgräns
ningen och specificeringen av markanvändningsförslagen 
har avvägningar gjorts för att undvika konflikter. Utifrån 
ställningstaganden kommer det att uppstå konflikter som 
i många fall behöver hanteras i detaljplaneringen. För att 
se i detalj hur de olika hållbarhetsaspekterna har hanterats 
hänvisas till den tillhörande hållbarhets och miljökonse
kvensbeskrivningen. 

Strategiområdena togs fram som en specificering av hur 
den fysiska planeringen kan arbeta med omvärldsanalysens 
framtagna prioriteringar (där ju fokusområdena ingår och 
kommer ifrån) samt med hänsyn tagen till visionsmålen. 
I det fortsatta arbetet med att knyta ihop den löpande 
översiktliga planeringen och visionsstyrning kan detta 
förtydligas. Fokusområdena och visionsmålen syns både i 
själva strategiområdena och inte minst i de där ingående 
ställningstagandena. 

Med tanke på att strategiområdena togs fram utifrån 
omvärldsanalysens utmaningar har det varit fokus på just 
utmaningar. Beskrivning av orter/områden kan ses över i 
samband med fortsatt arbete med till exempel fördjupade 
översiktsplaner eller lokala utvecklingsdialoger. 

Nulägesbeskrivningarna i strategiområdena 3 togs fram i 
början av den långa översiktsplaneprocessen och har upp
daterats där det har inkommit synpunkter eller ny input.

Översiktsplanens ställningstagande om att den prioriterade 
vägsträckningen mellan Ljungby och Älmhult går via Ham
neda och Pjätteryd togs fram efter dialog mellan kommu
nerna på tjänstemannanivå och efter viss politisk dialog. 
Genom att skicka översiktsplanen på remiss till Älmhults 
kommun har det öppnats för en mer formell hantering av 
det prioriterade stråket kommunerna emellan. 

Strategiområdet ”Uppleva och göra” kan i första hand 
tydliggöras i karta genom att berörda rekreationsområden 
och liknande finns utpekade och beskrivna för de olika 
orterna. 

Strukturbilden syftar till att definiera en tydlig fysisk 
struktur för Ljungby kommuns utveckling och visar en 
framtidsbild om var kommunen vill vara år 2035. Denna 
strukturbild används för att fokusera kommunens arbete 
och satsningar. I början av del 2 finns en beskrivning 
av strukturbilden och dess innehåll – stråk, centralort, 
serviceorter, utvecklingsområde, övrig landsbygd, kollek
tivtrafiknoder samt grön och blåstruktur. Avsnittet om 
strukturbilden inleds med en beskrivning av utmaningar 
som delvis har sin grund i den omvärldsanalys som gjordes 
i början av arbetet med översiktsplanen, där strukturbilden 
sågs som ett sätt att bemöta utmaningen. 

Serviceortsbegreppet kan ses som en definition av en am
bition, då alla orter inte lever upp till den definition som 
ges. Det har gjorts några mindre förtydliganden av begrep
pet serviceort och syftet med definitionen i strategiområdet 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer”, bland annat förtydliganden 
om behovet av rekreationsområden samt att det ska säker
ställas att det finns planförutsättningar för bostäder och 
offentlig service som vård/omsorg i serviceorterna. 

Synpunkterna om att komplettera ortsbeskrivningen med 
styrkor, möjligheter, förväntad utveckling och en ”vision” 
för respektive ort kan inte hanteras inom översiktsplanens 
ramar. Här hänvisas till fortsatt arbete med utveckling av 
serviceorterna, vilket enligt förslagen i översiktsplanens del 
4 ”Fortsatt arbete” kan innebära fördjupade översiktspla
ner och/eller lokala utvecklingsdialoger.  

Till granskningen av översiktsplanen gjordes en beräk
ning av hur mycket bostäder som behövs för att klara 
befolkningsmålet på 35 000 invånare år 2035. En enkel 
bedömning av bostadstyp och bebyggelsetäthet för tänkta 
bostadsområden visade att befolkningsmålet skulle klaras i 
Ljungby stad, där den största efterfrågan på bostäder finns. 
På så sätt finns en viss överkapacitet i översiktsplanen, 
vilket kan behövas om några av kommunens föreslagna 
bebyggelseområden av olika anledningar inte kan genom
föras eller om efterfrågan på bostäder ser annorlunda ut 
än det översiktsplanen föreslår. 

Det finns ställningstaganden om att jordbruksmarken i 
första hand ska bevaras för livsmedelsproduktion, men att 
jordbruksmark kan behöva tas i anspråk där det finns ett 
tydligt samhällsintresse av att tillgodose behovet av bebyg
gelseutveckling och attraktiva bostadslägen om inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga. 
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Översiktsplanen har förtydligats vad gäller inom vilka 
geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyg
gelseutveckling utgör ett väsentligt samhällsintresse som 
motiverar att jordbruksmark bebyggs. Inom ungefär 1 km 
från centralorten och 0,5 km från serviceorterna bedöms 
orterna inom översiktsplanens tidsram kunna utvecklas 
på ett genomtänkt sätt som skapar en attraktiv bebyggel
sestruktur och gynnar hållbara trafikslag, varför det är 
inom dessa områden som alternativa lokaliseringar också 
bedöms finnas. Till översiktsplanens antagandehandling 
har det gjorts kartredovisning av alternativa lokaliseringar 
av områden inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 
km från serviceorter samt en genomgång om lämpligheten 
i att ianspråkta dem.

Översiktsplanen kan inte i karta detaljerat redovisa alla 
områden där det kan finnas möjlighet till förtätning. För 
fortsatt arbete med att specificera var det finns möjlighet 
till förtätning hänvisas till kommande fördjupade översikts
planer. I översiktsplanen finns dock ställningstaganden 
om betydelsen av orternas grönytor och att deras värden 
identifieras och säkerställs vid förändrad markanvändning 
som förtätning. 

Grönstrukturen i strukturbilden innefattar de viktigaste 
större natur och rekreationsområdena i kommunen. Vad 
gäller naturvärdena utgör den en förenkling av kartan över 
”Samlade naturvärden” som redovisas i del 3, vilken är 
definierad utifrån länsstyrelsens ”Regional handlingsplan 
för grön infrastruktur” och med stöd av genomförda na
turinventeringar. Den omfattar de områden som har högst 
naturvärden och utgör en del av den regionala grönstruk
turen. Flera av kommunens orter berörs av detta, vilket 
är tydligast i Ljungby och Agunnaryd som genomkorsas 
av den definierade regionala grönstrukturen, men även 
Lidhult och Ryssby angränsar till den regionala grönstruk
turen. För att säkerställa att hänsyn tas till den regionala 
grönstrukturen pekas delar av dessa orter som lokal grön
struktur. För att öka förståelsen för hur grönstrukturen 
hänger ihop har grönstrukturområdenas innebörd och hur 
det skiljer sig åt mellan den kommunövergripande struk
turbilden och orternas utpekade markanvändningsförslag 
förtydligats i översiktsplanen. 

Den viktigaste grönstrukturen i orterna pekas i över
siktsplanen ut som någon av markanvändningstyperna 
”grönområde och park” eller ”natur och friluftsliv”, vilka 
beskrivs samlat i ett separat avsnitt under respektive ort. 
Grönstrukturen har inte delats in i mindre avgränsade 
områden, eftersom det oftast inte finns något förslag på 
specifik utveckling av grönstrukturen. 

Det finns dock beskrivningar av de delar av grönstruktu
ren där det finns specifika syften och förslag, till exempel 
rekreationsområde, naturreservat eller klimatreglerande 
åtgärder. På så sätt bör det kunna ges en tydligare bild av 
enskilda ”gröna” områden och deras betydelse för grönst
rukturen i stort. 

För fortsatt arbete med grönstrukturen hänvisas till kom
mande fördjupade översiktsplaner eller grönstrukturpla
ner.  Översiktsplanen har av nödvändighet prioriterat 
kartredovisning av de större grönytorna, men vissa mindre 
grönytor som har betydelse för den större grönstrukturen 
redovisas också. Betydelsen av grönytor av olika storlek 
tydliggörs i flera av de ställningstaganden som finns under 
strategiområdet ”Natur och vatten” i del 2 och det kan 
till exempel röra sig om natur och rekreationsvärden eller 
dagvattenhantering. 

Översiktsplanens markanvändningsförslag har inte utfor
mats utifrån specifika branscher. Etablering av arbetsplat
ser inom blandad bebyggelse i orternas centrum möjliggörs 
främst inom mångfunktionell bebyggelse, vilken bland 
annat kan innehålla bostäder, service, kontor, handel eller 
icke störande verksamheter. Däremot anges inte etablering 
av arbetsplatser specifikt för något område. 

Vad gäller hållbart resande lyfter översiktsplanen i första 
hand fram ställningstaganden för den fortsatta planering
en och pekar på behov som behöver lösas. Översiktsplanen 
kan inte utreda förslag på vilken sträckning enskilda gång 
och cykelvägar ska ha, utan hänvisar den frågan till för
djupade översiktsplaner för orterna och till en tänkt plan 
för hållbart resande och trafikinfrastruktur som pekas ut i 
översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete”. 

I översiktsplanens strategiområde Natur och Vatten finns 
ställningstaganden som handlar om dagvattenhanteringen. 
Där anges bland annat att det i första hand ska ske genom 
lokalt omhändertagande av dagvatten t ex infiltration 
och perkolation. Vatten som inte kan omhändertas lokalt 
eller som kräver ytterligare rening, leds till någon form av 
utjämning, fördröjning och rening. Kommunen arbetar 
med en verksamhetsplan för dagvatten som kommer att 
styra vad, hur och vem som ansvarar för att hantera allt 
dagvatten i kommunen på ett hållbart sätt. Området söder 
om reningsverket har pekats ut som grönstruktur som kan 
ta hand om dagvatten, med tanke på att det skulle kunna 
utnyttjas för dagvatten från stora delar av de befintliga 
bebyggelseområdena i sydvästra Ljungby och att det utgör 
grönstruktur som idag är i kommunal ägo. 
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Översiktsplanen hanterar i övrigt inte detaljerade förslag 
på vilka delar av grönstrukturen som är lämpliga för vat
tenhantering, utan här hänvisas till att vidare studier bör 
göras i samband med fördjupad översiktsplan för Ljungby 
stad eller övriga orter alternativt i samband med framta
gande av grönstrategier/grönstrukturplaner. 

Vad gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten har över
siktsplanen kompletterats med en generell beskrivning av 
vattenförekomsterna för yt och grundvatten i hela kommu
nen. Information från Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS) används för att tydliggöra vilka vattenförekomster 
som löper risk att inte uppnå fastställda miljökvalitetsnor
mer. Vattenkvalitet och dagvattenhantering beskrivs för de 
markanvändningsförslag där de utgör viktiga frågor att ta 
hänsyn till i den fortsatta planeringen. Det förtydligas även 
i ställningstagande om dagvatten i översiktsplanens del 3 
att lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar grund
vattnet, vilket är viktigt att beakta för att tillgodose MKN 
vatten. 

Infrastruktur och kapacitet för kommunal VA har hante
rats i översiktsplanen där det finns större behov av översyn 
eller förstärkning, vilket också anges i översiktsplanens del 
2 ”Planförslag”. För Agunnaryd kommer det vid framtida 
planläggning av de föreslagna nya bebyggelseområdena att 

krävas en utredning av huruvida områdena kan försörjas 
med dricksvatten och huruvida reningsverket har kapacitet 
att ta emot spillvattnet. För föreslagna nya industri och 
verksamhetsområden längs med E4:an i Hamneda anges 
att VAförsörjningen behöver utredas i ett tidigt skede ef
tersom dessa åtgärder kräver stora investeringar. För det fö
reslagna industriområdet i Lagan väster om E4:an anges att 
det krävs stora investeringar för att VAförsörja området. 

I Agunnaryd finns redan en del service och förutsätt
ningar för fortsatt utveckling. Markanvändningsförslagen 
för respektive serviceort har tagits fram utifrån specifika 
lokala förhållanden, varför de naturligt skiljer sig åt. För 
Agunnaryd gjordes bedömningen att det varken fanns ett 
tydligt behov av eller lämplig mark för verksamhets eller 
industriområden, medan liknande områden i övriga orter 
ofta föreslås i bullerstörda eller perifera områden. 

Nuvarande LISplan föreslås gälla även efter översiktspla
nens antagande. I översiktsplanen redovisas främst LISpla
nens föreslagna LISområden, medan övrig information 
hänvisas till gällande LISplan. I översiktsplanen redovisas 
några få nya LISområden vilka antingen är en följd av pri
vata initiativ eller är belägna vid någon av serviceorterna. I 
översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” föreslås även att en 
omarbetning av LISplanen bör göras framöver. 

Revidering av översiktsplan
• Begreppet serviceort har förtydligats främst vad gäller syftet med definitionen och om behovet av rekrea

tionsområden och vård/omsorg.

• Förtydligande av inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. Dessa områden definieras som 
inom ungefär 1 km från centralorten och inom ungefär 0,5 km från serviceorterna. Hållbarhets och mil
jökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med kartredovisning av alternativa lokaliseringar samt en 
genomgång om lämpligheten i att ianspråkta jordbruksmarken. 

• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag. Förtydliganden har också gjorts vad 
gäller beskrivningen av delar av Agunnaryds grönstruktur

• Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten har översiktsplanen kompletterats med en generell beskrivning av 
vattenförekomsterna för yt och grundvatten i hela kommunen. Vattenkvalitet och dagvattenhantering be
skrivs för markanvändningsförslag där särskild hänsyn behöver tas i fortsatt planering. Det förtydligas även i 
ställningstagande om dagvatten att lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar grundvattnet.

• Vad gäller infrastruktur och kapacitet för kommunalt VA har översiktsplanen kompletterats där det finns 
större behov av översyn eller förstärkning. För Agunnaryd medför planläggning av nya bebyggelseområdena 
krav på utredning av kapaciteten att hantera dricksvatten och avloppsvatten. För industri och verksamhets
områden i Hamneda och Lagan anges att VAförsörjningen kommer att kräva stora investeringar
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Kommunledningsförvaltningen  
– extra granskning för Agunnaryd

Kommunledningsförvaltningen förtydligar några av de syn
punkter som lämnades under den ordinarie granskningen:

• Har ställningstagandet om planering för olika branscher 
påverkat markanvändningsförslagen och kan det i så fall 
åskådliggöras i översiktsplanen. 

• Är det möjligt att illustrera vilka områden som bättre 
behöver knytas ihop för att främja mer hållbart resande.

• Det vore bra om kartmaterialet förtydligade kommu
nens syn på lämpligheten i att förtäta i redan exploate
rade områden. I det befintliga planförslaget sägs väldigt 
lite om långsiktig utveckling av redan bebyggda områ
den. Ökad tydlighet skulle bland annat förenkla ställ
ningstaganden vid detaljplanering av sådana områden.

Kommunledningsförvaltningen är positiv till det nya ställ
ningstagandet om att bebyggelseområden planeras så att 
markresurser och infrastruktur kan användas effektivt. 

Kommunledningsförvaltningen är däremot tveksam till om 
det utvecklade ställningstagandet om jordbruksmark (att 
bebyggelseutveckling utgör ett väsentligt samhällsintresse 
inom 0,5 eller 1 kilometer från befintliga orter) egentligen 
får någon verkan. Eftersom alla områden som i planen 
identifieras för exploatering ligger i relativt nära anslutning 
till befintlig bebyggelse är det inte säkert att det blir någon 
skillnad mot tidigare ställningstagande. Tillägget att jord
bruksmark som exploateras ska kunna ersättas med annan 
mark för aktivt jordbruk är också tveksamt. 

Förvaltningen ser liksom tidigare ett behov av tydligare 
beskrivning av serviceorterna, men ser samtidigt att en 
tydligare definition av kommunens ambitioner för servi
ceorterna kanske inte är nödvändig i just översiktsplanen. 
Ett klargörande skulle förmodligen passa i ett strategiskt 
utvecklingsdokument som inte är direkt kopplat till mark 
och vattenanvändning. Översiktsplanens roll bör vara på 
att skapa fysiska förutsättningar för denna strategi.  Be
greppet serviceort bör definieras så att det möjliggör olika 
utvecklingsspår baserade på varje orts förutsättningar. Det 
är viktigt att denna utvecklingsriktning läggs fast i dialog 
med de som bor och verkar i respektive ort. Utbyggnad av 
data och telenät vid sidan av hållbar infrastruktur för resor 
och elförsörjning är grundläggande förutsättningar för att 
kunna attrahera nya invånare och företag till orterna. 

Att stråket längs länsväg 124 förlängts förbi Agunnaryd till 
kommungränsen möjliggör olika typer av säkert och håll
bart resande för in och utpendling till Agunnaryd, vilket 
är viktigt för orten och dess näringsidkare.

Förvaltningen anser att Trafikverkets påpekanden om mar
kanvändningskarta över hela kommunen och prioritering 
av utbyggnadsriktningar för kommunens orter bör beaktas 
i det fortsatta arbetet.

Det är bra om utbyggnads och utvecklingsområden väljs 
ut med en lite mer specifik önskad utveckling i åtanke – 
till exempel etablering av näringar som skapar attraktiva 
arbetstillfällen och/eller bidrar till attraktiva bostadsorter – 
även om det möjliga användningsområdet är bredare. 

Område 3 motiveras i planförslaget huvudsakligen som 
möjlig placering av ny skola. Om skolan placeras där ham
nar den i en helt ”egen” ny del av samhället mellan Bråna
vägen och länsväg 604 där ingen tätortsbebyggelse finns 
idag. En sådan placering måste utredas ytterligare, men det 
vore även önskvärt att översiktsplanen säger något om för
utsättningar och önskad utveckling av orten mot nordost, 
om sådan finns. 

I söder är område 5 ett relativt stort tillägg för att möjlig
göra fler bostäder. Det är positivt om detta motiveras av 
att en ökad potential för tillväxt har identifierats. Den 
relativa närheten till kollektivtrafiknoden är också positiv. 
Glesare bebyggelse ökar eventuellt framtida kostnader för 
kommunal infrastruktur, men det är samtidigt möjligt att 
just glesheten är viktig för att platsen ska vara attraktiv för 
bostäder.

Kommentar
Det är positivt att vissa av kommunledningsförvaltningens 
synpunkter har förtydligats:

• Översiktsplanens markanvändningsförslag har inte ut
formats utifrån specifika branscher, däremot skiljer sig 
de olika markanvändningstyperna åt som möjliggör för 
etablering av arbetsplatser. ”Mångfunktionell bebyggel
se” inkluderar både bostäder och olika typer av verk
samheter som kan samexistera med bostäder, medan 
”Verksamheter och industri” är tänkt för mer störande 
verksamheter. 

• Vad gäller hållbart resande nämndes i svaret på kom
munledningsförvaltningens yttrande under ordinarie 
granskning att översiktsplanen i första hand hanterar 
ställningstaganden för den fortsatta planeringen och 
pekar på behov som behöver lösas. Förslag på specifika 
områden eller sträckor där ett hållbart resande behöver 
förbättras kan inte utredas i översiktsplanen, utan där 
hänvisas återigen till fördjupade översiktsplaner för 
orterna och till en tänkt plan för hållbart resande och 
trafikinfrastruktur som pekas ut i översiktsplanens del 4 
”Fortsatt arbete”. 

• Att definiera hur befintliga bebyggelseområden kan ut
vecklas och förtätas är relevant i en översiktsplan. Över
siktsplanen har dock fokuserat på att planera för nya 
bebyggelseområden och det finns inte möjlighet att i ett 
sent skede tillföra ytterligare en dimension som det var
ken finns resurser för att hantera eller möjlighet att föra 
dialog kring med kommuninvånare och remissinstanser. 
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En översiktsplan kan dock inte i detalj redovisa alla 
områden där det finns möjlighet till förtätning, men 
däremot kan principer för förtätning presenteras. I det 
kommande arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad kan dock hela staden hanteras och princi
per för förtätning presenteras. 

Huvudprincipen i översiktsplanen är att jordbruksmark 
i första hand ska användas för livsmedelsproduktion. I 
översiktsplanen finns det därför ett ställningstagande om 
att hänsyn ska tas till jordbruksmarkens värde för livs
medelsproduktion, såväl som dess värden för natur och 
kulturmiljö och landskapsbild. I anslutning till de större 
orterna kan det i vissa fall vara motiverat att kunna bebyg
ga jordbruksmark, men för att kunna identifiera och mo
tivera områden där det är möjligt och lämpligt att bebygga 
jordbruksmark behövs det en tydlig metodik. En bedöm
ning har därför gjorts av var det finns ett så tydligt samhäll
sintresse av att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen att ett ianspråktagande av 
jordbruksmarken kan motiveras. Som motiv för att bebyg
ga jordbruksmark bedöms bebyggelseutveckling utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse inom ungefär 1 km från centra
lorten och 0,5 km från serviceorterna. Inom dessa avstånd 
bedöms orterna inom översiktsplanens tidsram kunna 
utvecklas på ett genomtänkt sätt som skapar en attraktiv 
bebyggelsestruktur och gynnar hållbara trafikslag, varför 
det är inom dessa områden som alternativa lokaliseringar 
också bedöms finnas. Ställningstagandet om att jordbruks
mark som exploateras ska kunna ersättas med annan mark 
för aktivt jordbruk tas bort då det inte är tillräckligt utrett 
och bedöms som svårt att genomföra. 

Förtydligande av definitionen av serviceorterna har som 
nämns tidigare gjorts efter den ordinarie granskningen, 
vilket nämns ovan under kommentarerna till kommun
ledningsförvaltningen yttrande under ordinarie gransk
ning. Förslag på fortsatt arbete efter att översiktsplanen 
är antagen presenteras i översiktsplanens del 4 ”Fortsatt 
arbete”. Där föreslås att en verksamhetsplan för arbete med 
serviceorterna som ska beskriva kommunens arbetssätt för 
utveckling av serviceorterna.

Denna verksamhetsplan kan också inkludera landsbygds
dialoger, annars kan en verksamhetsplan separat för lands
bygdsdialoger tas fram för att beskriva kommunens arbete 
och förhållningssätt till utveckling av orter som inte hante
ras i översiktsplanen. Serviceorterna och övrig landsbygd är 
beroende av bra infrastruktur och kommunikationer. 

I översiktsplanen prioriteras infrastruktur och kommunika
tioner i första hand till de utpekade stråken, med syftet att 
den absoluta majoriteten av kommuninvånarna ska ha bra 
tillgång till dessa. Bredbandsutbyggnad är också en priorite
rad fråga för boende och yrkesverksamma på landsbygden, 
dock är detta inget som översiktsplanen reglerar. 

Kommunen har enbart tagit fram markanvändningsförslag 
för centralorten och de utpekade serviceorterna. En mar
kanvändningskarta över hela kommunen kräver ett större 
arbete som inte är möjligt att genomföra utan att påverka 
tidsplanen för översiktsplanen avsevärt. Dessutom är det 
inte lämpligt att inför antagandet av översiktsplanen göra 
så pass genomgripande förändringar av översiktsplanens 
förslag utan att ge möjlighet till dialog med kommuninvå
nare och remissinstanser.

Översiktsplanen pekar ut områden i Agunnaryd för an
tingen sammanhängande bostadsbebyggelse eller mång
funktionell bebyggelse. Fortsatt detaljplanering reglerar 
användning och utformning mer ingående. Däremot kan 
varken översiktsplan eller detaljplan reglera i detalj vilken 
typ av näringar som bör etableras inom ett område. 

Översiktsplanen pekar ut både område 2 och 3 för mång
funktionell bebyggelse samt identifierar båda dessa som 
möjliga lokaliseringar av ny skola. Skolans placering kom
mer att definieras i pågående internutredning och efterföl
jande planering. 

Område 5 i Agunnaryd har tagits fram och utformats uti
från granskningsyttrandet från Agunnaryds sockenråd och 
Agunarrydsstiftelsen, där särskilt ”lantliga och naturnära” 
tomter efterfrågas. Ett motiv för lokaliseringen är just när
heten till väg 124 och kollektivtrafiknoden. 

Revidering av översiktsplan
Ställningstagandet om att jordbruksmark som exploateras ska kunna ersättas med annan mark för 
aktivt jordbruk tas bort då det inte är tillräckligt utrett och bedöms som svårt att genomföra.



38

Kristdemokraterna

Det anses som positivt att området för höghastighetsjärn
vägen har begränsats till ett område öster om staden så att 
inte centralortens utveckling begränsas mer än nödvändigt.

Kristdemokraterna noterar att antalet serviceorter har utö
kats till fem, vilket stämmer med deras synpunkter under 
samrådet. Benämningen på orterna kan ändras till utveck
lingsorter, då de är i olika faser och har olika behov av ut
vecklingsinsatser. I ”utvecklingsorterna” måste kraft läggas 
för att industri, handel, bostäder, skola, förskola, idrottsan
läggning och bra kollektivtrafik skapas och utvecklas. Detta 
förutsätter att det finns kommunal mark för bostadsbyg
gande och industrietableringar. Lagans samhälle behöver 
en ny genomfartsled för att undvika farligt gods och tung 
trafik genom centrum, varför område 4 bör revideras för 
att kunna inkludera en ny väg som möjliggör att leda tung 
trafik öster om samhället utan att den passerar Åbyskolan. 
Även mellan stråken finns potential och ett lokalt engage
mang som måste uppmuntras och stödjas.

Pendlingsmöjligheterna är viktiga framför allt finns inom 
närområdet, mellan närliggande orter, utvecklingsorter och 
även inom stadsgränsen. Om en järnvägsstation blir verk
lighet blir det knappast före 2035, varför fokus bör ligga 
på kommunikationerna i närområdet och till centralortens 
olika delar. Det är därför viktigt att en utbyggnad av kollek
tivtrafiken inom centralorten kommer igång, vilken sedan 
kan kopplas ihop med inpendling från närliggande orter 
via annan kollektivtrafik. Inom kort är E4 äntligen en 
riksväg av bra standard genom kommunen och fokus bör 
därför i närtid ligga på en utvecklad väg 25 samt en bättre 
väg/sträckning mellan Ljungby och Älmhult.

Kristdemokraterna menar att det bör satsas på fossilfria 
energisystem genom nya teknologier i kommunal regi 
eller i samarbete med industrin. I samband med det bör 
lagringsmöjligheter av energi finnas med i planen, genom 
exempelvis vätgasframställning eller termisk lagring. Vind
kraft anses inte vara den bästa lösningen av fossilfri energi, 
då den inte är kostnadseffektiv och förfular landskapet. 
Det är bättre att låta skogen stå kvar än att den ska ge plats 
åt vindkraftverk, då skogen tar upp mer växthusgaser än 
den släpper ut och därmed bidrar till en minskning av 
växthusgasutsläppen. 

Kommunens branschbredd kan ökas genom aktiv plane
ring för centrum i samråd med centrumhandel och fastig
hetsägare. Ökande ehandel ställer krav på ett aktivt arbete 
med tjänstesektorn där lösningar som kontorshotell kan 
vara alternativ. 

Det är viktigt att kommunen erbjuder och inspirerar skol
eleverna att välja utbildningar som kommunens näringsliv 
efterfrågar, vilket kan göras genom att dra nytta av kommu
nens företag och samarbeta kring marknadsföring av dessa 
utbildningar. 

Det är också viktigt att ungdomar blir kvar i kommunen 
och om de flyttar för studier är det viktigt att man kan 
locka tillbaka dem, till exempel genom en attraktiv uppväxt 
i kommunen med många olika kultur och fritidsupplevel
ser samt en attraktiv arbetsmarknad med utvecklingsmöj
ligheter. Det är särskilt många flickor som flyttar – saknas 
det gymnasielinjer som gör att de flyttar

Det är positivt att ny industrimark längs E4 och Väg 25 
är tydligt utmärkt i planen då detta möjliggör strategiska 
markförvärv för att binda samman centralorten med La
gan och Ryssby.

Bolmens östra strand bör ses mer som fritids och rekrea
tionsområde, vilket dock inte får hindra medborgare som 
vill bygga permanentboende och som accepterar längre 
restid till service. 

Ljungby kommun är ett av Sveriges mest fornminnestäta 
områden med stora lämningar från vikingatid, varför det 
borde göras satsningar på denna näring genom till exempel 
etablering av vikingaby eller vikingavecka motsvarande 
medeltidsveckan i Visby. Det finns stora möjligheter till ett 
bra samarbete med Sagobygden i detta projekt.

Kommentar
Benämningen serviceort behålls i översiktsplanen, då det 
är ett begrepp som har satt sig under processen med att 
ta fram översiktsplanen och att det skulle skapa osäkerhet 
om det ändrades i ett sent skede. I de ställningstaganden 
som finns i översiktsplanen om serviceorterna anges att 
kommunen ska satsa långsiktigt på grundläggande kommu
nal service, att säkerställa att det finns planförutsättningar 
för kommersiell service och arbetsplatser samt att koppla 
upp sig till de utpekade stråkens snabba kollektivtrafik. 
Något specifikt mål för industrietablering i serviceorterna 
finns inte och i Agunnaryd anses det inte heller lämpligt 
med industri inom orten. Det har gjorts förtydliganden i 
översiktsplanen om behovet av rekreationsområden samt 
att det ska säkerställas att det finns planförutsättningar för 
bostäder (på kommunal mark) och offentlig service som 
vård/omsorg i serviceorterna.  

Beskrivningen av område 4 i Lagan kompletteras med att 
en omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan på Gunnars
forsvägen kan bli aktuell i anslutning till området. Syftet 
skulle vara att få en säkrare trafikmiljö vi Åbyskolan och 
att möjliggöra för en omledningsväg för farligt gods som 
innebär mindre risk för det planerade vattenskyddsom
rådet för LjungbyLagans vattentäkt. Samtidigt skulle det 
medföra att Storgatan i Lagan inte berörs av transporter 
med farligt gods och att den tunga trafiken minskar.
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Vad gäller utvecklingen mellan stråken gjordes ändringar 
och revideringar i översiktsplanen mellan samråd och 
granskning för att förtydliga hur kommunen ser på övrig 
landsbygd. På övrig landsbygd är målet att bibehålla befint
lig service och förbättra möjligheten till arbetspendling. 
Kommunen uppmuntrar till privata initiativ som hjälper 
till att upprätthålla eller förbättra servicenivån. Betydelsen 
av lokalt engagemang och en aktiv dialog poängteras i över
siktsplanen, bland annat genom ställningstagandet ”För att 
få en långsiktig effekt av arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen i samverkan med pri
vat och ideell sektor.”

Inom översiktsplanens tidshorisont till år 2035 bör pend
lingsmöjligheterna i stråken och centralorten prioriteras, 
vilket möjliggör för bra kollektivtrafik mellan både centra
lort och serviceorter samt till närliggande kommuncentra 
liksom i centralorten. För Ljungby finns det en ett ställ
ningstagande om att ”I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive 
stadsbuss.” En möjlig järnvägsstation blir sannolikt verk
lighet först efter år 2035 men behöver finnas med i plane
ringen redan nu för att ge en så bra lösning på järnvägen 
för kommunen som möjligt. Översiktsplanen poängterar 
särskilt behovet av förbättrad infrastruktur och kollektivtra
fik mellan Ljungby och Älmhult respektive Halmstad. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 (mellan Hamneda och 
Älmhult via Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan Ljungby 
och Liatorp). Anledningen till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till snabbare kommunikatio
ner mellan centralorterna.

Vad gäller energiförsörjning kompletterades översiktspla
nen till granskningen med information från kommunens 
klimat och energiplan som antogs av kommunfullmäktige 
20200201. För att minska kommunens beroende av om
världen och öka försörjningstryggheten finns i klimat och 
energiplanen mål om att ”till år 2035 produceras så mycket 
förnybar energi i Ljungby kommun så att vi är självförsör
jande för viktiga samhällsfunktioner” och att ”2050 bidrar 
Ljungby kommun till att Kronobergs län är ett plusenergi
län”. 

Vidare anges att Ljungby kommun till år 2045 ska vara fos
silfri, alltså att all energi som används i kommunen då är 
förnybar. Betydelsen av samverkan med andra aktörer, till 
exempel industrin, lyfts fram i klimat och energiplanen. 
Lagringsmöjligheter av energi kan vara en viktig aspekt för 
vissa energislag, varför den synpunkten förs vidare till an
svarig förvaltning. 

Översiktsplanen hanterar främst frågor kring mark och 
vatten men har även tagit upp en del om branschbredd, 
utbildningsmöjligheter, unga vuxna och andra frågor som 
ligger utanför översiktsplanens område. Dock kan inte 
översiktsplanen lösa frågorna kring ökad branschbredd, 
förbättrade utbildningsmöjligheter och förutsättningarna 
för unga vuxna på annat sätt än att belysa att de är viktiga 
delar i kommunens arbete mot att bli 35 000 invånare till 
år 2035. Dessa synpunkter förs därför vidare till berörda 
förvaltningar.

Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till 
strukturbild ligger utanför utpekade stråk, där potential 
för utveckling finnas på längre sikt. Kommunens intention 
är att efter översiktsplanen är färdig göra en fördjupning 
av översiktsplanen för Bolmens östra strand, då det tas ett 
helhetsgrepp för att kunna hantera det stora området, de 
många delvis konkurrerande intressena, det höga exploa
teringstrycket och det faktum att kommunen inte äger så 
mycket mark i området. Frågor som då behöver hanteras är 
hur man kan möjliggöra och kombinera bostäder, service, 
besöksnäring, förbättrade pendlingsmöjligheter och hän
syn till natur och rekreationsvärden. 

Kommunen uppmuntrar till en ökad turistnäring i kom
munen, dock kan kommunen inte själva driva en turist
verksamhet utan det kräver privata aktörer. Synpunkten 
om besöksmål kopplat till fornlämningsrika områden har 
skickats vidare till kultur och fritidsförvaltningen.

Revidering av översiktsplan
• Förtydliganden vad gäller serviceorter om behovet av rekreationsområden samt att det ska säkerställas att 

det finns planförutsättningar för bostäder och offentlig service som vård/omsorg i serviceorterna. 

• Beskrivningen av område 4 i Lagan kompletteras med att en omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan   
på Gunnarsforsvägen kan bli aktuell i anslutning till området.
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Kultur- och fritidsnämnden

1. I strategiområdet ”Näringsliv och utbildning” har be
söksnäringen glömts bort och därmed också specificerade 
ställningstaganden. Besöksnäringen är en växande sektor 
som ger konsumtion i branscher som hotell, restaurang, 
handel, transport och aktivitetsföretag. Besöksnäringen 
har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning. Besök
snäringen är en ny basnäring för Sverige, vilken bidrar till 
lokal och regional utveckling runtom i landet. Ljungby 
kommun har beslutat att arbeta med besöksnäringen på ett 
mer strategiskt sätt, eftersom näringen är Sveriges snabbas
te växande bransch, vilket också beskrivs i del 3 ”Hänsyn 
och planeringsunderlag”. Följande avsnitt från del 3 bör 
lyftas in i del 2 och även formuleras till ett ställningstagan
de: ”Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet 
med Unescos konvention om tryggande av det immateri
ella kulturarvet. Sedan december 2018 är Sagobygden, en 
verksamhet som drivs av den ideella föreningen Berättar
nätet Kronoberg, upptaget på Unescos register över goda 
metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga 
immateriella kulturarv. Detta är det första exemplet på 
immateriellt kulturarv i Sverige. Som en följd av detta kan 
bör det immateriella kulturarvet stärkas ytterligare, vilket 
kan kommer att ha en positiv inverkan på kommunens 
identitet och besöksnäring. ” Ytterligare ett ställningstagan
de bör tas med under besöksnäringen: Kultur och fritids
nämnden tar tagit fram förslag för att profilera Ljungby 
kommun med vattenturism och dessa har kommunstyrel
sen godkänt.

2. Del 2 ”Näringsliv och utbildning” bör kompletteras med 
att en växande näring som benämns KKN, kulturella och 
kreativa näringar, bidrar till kommunens branschbredd.

3. I avsnittet Uppleva och göra i del 2 finns ett ställnings
tagande om att ”Utveckla kvarteret Fritiden och dess 
närområde som navet för idrotten i kommunen”. Under 
pandemitiden har kvarteret Fritiden med Kronoskogen va
rit mycket välbesökt och Fritiden kommer i närtid att vara 
litet för att erbjuda fler personer idrott och spontanaktivi
teter. Området som inkluderar Ljungsjön och skidbacken 
som benämns ”grönområde och park” bör därför göras om 
till ”natur och friluftsliv” för att möta en ökande befolk
ning och ett alltmer ökat intresse för idrott, spontanaktivi
teter och friluftsliv. Kvarteret Fritiden och Ljungsjöområ
det bör knytas ihop på ett trafiksäkert sätt och i synnerhet 
ur ett barnperspektiv.

4.Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att infö
ra en policy för offentlig konst i Ljungby kommun, vilken 
innebär att en procent av anbudssumman för projekt ska 
gå till konstnärlig utsmyckning (den så kallade 1%regeln). 
Del 2 ”Attraktiva bebyggelsemiljöer bör kompletteras med 
detta viktiga beslut. 

5.Översiktsplanen bör kompletteras med att ytor för fri
tidsaktiviteter ska finnas i landsbygdsorterna. 

Kommentar
1. Avsnittet ”Näringsliv och utbildning” i översiktsplanens 
del 2 har kompletterats med information om besöksnä
ringen. Komplettering har också gjorts av ett ställningsta
gande under ”Uppleva och göra” om att Ljungby kommun 
särskilt ska satsa på besöksnäring kopplat till vattenturism 
och berättartraditionen, områden som ingår i kommunens 
fokusområden och är viktiga för kommunens identitet. 

2. Texten i avsnittet ”Näringsliv och utbildning” komplet
teras med att kulturella och kreativa näringar (KKN) bidrar 
till branschbredden i kommunen. 

3. Området vid Ljungsjön och skidbacken ändras från 
”grönområde och park” till ”natur och friluftsliv” för att 
möjliggöra för bland annat idrott och friluftsliv. Avsnittet 
om grönstruktur i Ljungby kompletteras också med den 
betydelse som Kronoskogen och Ljungsjöområdet har för 
möjligheterna till rekreation. Det är viktigt att detta områ
de kan knytas ihop med kvarteret Fritiden på ett trafiksä
kert sätt, vilket bör hanteras i den fortsatta planeringen i 
samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad samt Plan för trafikinfrastruktur och hållbara 
trafikslag, vilka båda är tänkta att tas fram efter översikts
planens antagande enligt översiktsplanens del 4 ”Fortsatt 
arbete”. 

4. Information om 1%regeln finns i avsnittet Kulturliv 
i översiktsplanens del 3, men för att lyftas fram tydligare 
läggs det även in som ett ställningstagande under avsnittet 
Attraktiva bebyggelsemiljöer i del 2 att en procent av bud
geterade byggkostnader för kommunala projekt ska gå till 
konstnärlig utsmyckning.

5. Det har efter granskningen gjorts förtydliganden om 
behovet av rekreationsområden i serviceorterna. Vidare 
anges att det ska finnas tillgång till rekreationsområden 
och mötesplatser, till exempel tillgänglig lekplats, idrotts/
aktivitetsplats, samlingslokal eller bibliotek i serviceorter
na. För mindre orter anges inget specifikt om fritidsaktivi
teter i översiktsplanen.
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Revidering av översiktsplan
• Avsnittet ”Näringsliv och utbildning” i del 2 har kompletterats med information om växande näringar som

bidrar till kommunens branschbredd, i form av besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar (KKN).
Vidare har komplettering gjorts av ett ställningstagande under ”Uppleva och göra” om att Ljungby kommun
särskilt ska satsa på besöksnäring kopplat till berättartraditionen och vattenturism.

• Området vid Ljungsjön och skidbacken ändras från ”grönområde och park” till ”natur och friluftsliv” för att
möjliggöra för bland annat idrott och friluftsliv.

• 1%regeln, det vill säga att en procent av budgeterade byggkostnader för kommunala projekt ska gå till
 konstnärlig utsmyckning, läggs in som ett ställningstagande under avsnittet Attraktiva bebyggelsemiljöer.

• Förtydliganden vad gäller serviceorter bland annat om behovet av rekreationsområden.
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Ljungby Business Arena
Ljungby Business Arena (LBA) anser att en del av deras 
samrådsyttrande har tillgodosetts i granskningsförslaget till 
översiktsplan. Planen är välstrukturerad, ambitiös och re
lativt lättillgänglig. Ställningstagandena under strategiom
rådena kan tolkas som löften om satsningar och Ljungby 
Business Arena är lite tveksamma till om det är möjligt att 
leva upp till alla löftena?

Synpunkterna om strategiområdet infrastruktur och 
kommunikationer handlar om att istället för att satsa på 
en lokal hållplats öster om Ljungby så bör man satsa på 
att skapa goda pendlingsmöjligheter mellan intilliggande 
kommuner, staden och kommunens serviceorter, tätorter, 
samt lokalt i staden. Den lokala och regionala busstrafiken 
behöver utökas. 

Ombyggnader av Rv 25 ska prioriteras upp både i Halland 
och väster om Alvesta. Även kopplingen mot Älmhult be
höver förbättras genom ny väg med högre standard och en 
genare sträckning. Satsningen på utvecklingen av kollektiv
trafiken samt vägstandarden är viktig för kommunen avse
ende framtida kompetensförsörjning, nya företagsetable
ringar och att arbetsmarknaden på detta sätt kan utökas.

Beskrivningen av näringslivet i kommunen anser de är för
enklat och delvis felaktigt, varför den behöver arbetas om. 
När det gäller kommunens arbetsmarknad, branschbredd 
med tillverkningsindustrin kontra tjänsteföretag är ganska 
negativ och andas uppgivenhet. Det är viktigt att lyfta fram 
Ljungbys styrkor med sin företagsamhet som kompletterar 
omkringliggande kommuner och regioner. Det är viktigt 
med fortsatt samverkan inom Entreprenörsregionen och 
Business Region Halmstad.

Vad gäller utbildningsnivå så anser LBA att kompetens är 
mycket viktigare för företagens eller kommunens framgång 
än formell utbildningsnivå. Även om utbildningsnivån 
enligt offentlig statistik är låg så är det uppenbart att det 
finns en mycket hög kompetens i många av kommunens 
företag. 

Vad gäller markanvändning är det positivt att planen lyfter 
fram behovet av markförvärv för att kunna tillgodose olika 
verksamheters behov och det är viktigt att ha mark i reserv 
i närheten av orter där det finns ett exploateringstryck för 
att kunna användas som ersättningsmark vid kommande 
exploateringar. Det är viktigt att kommunen avsätter bud
get och prioriterar markförvärv och planläggning av de 
planerade områdena utmed E4:an mellan Eka i Ljungby 
och Lagan. 

I strukturbilden bör begreppet ”stad” användas för Ljung
by eftersom det är en bättre och mer tilltalande beteckning 
för Ljungbys storlek och funktion. 

Kommentar
• Ställningstaganden är inga löften.

• Ett eventuellt framtida stationsområde öster om Ljung
by stad utesluter inte satsningen på förbättrade pend
lingsmöjligheter mellan grannkommunerna, staden och 
serviceorterna samt övrig landsbygd.

• I dialogen kring länstransportplanen trycker vi på att 
vikten av att Rv 25 ska ha fullgod standard hela vägen 
från Växjö till Halmstad.

• Kopplingen till Älmhult är fortfarande viktig att arbeta 
med via Hamneda/Hå/Pjätteryd.

• Beskrivningen av näringslivet och utbildningen har skri
vits om för att lyfta fram våra styrkor tydligare.

• I det fortsatta arbetet är det viktigt att kommunen gör 
en prioriteringsordning av vilka områden som ska plan
läggas först.

• Begreppet centralort kommer fortsättningsvis används 
i strukturbilden eftersom det är ett väletablerat begrepp 
och beskriver Ljungbys roll i förhållande till övriga tätor
ter i kommunen.  

Revidering av översiktsplan
Beskrivningen i strategiområdet Näringsliv och  Utbildning, kompletteras med vilka styrkor   
kommunen har. 
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Ljungby Energi 
– extra granskning för Agunnaryd
Ljungby Energi önskar att hänsyn tas till fiberkablar som 
finns i området och upplysa om att kostnaden för nygräv
ning längs Trafikverkets väg och blåsning med inskarvning 
av fiber är mycket stora. 

LRF
LRF anser fortsättningsvis att avsnittet gällande grönst
ruktur ska tas bort eftersom de anser att det är ett hot 
mot det privata ägandet genom att informella klassningar 
gör det otydligt för ägaren vad påföljderna kan bli. Dessa 
utpekade grönstrukturområden menar LRF som i tidigare 
samrådsyttrande, att det riskerar bli informella skyddsfor
mer utan ersättning eller områden där brukandet försvåras 
för skogsägaren. LRF menar på att om inte kommunen har 
för avsikt att lösa in marken och bilda reservat i de utpeka
de områdena, då ska de inte heller pekas ut. Givetvis bör 
kommunen stötta och uppmuntra markägare till naturtu
rism men det ska ske på den enskildes initiativ. 

LRF rekommenderar att ingen jordbruksmark tas i anspråk 
och utifall att man behöver ianspråkta mindre områden av 
jordbruksmark då kompenserar med nyodling. 

Vad gäller attraktivt boende så menar LRF att det måste 
vara möjligt och välkommet av kommunen för boende i 
strandnära lägen som inte är inom utpekade LISområden. 
De menar på att människor som äger mark vid vatten mås
te ha möjligheten att kunna bygga där. 

LRF poängterar också vikten av tidig dialog med privata 
markägare där förslagen i översiktsplanen berör privatägda 
markområden. De anser att markägaren ska ha fått kän
nedom om kommunens planer innan det skickas ut på 
remiss. Om kommunen överväger att köpa in privat mark 
i framtiden för att kunna bebygga den, är det extra viktigt 
att den berörda parten känner sig nöjd och tillfreds och 
inte känner sig tvingad till att lösa ut sin mark. 

Kommentar
Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden. Grönstrukturområde
nas innebörd och hur det skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas utpekade 
markanvändningsförslag har förtydligats i översiktsplanen. 
Vidare har det förtydligats hur grönstrukturen hanteras på 
kommunal respektive privat mark i orternas markanvänd
ningsförslag. 

I samma strategiområde som ovan finns även ställningsta
ganden om att jordbruksmarken i första hand ska bevaras 
för livsmedelsproduktion, men att jordbruksmark kan 
behöva tas i anspråk där det finns ett tydligt samhällsin
tresse av att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen om inga andra motsvarande 
lokaliseringar är möjliga. Översiktsplanen har förtydligats 
vad gäller inom vilka geografiska områden som Ljungby 
kommun ser att bebyggelseutveckling utgör ett väsentligt 
samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. 
Inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från ser
viceorterna bedöms orterna inom översiktsplanens tidsram 
kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt som skapar en 
attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar hållbara trafikslag, 
varför det är inom dessa områden som alternativa lokalise
ringar också bedöms finnas.

Kommentar
I det fortsatta planarbetet behöver fiberkablarnas exakta 
läge utredas eftersom de inte är inlagda i kommunens in
terna GISkartor. Vad gäller kostnader för vägarbeten samt 
blåsning av fiber får lösas i genomförande eller exploate
ringsavtalen i detaljplanen. 

Revidering av översiktsplan
Beskrivningen av Agunnaryds markanvändningsförslag har kompletterats med information om att fiberkablarnas 
exakta läge måste utredas och tas hänsyn till i den fortsatta planeringen, samt att de ekonomiska åtagandena för 
genomförandet av  detaljplanen behöver bestämmas. 
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Även om ett område inte är utpekat som ett så kallat 
LISområde, kan sökande söka dispens från strandskyddet 
för en åtgärd om man uppfyller något av de särskilda skä
len i 7 kap. 18 cd § Miljöbalken. Däremot är det lättare 
att få dispens om man vill bygga ett enstaka en eller två
bostadshus i anslutning till befintliga bostadshus inom ett 
utpekat LISområde. Även om dispens ges så gäller strand
skyddet för platsen fortfarande och innebär att strandskyd
dets syften fortfarande måste tillgodoses. 

Översiktsplanen är ett vägledande dokument för komman
de beslut och planering. 

Det innebär att om kommunen beslutar att prioritera att 
planera något av de utpekade områdena och det visar sig 
att området är privatägd, så kommer en tidig dialog tas 
med markägaren innan någon plan har tagit form. 

Om det är kommunen som vill genomföra planen så 
måste kommunen ha rådighet över marken först. Över
siktsplanen vägleder och möjliggör att kommunen kan ta 
beslut om att köpa in mark i de utpekade lägena, men den 
garanterar inte inköpet. Inköpet är en fortsatt förhandling 
mellan kommunen och markägare och hanteras i fortsatta 
processer.

Revidering av översiktsplan
• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom

munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras på kommu
nal respektive privat mark i markanvändningsförslagen.

• Förtydligande av inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. Dessa områden definieras som 
inom ungefär 1 km från centralorten och inom ungefär 0,5 km från serviceorterna.
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Länsstyrelsen i Kronobergs län

Miljökvalitetsnormer för vatten

• Det framkommer inte i underlaget att det finns värde
fulla grundvattenförekomster längs Lagaån som riskerar 
att inte uppnå god kemisk status på grund av förorenade 
områden, miljöfarlig verksamhet och jordbruksmark. 

• Länsstyrelsen påminner om att lokalt omhändertagande 
av dagvatten påverkar grundvattnet, vilket är viktigt att 
beakta för att tillgodose MKN vatten.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

• Länsstyrelsen anser att nuvarande LISplan bör omarbe
tas och inkluderas i översiktsplanen tillsammans med de 
nytillkomna områdena, så att LISområdena redovisas 
samlat och tydligt i översiktsplanen. 

• För gällande LISplan från 2011 har det inte gjorts 
bedömningar avseende hotade arter i strandområdet, 
vilket bör lösas i översiktsplanen. Kunskapsunderlaget är 
större nu än för tio år sedan, varför det annars kan leda 
till att det kan uppstå situationer där det inte är möjligt 
att genomföra byggnation trots att området är utpekat.

• För de nya LISområdena beskrivs inte tillräckligt vilken 
utveckling av landsbygden de kan bidra till. Det saknas 
också ett resonemang om vad som särskiljer dessa områ
den och varför just de har valts ut. 

• Områdena behöver visas i mer detaljerade kartor och 
ska endast omfatta de områden som ligger inom strand
skyddat område. 

• Det är inte lämpligt med LISområden inom riksintresse 
för naturvård och RAMSARområden, varför föreslagna 
LISområden i Lidhult och Agunnaryd därför behöver 
utgå. Området i Lidhult omfattas av riksintresse för na
turvård och RAMSARområde, och bebyggelse bör inte 
ske väster om Vråvägen. Området i Agunnaryd omfattas 
av riksintresse för naturvård – detta framgår inte av tex
ten. 

• För LISområdena för Bolmen hänvisas i översiktspla
nen till att en fördjupad översiktsplan ska tas fram. 
Information om LISområden ska inte behöva sökas 
i LISplan, översiktsplan och fördjupad översiktsplan. 
Allmänheten ska lätt kunna hitta och förstå översikts
planen, där LISområdena bör finnas samlade.

• Det nya LISområdet vid Kösen förefaller ligga vid sidan 
av översiktsplanens utpekade stråk och med begränsad 
närhet till lokal service. Det behövs en tydligare avgräns
ning och motivering.

Mellankommunala intressen

• Ytterligare mellankommunala samarbeten eller poten
tiell samverkan bör synliggöras. För vindkraft kan det 
behöva göras gemensamma bedömningar av buller, tysta 
områden etc. 

• Kommunen bör se över hur vindkraftverk kan komma 
att påverka djur och naturmiljöer i grannkommunerna. 
Det finns till exempel ett föreslaget område för vindkraft 
i Lidhult som kan komma att påverka naturområden i 
Halmstads kommun, som Mogölsmyren som är naturre
servat och Natura 2000område. Vid eventuell vindkraft
setablering kan det bli aktuellt med tillståndsprövning 
för Natura 2000 området.

• Materialförsörjning är av regional betydelse och inbe
griper masshantering, återvinning av material, framtida 
tillgång och efterfrågan samt nyproduktion av jungfru
liga material. Frågan är komplex och berör bland annat 
påverkan på miljö och grundvatten samt tillståndsgiv
ning för täktverksamhet.

• Planeringen av en bättre vägförbindelse mellan kom
munhuvudorterna Ljungby och Älmhult, som Ljungby 
kommun förordar ska förstärkas via HamnedaPjätteryd, 
har också betydelse för den regionala utvecklingen. 

 Hälsa och säkerhet, risk för olyckor,   
översvämning och erosion

• Länsstyrelsen anser att det är direkt olämpligt att plane
ra ett nytt industriområde på mark med risk för negativ 
påverkan på kommunens dricksvattenförsörjning, vilket 
är fallet vid område 23 norr om Ljungby. Enligt den 
sårbarhetskarta som tagits fram av Ljungby kommun 
20181016, som underlag i arbetet med att revidera 
vattenskyddsområdet för Ljungby vattentäkt, uppfattar 
Länsstyrelsen det som att nya industriområden planeras 
i område med riskklass ”Extrem sårbarhet”. Även enligt 
SGU:s sårbarhetskarta för grundvatten ligger delar av 
det planerade området på grundvattenmagasin med hög 
sårbarhet. 

• Det föreslagna industriområdet i Lidhult berör delvis en 
grundvattenförekomst i samhällets sydvästra del. Kom
munen konstaterar att industriområdet ligger på andra 
sidan Lidhultsån från dricksvattentäkten och inte inom 
tillrinningsområdet till sjön Askaken, som utgör en pri
oriterad ytvattentillgång. Det bör beaktas att frågor om 
vattenresurser kan påverkas av framtida klimatföränd
ringar.

• Ett område söder om reningsverket har pekats ut som 
en grönstruktur som kan ta hand om dagvatten från de 
sydvästra delarna av Ljungby. Länsstyrelsen anser att det 
är ett bra exempel som kan användas för fler områden. 
Det är också viktigt att ange hur samhällsviktiga funktio
ner som till exempel reningsverket i Ljungby ska skyddas 
från översvämning.



46

• De markområden som avses reserveras för att ta hand
om en större samling dagvatten vid skyfall bör anges på
en karta då dessa har identifierats. Om dessa ytor ska få
en multifunktionell användning, som föreslås i planför
slaget, måste ytorna vara lokaliserade och utformade på
ett sådant sätt att dagvattenhanteringen blir effektiv.

• Översiktsplanen behöver tydligare redogöra för hur
kommunen avser hantera olika risker. Det bör framgå
vilka risker som kan accepteras respektive vilka risker
man avser vidta förebyggande eller riskreducerande åt
gärder för.

• För tre områden i Lagan som är belägna invid en om
ledningsväg för farligt gods, anges att detta ska beaktas
i det fortsatta planarbetet. Motsvarande borde också
gälla för de områden som är belägna intill de utpekade
rekommenderade vägarna för farligt gods.

Övriga allmänna intressen

• Brukningsvärd och sammanhängande jordbruksmark
för livsmedelsproduktion behöver också ta hänsyn till
dess värden för natur och kulturmiljö och landskaps
bild.

• Kommunen identifierar aktiv jordbruk med hjälp av
stödberättigad jordbruksmark enligt EU:s definition.
Länsstyrelsen vill framhålla att jordbruksmark bör de
finieras enligt miljöbalkens definition ”brukningsvärd
jordbruksmark”, med hänvisning till 4 kap. 3 § MB.

• Trafikverket ifrågasätter kommunens utbyggnadsstrategi
utmed E4:an och menar att de utbyggnadsriktningar
som föreslås bidrar till att avstånden för interntranspor
ter kommer att öka inom staden. Med full utbyggnad
enligt planförslaget ökar stadens utsträckning längs
med E4:an från drygt 5 km till drygt en mil, vilket kan
innebära väsentligt ökat trafikarbete inom staden. Kom
mande fördjupade översiktsplan för Ljungby stad bör
innefatta trafikanalys med en integrerad transportstrate
gi kopplad till planarbetet.

• Länsstyrelsen anser att placeringen av nya byggnader är
en viktig aspekt att ta hänsyn till för att reducera buller,
och att skrivelsen för område 23 i Ljungby om att pla
ceringen av framtida byggnader kan skapa acceptabla
utemiljöer för anställda avseende vägtrafikbuller från
E4:an och riksväg 25, med fördel kan lyftas fram vid fler
verksamhetsområden.

• Det bör tydligare framgå hur vindkraftverk och annan
störande verksamhet från till exempel större industrier
påverkar människors hälsa genom bullerpåverkan.

• Det är viktigt att demokratin har en bredd och inklude
rar alla människor samt omfattar trygga miljöer.

• Jämställdhet i samhällsplaneringen betyder till exempel
att miljön ska vara anpassad till både män och kvinnors
resvanor, synen på parkeringar och parkområden, etc.

Redaktionella synpunkter

• I samband med Vindkraft ges en hänvisning till att ”Tys
ta områden” behandlas i MKB, men i MKB omnämns
bara tysta områden i samband med arbetsmiljö utomhus
(vilket är mycket positivt), men det behöver även finnas
med tysta områden att vistas i relaterat till människors
hälsa. Sådana områden kan till exempel föreslås inom
riksintresse för friluftsliv.

• Skrivelsen ”Genom att aktivt planera för LISområden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) kan strand
skydd upphävas vid byggandet av bostäder i områden
där det annars råder förbud mot att exploatera, vilket
kan skapa nya attraktiva boendemiljöer”. Det måste
ändå finnas ett särskilt skäl, texten kan missuppfattas.

• I samrådsredogörelsen anges att kollektivtrafiknoden
vid Ryssby skall flyttas till östra infartsvägen i enlighet
med vad Trafikverket föreslog, men på plankartan ligger
noden kvar på samma plats vid mellersta infarten som i
samrådsförslaget. Vad gäller?

• Kommunens förslag till utformning av utbyggnadsområ
de 4 i Lagan kan komma i konflikt med eventuell flytt
och rätning av den allmänna vägen bort från skolan,
som delvis finns i gällande detaljplan och som Ljungby
kommun uppvaktat Trafikverket om.

Kommentar
• Vattenkvalitet och dagvattenhantering beskrivs både i

hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen samt för
de markanvändningsförslag där de utgör viktiga frågor
att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen i del 2. För
aktuella områden längs Lagaån förtydligas att det finns
risk att värdefulla grundvattenförekomster riskerar att
inte uppnå god kemisk status på grund av förorenade
områden, miljöfarlig verksamhet och jordbruksmark.
Det förtydligas även i ställningstagande om dagvatten
att lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar
grundvattnet, vilket är viktigt att beakta för att tillgodose
MKN vatten.

• Nuvarande LISplan föreslås gälla även efter översikts
planens antagande. I översiktsplanen redovisas främst
LISplanens föreslagna LISområden, medan övrig infor
mation hänvisas till gällande LISplan. I översiktsplanen
redovisas några få nya LISområden vilka antingen är
en följd av privata initiativ eller är belägna vid någon av
serviceorterna. I översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete”
föreslås även att en omarbetning av LISplanen bör gö
ras framöver.

• Översiktsplanen kompletteras med bedömning av hota
de arter i strandområdet för nya LISområden, men för
LISplanens områden hänvisas till en framtida omarbet
ning av LISplanen. Enligt Artportalen har inga rödlista
de eller fridlysta arter hittats inom strandområdet under
perioden 20112021.
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• Det har förtydligats under strategiområdet ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” i översiktsplanen att potential för 
landsbygdsutveckling bedöms finnas inom stråkens när
område, inom utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
samt där service, tillgänglig infrastruktur och kollektiv
trafik finns. Genom att prioritera utifrån dessa premis
ser gynnas befintlig service och kollektivtrafik, samt re
dan pågående bebyggelseutveckling på landsbygden. För 
nya LISområden kompletteras beskrivningen med på 
vilket sätt respektive område kan bidra till landsbygdsut
veckling och med ett resonemang om varför de har valts 
ut. Som nämns ovan har nya områden antingen upp
kommit som en följd av privata initiativ eller genom att 
de är belägna i anslutning till någon av serviceorterna, 
där förslag på ändrad markanvändning redovisas i över
siktsplanen och det samtidigt finns en tydlig potential 
för landsbygdsutveckling. De nya LISområdena är som 
nämnts tidigare antingen en följd av privata initiativ 
eller är belägna vid någon av serviceorterna. Vidare 
föreslås i översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” att en 
omarbetning av LISplanen bör göras framöver.

• Beskrivningen av alla nya LISområden har komplette
rats med detaljerade kartor. Vidare hänvisas även till 
den digitala karttjänsten för detaljerad kartinformation 
och möjligheten att se hur LISområdet relaterar till 
andra kartlager. Huvudprincipen är att LISområdena 
enbart hanterar strandskyddat område, men i några 
av områdena ingår även vissa mindre ytor utan strand
skydd för att LISområdena ska överensstämma med 
markanvändningsförslagen och för att hela områdena 
som är lämpligt för landsbygdsutveckling ska visas.

• Ljungby kommun bedömer även fortsättningsvis att 
det är möjligt att kombinera LISområde för besöksnä
ring med riksintresse för naturvård, på så sätt att det 
säkerställs att riksintresset inte skadas genom försiktig 
planering utifrån riksintressets värden. Kommunens 
förhållningssätt till riksintresse för naturvård som redo
visas i översiktsplanens del 3 har förtydligats, så att det 
framgår att det inom riksintresset är möjligt med utveck
ling av besöksnäring och enstaka bebyggelse men att de 
bör planeras med försiktighet. Det tidigare föreslagna 
LISområdet i Agunnaryd har dock tagits bort efter 
synpunkter från länsstyrelsen för att översiktsplanens 
genomförbarhet ska bli tydlig, då strandskyddet är en av 
länsstyrelsens överprövningsgrundande frågor. LISområ
det i Lidhult har minskats i omfattning för att minimera 
påverkan på närområdets naturvärden och riksintresset 
för naturvård. I LISområdet möjliggörs för bostäder 
öster om vägen mot Vrå, vilket också är de delar av 
området som inte omfattas av riksintresse för naturvård 
eller RAMSARområde. 

• Omarbetning av gällande LISplan föreslås i översikts
planens del 4 ”Fortsatt arbete”. I en sådan omarbetning 
kommer även LISområden vid sjön Bolmen att inklu
deras. När en ny LISplan är framtagen ska alla aktuella 
LISområden finnas samlade i ett dokument. Revidering 
av LISområden kommer inte att ske i samband med 
kommande arbete med fördjupad översiktsplan för Bol
mens östra strand.  

• Ljungby kommun bedömer att LISområde 20 vid Kö
sen har potential för landsbygdsutveckling och ligger 
inom rimligt avstånd från utpekade stråk, då området 
ligger inom stråkens närområde (ungefär 2 km från väg 
25), som utgör ett av de två huvudstråken genom kom
munen, och inom en mil från centralorten. LISområdet 
utgör också en utökning av befintligt LISområde norrut 
längs Kösen som också inkluderar Angelstad där det 
bland annat finns en skola. LISområdet vid Kösen be
hålls därför men minskas något i omfattning för att un
danta vattenområden och jordbruksmark som inte bör 
exploateras samt för att undanta de delar av området 
som inte berörs av strandskydd.

• Avsnittet om mellankommunala frågor har utökats 
och utvecklats efter granskningen vad gäller vindkraft, 
materialförsörjning och förbättrad vägförbindelse med 
Älmhult. 

• För vindkraft anges att bedömning av dess påverkan på 
bland annat buller samt djur och naturmiljöer behöver 
göras gemensamt av berörda kommuner. Etablering av 
vindkraftverk inom ett avstånd av fem kilometer från 
kommungränsen ska därför föregås av samråd med 
berörda kommuner. Det exempel som nämns med Mo
gölsmyren i Halmstads kommun berör också Natura 
2000område, varför särskilt tillstånd kan krävas från 
länsstyrelsen. 

• I avsnittet om mellankommunala frågor nämns vad 
gäller materialförsörjning särskilt Ljungby kommuns 
betydelse för dricksvattenförsörjning, både i form av 
ytvatten från sjön Bolmen och grundvatten från Bergaå
sen. Vidare kompletteras avsnittet med att en förbättrad 
vägförbindelse mellan kommunhuvudorterna Ljungby 
och Älmhult skulle vara av mellankommunal och regio
nal betydelse. 

• Avgränsningen mellan område 5 och område 23 i Ljung
by ändras för att överensstämma med gränsen mellan 
sekundär och tertiär zon till vattenskyddsområdet. På så 
sätt undviks industribebyggelse i sekundär zon till för
mån för mångfunktionell bebyggelse, vilken kan inrym
ma verksamheter i form av service, lager och tillverkning 
med begränsad omgivningspåverkan. Fortsatt planarbete 
inom sekundär zon kommer att kräva utredningar av 
hur hänsyn kan tas till vattenskyddsområdet.
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• För det föreslagna industriområdet i Lidhult kom
pletteras texten med att området ligger i närheten av
eller berör två prioriterade dricksvattentillgångar i den
regionala vattenförsörjningsplanen – nämligen grund
vattenförekomsten Lidhultsåsen där Lidhults vattentäkt
är lokaliserad och ytterligare österut den prioriterade
ytvattentillgången sjön Askaken. Industriområdet ligger
på andra sidan Lidhultsån och därmed inte inom tillrin
ningsområdet till sjön Askaken, men det bör beaktas att
vattenresurser kan påverkas av framtida klimatföränd
ringar.

• Området söder om reningsverket har pekats ut som
grönstruktur som kan ta hand om dagvatten, med tanke
på att det skulle kunna utnyttjas för dagvatten från stora
delar av de befintliga bebyggelseområdena i sydvästra
Ljungby och att det utgör grönstruktur som idag är i
kommunal ägo. Översiktsplanen hanterar i övrigt inte
detaljerade förslag på vilka delar av grönstrukturen som
är lämpliga för vattenhantering, utan här hänvisas till
att vidare studier bör göras i samband med fördjupad
översiktsplan för Ljungby stad eller övriga orter alter
nativt i samband med framtagande av grönstrategier/
grönstrukturplaner. Vad gäller dagvattenhantering inom
nya bebyggelseområden anger översiktsplanen att det
i första hand bör lösas inom respektive markanvänd
ningsförslag, men även här kan det finnas behov av att
utnyttja den utpekade grönstrukturen. Vad gäller hur
samhällsviktiga funktioner som reningsverket i Ljungby
ska skyddas från översvämning hänvisas till kommunens
krisberedskapsarbete.

• Även för områden som ska kunna ta hand om vatten
vid skyfall gäller motsvarande resonemang som för dag
vattenhantering i övrigt i föregående stycke. Lokalisering
och utformning av till exempel multifunktionella ytor
utgör en detaljeringsnivå som inte hanteras i översikts
planen.

• De markanvändningsförslag som berörs av farligt
godsleder kompletteras med att hänsyn ska tas till det i
avsnittet ”Beakta i fortsatta planarbetet”.

• Vad gäller hur olika typer av risker hanteras tas över
siktsplanens markanvändningsförslag fram utifrån de
olika typer av risker som redovisas i länsstyrelsens ytt
rande, genom att områdena avgränsas med hänsyn till
risker och genom att områdesbeskrivningarna anger om
det finns risker som det behöver tas hänsyn till i fortsatt
detaljplanering. Vad gäller kommunens arbete med
risker i stort hänvisas i första hand till kommunens kris
beredskapsarbete.

• I översiktsplanens ställningstaganden om hänsyn till
jordbruksmark anges att hänsyn ska tas till jordbruk
smarkens värde för livsmedelsproduktion, såväl som
dess värden för natur och kulturmiljö och landskaps
bild.

• I ställningstagandet om jordbruksmark har det förtyd
ligats att ”brukningsvärd jordbruksmark” definieras
enligt 4 kap. 3 § i Miljöbalken. Aktivt jordbruk identi
fieras med hjälp av stödberättigad jordbruksmark enligt
EU:s definition, men behöver kompletteras inte minst
med ängs och betesmark för att ge en bild av all bruk
ningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmark ska i första
hand användas för livsmedelsproduktion. Samtidigt
har översiktsplanen förtydligats med inom vilka geogra
fiska områden som Ljungby kommun ser ett så tydligt
samhällsintresse av att tillgodose behovet av bebyggelse
utveckling och attraktiva bostadslägen att ett ianspråk
tagande av jordbruksmarken kan motiveras. Som motiv
för att bebygga jordbruksmark bedöms bebyggelseutveck
ling utgöra ett väsentligt samhällsintresse inom ungefär
1 km från centralorten och 0,5 km från serviceorterna.
Inom dessa avstånd bedöms orterna inom översiktspla
nens tidsram kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt
som skapar en attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar
hållbara trafikslag, varför det är inom dessa områden
som alternativa lokaliseringar också bedöms finnas. I
översiktsplanens hållbarhets och miljökonsekvensbe
skrivning finns en kartredovisning av alternativa lokali
seringar som har studerats i områden inom ungefär
1 km från centralorten och 0,5 km från serviceorter
samt en redogörelse med motiv om varför de inte är
lämpliga att ianspråkta.

• Trafikverkets synpunkt om utbyggnadsstrategin utmed
E4:an, som innebär att Ljungbys utsträckning längs vä
gen utökas betydligt, besvaras i samband med Trafikver
kets yttrande.

• Textavsnittet som finns för område 23 i Ljungby om att
placering av byggnader är en viktig aspekt för att redu
cera buller i utemiljöer kompletteras till andra industri 
och verksamhetsområden i bullerstörda lokaliseringar.
Även ställningstagandet om buller under Attraktiva
bebyggelsemiljöer har kompletterats med detta.

• I avsnittet om vindkraftsplanen anges specifika buller
värden som ska klaras vid husfasad.

• I översiktsplanen finns ställningstaganden som hanterar
för den sociala hållbarheten viktiga frågor som tillgång
till mötesplatser, trygghets och säkerhetsaspekter, dis
krimineringsgrunderna, identitet och medborgardialog.
Ställningstagandet om dialog har kompletterats med att
medborgardialog behöver utformas så att alla kan delta,
även grupper med vanligen låg representation som yngre
och nysvenskar.
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• Det förtydligas i avsnittet om vindkraft att den miljöbe
dömning den hänvisar till är den som tillhör vindkrafts
planen. Vad gäller hur tysta områden hanteras i över
siktsplanen hänvisas i övrigt till svar på den synpunkten
längre upp i yttrandet.

• Skrivelsen om planering av LISområden i avsnittet Att
raktiva bebyggelsemiljöer i del 2 kompletteras med att
det behöver finnas särskilt skäl för att strandskyddet ska
kunna upphävas.

Revidering av översiktsplan
• Förtydligande om att riksintressen hanteras i olika delar av dokumentet. I vissa fall har komplettering gjorts

av hur kommunen ska tillgodose riksintressenas värden och funktion samt om förändringar som föreslås i
anslutning till riksintressena som kan påverka deras värden

• Komplettering av att en möjlig ny stambana för höghastighetståg skulle tangera två riksintressen för kultur
miljövård

• Definitionen av områdena med värdefull natur i översiktsplanen, där riksintressen för naturvård ingår, för
tydligas vad gäller innehåll och syfte, samt hur de ska hanteras i kommunens fysiska planering. Beskrivning
en av riksintressena för naturvård kompletteras med att om natur och exploateringsintressen står mot varan
dra behöver fördjupade studier visa hur grönstrukturens funktion kan bevaras vid ändrad markanvändning.

• Revidering om att det finns gällande riksintressebeskrivning och motivering för alla riksintressen för kultur
miljö. Beskrivningen av riksintressena kompletteras med att om kulturmiljö och exploateringsintressen står
mot varandra behöver fördjupade studier visa hur kulturmiljön kan bevaras vid ändrad markanvändning

• Komplettering om att riksintresset för Bolmentunneln överlappas av två av de utpekade utredningsområde
na för vindkraft.

• För riksintressen för kommunikationer görs kompletteringar vad gäller flygplatsernas MSAytor och benäm
ningen av planering av ny järnväg som ”nya stambanor”.

• Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten har komplettering gjorts med en generell beskrivning av vattenfö
rekomsterna för yt och grundvatten i hela kommunen.

• Det förtydligas i ställningstagande om dagvatten att lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar grund
vattnet.

• Komplettering med kartredovisning av risker kopplade till ras, skred, erosion, översvämning, förorenad
mark, radon och farligt godsleder.

• De felaktiga texterna om att grundvattentillgångar i delar av Ryssbyåsen och Bergaåsen inte används som
dricksvattentäkter stryks.

• Vissa justeringar i avsnittet Social hållbarhet, för att poängtera kopplingen mellan den fysiska planeringen
och den sociala hållbarheten samt komplettera med information om barnkonventionen.

• Året för när barnkonventionen blev svensk lag har ändrats till det korrekta 2020.

• Referenslistan har försetts med digitala länkar.

• Kartan över riksintressen för kulturmiljövård har försetts med en tydligare teckenförklaring.

• Placeringen av kollektivtrafiknoden i Ryssby har i över
siktsplanen korrigerats till det nuvarande läget vid östra
infartsvägen.

• Det har förtydligats att fortsatt planering av område 4 i
Lagan kan komma att inkludera flytt av Prästtorpsvägen
förbi skolan.
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Kommentar
Till översiktsplanens antagande möjliggörs att kunna öpp
na olika kartlager i en digital karta och på så sätt se hur 
riksintressen och andra intressen står i konflikt, samverkar 
eller på annat sätt påverkar varandra. Den utskrivbara 
versionen av översiktsplanen kommer dock inte att förses 
med kartor som exempelvis samlat visar alla riksintressen, 
då det skulle bli en väldigt svårläst karta. Synpunkten om 
det tidigare föreslagna LISområdet besvaras längre ner i 
samband med övriga synpunkter på LISplaneringen.

Redovisningen av yt och grundvatten har reviderats, både 
vad gäller Agunnarydssjöns ekologiska och kemiska status 
samt att det grundvattenmagasin som Agunnaryd ligger 
på berör alla markanvändningsförslag. Redovisningen av 
grundvattenmagasin i översiktsplanen har setts över gene
rellt, så att de prioriterade grundvattentillgångar som redo
visas i den regionala vattenförsörjningsplanen synliggörs 
där de berörs av översiktsplanens markanvändningsförslag. 
I de fortsatta planarbetena är det generellt beskrivet att re
cipienternas ställda miljökvalitetsnormer inte får försämras 
av framtida bebyggelse och etableringar. 

Ljungby kommun bedömer även fortsättningsvis att det är 
möjligt att kombinera LISområde för besöksnäring med 
riksintresse för naturvård, på så sätt att det säkerställs att 
riksintresset inte skadas genom försiktig planering utifrån 
riksintressets värden. Det tidigare föreslagna LISområdet 
i Agunnaryd har dock tagits bort efter synpunkter från 
länsstyrelsen för att översiktsplanens genomförbarhet ska 
bli tydlig, då strandskyddet är en av länsstyrelsens överpröv
ningsgrundande frågor. 

Enligt Länsstyrelsens Översvämningskartering för Helge 
å 100årsflöde så berörs inte område 3 direkt av över
svämning vid ett 100årsflöde i Helge å. Däremot ligger 
områdets östra del intill det området som enligt kartering
en riskerar att översvämmas. Som framgår av svaret på 
länsstyrelsens yttrande under den ordinarie granskningen 
har översiktsplanen kompletterats med kartredovisning av 
bland annat översvämningsrisker och eventuella riskområ
den för ras, skred och erosion. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  
– extra granskning för Agunnaryd
Kommunen beskriver nu tydligare hur riksintresset för 
naturvård ska beaktas och LISområdets avgränsning har 
reducerats så att den känsliga Brånanäs udde undantas. 
Det är viktigt att de olika intressen som finns inom och i 
områdets närhet synliggörs i ett kartunderlag, så att riksin
tressets värde och funktion inte påverkas negativt. Det är 
också av väsentlig betydelse att kommunen fullföljer inten
tionen om att exploatering ska föregås av närmare utred
ningar i samband med planläggning av området.

Planförslaget beskriver nu tydligare hur kommunens yt 
och grundvatten med måttlig och dålig status ska uppnå 
fastställda miljökvalitetsnormer. Nedanstående bör dock 
uppmärksammas: 

• Agunnarydssjön har måttlig ekologisk status, respektive 
ej god kemisk status. I tillhörande miljökonsekvensbe
skrivning anges att Agunnarydssjön har god ekologisk 
och kemisk status, detta behöver justeras. 

• Hela byn ligger på en ås med ett grundvattenmagasin. 
Den aktuella grundvattenförekomsten har god kemisk 
och kvantitativ status. Kommunen beskriver för område 
nr 2 och 3 att det finns ett grundvattenmagasin som ska 
tas hänsyn till avseende statusklassning och påverkan på 
recipienter samt miljökvalitetsnormer för vatten för att 
undvika att grundvattnet förorenas.

• Länsstyrelsen anser att samtliga åtgärder inom samtliga 
föreslagna områden kan komma att påverka grundvatt
net. Området har klassats ha ”hög sårbarhet” för grund
vattnet enligt SGU:s sårbarhetskarta för grundvatten.

Föreslaget område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS) har reducerats. Kommunens förhållningssätt till 
riksintresset för naturvård beskrivs nu tydligare, liksom 
hur området kan bidra till en utveckling av landsbygden. 
Länsstyrelsen konstaterar att LISområdet justerats till det 
bättre och att klockgentianan inte är återfunnen inom det 
resterande området. Beskrivningen av LISområdet har 
utvecklats avseende vilken utveckling av landsbygden som 
det kan bidra till, även förhållningssättet till riksintresset 
för naturvård beskrivs tydligare. Länsstyrelsens synpunkter 
från översiktsplanens granskningsyttrande 20210317 kvar
står dock. Det är inte lämpligt med ett LISområde inom 
riksintresse för naturvård.

Nytt område nr 3, norr om väg 604 berörs av 100års flöde 
samt högsta flöde från Helge å. Länsstyrelsen har redan 
tidigare påpekat att översvämningsrisker och eventuella 
riskområden för ras, skred och erosion bör visas på en kar
ta. Det är viktigt att kommunen fullföljer sin ambition om 
att ta fram kartunderlag för detta i samband med planens 
antagande, där ovan nämnda aspekter synliggörs.
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Revidering av översiktsplan
• Redovisningen av grundvattenmagasin har setts över generellt, så att de prioriterade grundvattentillgångarna

i den regionala vattenförsörjningsplanen synliggörs där de berörs av markanvändningsförslag. För Agunna
ryd har revideringar gjorts av beskrivningarna om Agunnarydssjön och aktuellt grundvattenmagasin.

• Det tidigare LISområdet i Agunnaryd har tagits bort.

• Område 3 i Agunnaryd har kompletterats med att angränsar till område som riskerar att översvämmas vid
100årsflöde i Helge å.

Miljö- och byggnämnden
Föreslagna industriområden inom sekundär zon till vatten
skyddsområde kommer att kräva fortsatta utredningar efter 
att översiktsplanen antas för att säkerställa att förorenings
risken är väl beaktad och i vilken utsträckning områdena går 
att exploatera som industriområden.

Kommentar
Avgränsningen mellan område 5 och område 23 i Ljung
by ändras för att överensstämma med gränsen mellan 
sekundär och tertiär zon till vattenskyddsområdet. På så 
sätt undviks industribebyggelse i sekundär zon till förmån 
för mångfunktionell bebyggelse, vilken kan inrymma 
verksamheter i form av service, lager och tillverkning med 
begränsad omgivningspåverkan. Fortsatt planarbete inom 
sekundär zon kommer att kräva utredningar av hur hänsyn 
kan tas till vattenskyddsområdet. 

Revidering av översiktsplan
Avgränsningen mellan område 5 och område 23 i Ljungby ändras för att överensstämma 
med gränsen mellan sekundär och tertiär zon till vattenskydds området.
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Miljö- och byggförvaltningen  
– extra granskning för Agunnaryd
Under den extra granskningen över Agunnaryds planför
slag har miljö och byggförvaltningen lämnat synpunkter:

• I den inledande texten om Agunnaryd sägs att här finns 
en dagligvaruhandel med kafé som fungerar som träff
punkt. I byggnaden finns också frisör, massör, fotvård 
och vårdcentral vilket bör redovisas för att ytterligare 
poängtera vilken service som finns i Agunnaryd. 

• Bilden på sidan 18 är väldigt dyster som visar ett mörker 
över Ljungbys finaste byggnad Tellushuset. Bilden bör 
ljusas upp eller bytas ut för att få en positivare och mer 
lockande bild av Ljungby kommun.  

• Ändra kartornas positionering, från stående till liggan
de, för att enkelt ha överblick mellan områdesbeskriv
ning och karta. Kartorna blir också tydligare om de re
dovisas i ett större format vilket är möjligt om de vänds 
och samtidigt täcker en helsida. 

• Reningsverkets kapacitet kommer den klara den utö
kade bebyggelsen? Redovisat från 2019 är 375 personer 
påkopplade. 375personer x 0,17m3 hushållsspill
vatten=63,75m3/dygn. Infiltrationsanläggningen är 
dimensionerad för 110m3/dygn, 600pe. För ökad bebyg
gelse och turistverksamhet kommer avloppsreningsver
ket behövas byggas om.

• Område 5 är redovisat för sammanhängande bostadsbe
byggelse vilket är ett stort område för enbart bostäder. 
Lämpligen kan det i stället redovisas som avsett för 
mångfunktionell användning. Då finns utrymme för 
samlingslokal/festplats, bostäder, parkområden med 
t.ex. dagvattenhantering med mera. 

• Under avsnittet ”Grönstruktur” redovisas: ”Ett grönom
råde avsätts i anslutning till lekplatsen i den västra delen 
av samhället, där gällande detaljplan medger bostäder. 
På så sätt säkerställs områdets natur och rekreations
värden.” Är detta ekologisk kompensation för förlorade 
naturvärden, exempelvis skyddsvärda träd vid bebyggelse 
så kan det förtydligas. Kompensation för förlorade na
turvärden finns på sidan 17 i ÖP och att få med det un
der ”Grönstruktur” stärker motivet med planering och 
arbetet för ökad bebyggelse i lövträdsområden.

• Bevarande av grönområden för att klara en översväm
ningsrisk torde inte räcka för framtidens förväntande 
skyfall och klimatförändringar. För att reducera över
svämningsrisken vid skyfall borde fler förslag på lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) vid källan upp
dagas såsom gröna tak, fördröjning och uppsamling 
av dagvatten för andra ändamål. Vid strategiskt LOD 
kommer mervärden skapas där biologisk mångfald, re
kreation, attraktivitet och trygghet ökar. Planering inför 
ny bebyggelse bör innefatta dessa delar för att motivera 
förslaget och verka hållbart idag och i framtiden. 

Kommentar
I planförslagets del 2 samt hållbarhets och miljökonse
kvensbeskrivningen uppdateras den inledande texten 
 enligt synpunkt.  

Synpunkten om fotografiet på s.18 har också getts tidigare 
av andra synpunktslämnare. Fotot har bytts ut i antagande
handlingen. 

De flesta markanvändningskartorna är i liggande format. 
Enbart Ljungbys och Ryssbys karta är i stående format ef
tersom de blir mer tydliga så. Kartorna utgör en helsida i 
dokumentet och kommer fortsättningsvis att göra det. 

Efter avstämning med VA och renhållningsavdelningen, 
har det konstaterats att vid framtida planläggning av de 
föreslagna nya bebyggelseområdena kommer det krävas en 
utredning av huruvida områdena kan försörjs med dricks
vatten och huruvida reningsverket har kapacitet att ta emot 
spillvattnet. Utredningen av dessa frågor behöver starta i 
samma skede som planuppdrag ges för något av områdena. 
Samtliga föreslagna nya bebyggelseområden kommer att 
behöva utredas i perspektivet av hur vatten och avlopp 
kommer att lösas. 

Område 5 förblir föreslaget som sammanhängande bo
stadsbebyggelse i översiktsplanen. Området ligger intill ett 
befintligt planlagt område för bostäder och det finns inte 
behov av att möjliggöra för fler funktioner i området. I 
ortens centrala och norra del finns gott om utrymme för 
mångfunktionell bebyggelse som möjliggör för samlings
platser osv. Enligt Boverkets definition av sammanhängan
de bostadsbebyggelse ingår även vissa verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan samt besöksanläggningar. 
Det inryms även parker och dagvattenanläggningar. 

Grön och parkområdet som föreslås på den marken som 
idag är planlagd för bostäder, görs för att den gröna ytan är 
viktig i ett nordöstligt regionalt lövstråksamband. Eftersom 
ytan är obebyggd idag utgör den fortfarande en viktig del i 
lövstråkssambandet och bör således bevaras. 

Miljö och byggförvaltningen beskriver väl i yttrandet hur 
dagvattnet vid skyfall kan omhändertas på ett hållbart sätt. 
I de fortsatta planeringsprojekten får det i detaljplanen ut
redas vilka lämpliga utformningskrav på den lokala platsen 
som behöver ställas för att klara framtida höga flöden. 
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Revidering av översiktsplan
• Beskrivningen av Agunnaryd uppdateras både i del 2 samt hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.

• Både planförslagets del två samt hållbarhetskonsekvensbeskrivningen kommer att uppdateras med denna
information om att framtida bebyggelseområdes planering förutsätter en utredning av reningsverkets kapaci
tet att hantera spillvatten och hur områdena kan försörjas med dricksvatten.

• För samtliga föreslagna bebyggelseområden tilläggs, både i del 2 samt hållbarhetskonsekvensbeskrivningen,
i beaktandet att även mängden vatten som kan uppstå vid skyfall, beaktas vid utformning av dagvattenhante
ring i respektive område.
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Miljöpartiet i Ljungby kommun
Miljöpartiet i Ljungby kommun hänvisar till deras yttrande 
över samrådsförslaget och kompletterar det yttrandet med 
ytterligare punkter i granskningsyttrandet. 

Miljöpartiets synpunkter i Ljungby kommun handlar om 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand. De ställer sig 
frågande till huruvida en gång och cykelväg mellan Ljung
by och sjön Bolmen kan få fart på utvecklingen i området. 
Partiets ordförande anser att det går alldeles utmärkt att 
cykla på den vägen som finns idag och därför bör det över
vägas om denna gång och cykelväg ska prioriteras framför 
andra gång och cykelvägar i Ljungby kommun. 

När det gäller VAöverföringsledningen anser de att den 
absolut inte är en förutsättning för utvecklingen av Bol
mens östra strand och menar på att det finns gott om 
tomter som har kommunalt VA eller godkända gemen
samhetsanläggningar och som har utrymme för betydligt 
fler anslutningar. Dessutom menar de på att de lediga 
tomterna funnits i flera år utan att bebyggas vilket vittnar 
om att efterfrågan på dessa tomter inte är avhängigt över
föringsledningen. Tvärtom tror MP att den skulle bromsa 
utvecklingen eftersom kostnaden för de boende skulle 
öka mycket jämfört med de lösningar de har idag. Med en 
överföringsledning kommer inte heller vattnet att återfö
ras till kretsloppet naturligt utan kommer efter rening att 
försvinna ut i Lagan och vidare till Laholmsbukten och 
skulle långt därefter att återföras till grundvattnet genom 
nederbörd. 

Vidare anser MP att det är felaktigt att skriva att ”många 
anläggningar utmed sjön Bolmens östra strand inte klarar 
dagens krav”. De menar på att det i verkligheten i septem
ber 2020 var 15 anläggningar som inte hade godkända 
lösningar för avlopp och då är det missvisande att använda 
begreppet många. Kostnadsskillnaden blir också stor om 
man jämför kostnaden för överföringsledningen 2015 och 
vad det kostar att åtgärda en enskild anläggning. Merkost
naden kommer att betalas av VA kollektivet och det lär 
inte locka fler att bosätta sig i Ljungby kommun. 

Kommentar
Ljungby Kommun anser att Miljöpartiets synpunkter på 
samrådsförslaget har bemötts och hanterats i samrådsredo
görelse daterad 20201204. Synpunkter från gransknings 
yttrandet besvaras i denna kommentar. 

Sjön Bolmen är, förutom en viktig ytvattentäkt, ett viktigt 
område för rekreation och friluftsliv. Det är ett utpekat 
område som riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske. 

Att tillgängliggöra området hela vägen från centralorten 
med en säker och bilseparerad gång och cykelväg har ut
tryckts som ett behov och som ett önskemål av både boen
de och besökare i området. Gång och cykelvägen har lyfts 
som en viktig länk för att tillgängliggöra det fina rekreativa 
området för oskyddade trafikanter. Den har under årens 
lopp tagits upp som förslag i olika plandokument såsom 
gällande ÖP 2006 samt Utvecklingsprogram för Bolmens 
östra strand.

Utvecklingen av Bolmens östra strand kan hämmas på så 
vis av att VAfrågorna inte är lösta, genom att länsstyrelsen 
har rätt att överpröva detaljplanen om inte vatten och 
avlopp, vid detaljplanens antagande är långsiktigt och håll
bart löst. Med det menas att detaljplaner inom detta om
råde inte kan komma till stånd förrän man från kommu
nens sida kan påvisa en VAlösning som är hållbar för alla 
parter. Länsstyrelsen i Kronobergs län har också vid tidiga 
dialoger om utvecklingen i det här området uttryckt oro 
för att VA måste lösas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Kommunen har skyldighet enligt § 6, Lagen om allmänna 
vattentjänster, att med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljö ordna vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. Kommunen har flera planärenden som är 
väntande på grund av att vatten och avlopp inte kan lösas 
på ett ändamålsenligt sätt. Med överföringsledningen kan 
förutom avloppen också dricksvattenförsörjningen säkras 
i området. Givetvis finns det många fördelar med infiltra
tionsbäddar som renar avloppsvattnet men kommunen 
bedömer att det på sikt inte är hållbart i detta område. 

Miljöavdelningen har utrett hur många avlopp som behö
ver åtgärdas omedelbart innanför det planerade verksam
hetsområdet. Det stämmer att det är 15 enskilda avlopp 
som behöver åtgärdas omedelbart och som ligger innanför 
verksamhetsområdet. Därutöver finns 6 gemensamhetsan
läggningar som också kommer att anslutas. Kommunens 
gemensamma vaanläggningar i detta område börjar anting
en föråldras eller har nått full kapacitet och kräver därför 
denna lösning. I fortsättningen kommer anläggningar 
som fått andra klassningar att få tillsyn innan miljöavdel
ningen kan göra en bedömning av dem. Utmaningstexten 
för Bolmens östra strand kommer att uppdateras med en 
lägesbild för våren 2021. Sjön Bolmen är känsligt eftersom 
det försörjer ca en miljon människor med ytvatten som 
efter rening blir dricksvatten. De ekonomiska aspekterna 
av VA överföringsledningen ligger utanför översiktsplanens 
ansvar.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av  översiktsplanen. 
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Moderaterna i Ljungby kommun
Moderaterna i Ljungby kommun önskar att strukturbilden 
kompletteras med en streckad linje på vägen mellan Lagan 
och Bolmens östra strand, detta för att vägen är viktig för 
turismnäringen. 

Vad gäller markanvändningsförslagen i Ljungby önskar de 
utöka industriområdet utmed rv 25 mot Halmstad. DE 
anser att väg 25 skyltläge skulle kunna utnyttjas bättre trots 
att det finns en hel del mossmark i området. 

I Lagans markanvändningskarta föreslår Moderaterna att 
den framtida omledningsvägen genom område 4 bör ritas 
ut så att tung trafik inte går förbi skolan i Åby. 

Angående LISområden, anser Moderaterna att LIS områ
det vid Askaken ska synliggöras i strukturbilden och inte 
enbart på den översiktliga kartbilden.

I Ryssby anser Moderaterna att område 2 i sydväst borde i 
framtiden kunna bindas samman med det nya föreslagna 
industriområdet, område 6 vid väg 25, för att undvika 
tung trafik genom samhället. En sådan framtida väg bör 
markeras i kartan. 

När det gäller Södra Ljunga anser Moderaterna att trots 
Södra Ljunga inte är en utpekad serviceort så bör det nå
gonstans framgå att kommunen vill att det finns detaljpla
nelagd mark i orten för att underlätta för byggande. 

En redaktionell synpunkt berör fotot på sidan 25 som de 
föreslår bytas ut eftersom det inte speglar intentionerna 
med rubriken. 

Kommentar
Det utpekade stråket är en följd av det definierade utveck
lingsområdet och har ingen egen status i strukturbilden 
utan den, med översiktsplanens utvecklingsområde, visar 
på en potential och ett behov i att utveckla stråket. I sam
band med att en fördjupad översiktsplan görs för utveck
lingsområdet kommer stråkfunktioner i och till området 
att utredas.

Att lägga till ytterligare industriområden efter granskning
en av översiktsplanen skulle innebära en sådan förändring 
att översiktsplanen hade behövts extra granskas ännu en 
gång. 

Område 19 ligger utmed RV. 25 och i framtiden när mark 
behöver köpas in för att planläggas för industri så kan det 
för fastighetsbildningens skull ändå bli att mark skiften 
utanför det utpekade området behöver köpas in. 

De utpekade områdena i översiktsplanen är ungefärliga 
områden och ska inte ses som absoluta gränser, fastighets
gränser och användningsgränser specificeras i det fortsatta 
planarbetet. 

Efter avstämning med länsstyrelsen huruvida den framtida 
omledningsvägen behöver ritas ut eller ej i område 4, har 
Länsstyrelsen meddelat att det räcker det nämns i texten 
för områdets beskrivning och fortsatta arbete. 

I strukturbilden redovisas inga LIS områden, där är det 
inte lämpligt att synliggöra ett specifikt LISområde. Struk
turbilden visar kommunens vision för den fysiska utveck
lingen av kommunen fram till 2035. I den har inte andra 
övergripande förslag lyfts in just för att hålla kartbilden 
enkel och tydlig. Däremot kommer LISavsnittet att upp
dateras med inzoomade LIS kartor för respektive område 
eftersom dessa i granskningsförslaget var lite svårlästa i den 
översiktliga bilden. 

Det finns inte behov av en förlängning av Lunnagårdsvä
gen ut till område 6 eftersom kommunens ambition med 
markanvändningsförslagen är att planera ett externt indu
striområde utmed väg 25 för att avlasta samhället dels från 
tung trafik men också störande verksamheter. Eftersom 
område 2 förelsås att omvandlas till sammanhängande 
bostadsbebyggelse kommer det inte heller att finnas verk
samheter i sydvästra delen av samhället som behöver god
stransporter. 

Vad gäller synpunkterna om planlagda tomter även i de 
mindre orterna så ställer sig inte kommunen mot att det 
finns planlagda tomter i de mindre orterna. Med utpe
kandet av serviceorter vill kommunen visa var kommunen 
kommer att verka för att planlagda tomter finns, däremot 
kommer kommunen stötta privata initiativ i de mindre 
orterna till att upprätthålla och utveckla den befintliga 
servicen genom t ex planläggning. Specifikt för Södra 
Ljunga är att där finns ett planuppdrag för planläggning av 
bostadstomter. Kommunen kommer att göra detaljplanen 
enligt den prioritering som görs i kommunens löpande 
planering. 

Revidering av översiktsplan
Områdestexten för område 4 i Lagan uppdateras med information om att bostadsområdet  
kan beröras av en  omledningsväg för farligt gods och att samråd ska ske med Trafikverket i frågan.
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Privatperson 1 - Tannåker
Synpunkten från denna person handlar om de utritade 
grönstrukturerna i översiktsplanen. Argumenten handlar 
om att det i översiktsplanen inte ska ritas ut grönstruk
turområden utan att en överenskommelse först görs med 
markägaren. Eftersom dessa klassningar, målsättningar kan 
leda till begränsningar i form av regler eller socialt tryck. 
I de fall områden pekas ut på karta måste myndigheterna 
vara mycket tydliga med att skogsägaren inte förväntas 
avstå brukande i de fall ersättning inte betalas ut. Formule
ringen ”naturområden bör avsättas som naturreservat eller 
liknande” skapar en stor otydlighet och osäkerhet för alla 
privata markägare inom området och bör därför strykas 
helt från dokumentet. 

Kommentar
Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden. Grönstrukturområde
nas innebörd och hur det skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas utpekade 
markanvändningsförslag har förtydligats i översiktsplanen. 
Vidare har det förtydligats hur grönstrukturen hanteras på 
kommunal respektive privat mark i orternas markanvänd
ningsförslag. 

Revidering av översiktsplan
Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den 
 kommunövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras  
på kommunal respektive privat mark i  markanvändningsförslagen. 
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Privatperson 2 – Tannåker
Två personer lämnade ett gemensamt yttrande på översikts
planen. De är positiva till att markanvändningsförslagen 
för Bolmens östra strand är borttagna för att utredas i en 
fördjupad översiktsplan efter översiktsplanens antagande. 

Under strategiområdet ”Attraktiva bebyggelsemiljöer” har 
de synpunkter om ett ställningstagande för landsbygden att 
”…nya bostäder i första hand bör uppföras i anslutning till 
befintlig bebyggelse eller att ny bebyggelse samlas i bebyg
gelsegrupper”. De ställer sig emot detta, då de menar att 
om man flyttar till landsbygden så är det för att man vill ha 
mer utrymme kring sig. 

När det gäller grönstruktur anser de inte att det finns 
något ytterligare behov av ytterligare naturreservat utmed 
Bolmens östra strand, eftersom det inskränker i fastighets
ägares ekonomiska förutsättningar. De är själva skogsägare 
till skog som är skogscertifierad genom Södra Skogsägarna 
för uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald med hän
syn till rekreationsvärden. Deras målsättning med skogen 
är att även kommande generationer kan leva och få sin 
försörjning genom skogsbruket på gården. Vidare hänvisar 
synpunktslämnaren till tidigare samrådsyttrande.

Kommentar
Anledningen till ställningstagandet om att samla bostäder 
i anslutning till befintlig bebyggelse eller att ny bebyggelse 
bör samlas i grupper är flera. Dels är det av resurshushåll
ningsskäl med hänsyn till natur och jordbruksmarkens 
värde, dels andra värden t ex kulturvärden men också av 
ekonomiska skäl. Förutom att det är mer hållbart för mil
jön att fortsätta bygga på mark som redan är påverkad av 
infrastruktur och bebyggelse så är det också ekonomiskt 
mer fördelaktigt att samla bebyggelsen kring befintlig 
infrastruktur såsom vägar, vatten och avloppsledningar. 
Eftersom översiktsplanen är ett vägledande dokument för 
kommande beslut i mark och vattenanvändningsfrågor så 
är det inget som kan hindra att en privat fastighetsägare 
ansöker om förhandsbesked för ett bostadshus ute på 
landsbygden. Vid förfrågningar görs bedömningar från 
fall till fall, men att en viktig aspekt är att ny bebyggelse på 
landsbygden ska kunna tillföras utan att befintliga värden 
ska komma till för stor skada. Vad gäller grönstrukturen, 
finns inga förslag i utvecklingsområdet för naturreservat 
eller liknande. Däremot behöver det i den fördjupade över
siktsplanen för detta område, utredas efter övers iktspla
nens antagande vilka natur,  rekreations och kulturvärden 
där finns för att på bästa sätt i dialog med de boende och 
verksamma i området komma fram till framtida bebyggel
seområden. Synpunkterna som lämnades på samrådsförsla
get av översiktsplanen har besvarats i samrådsredogörelsen 
daterad 20201204, sida 90.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 
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Privatperson 3 – Ljungby
Synpunktslämnaren har många övergripande synpunkter 
kring både den faktiska utvecklingen som sker i Ljungby 
stad samt om de planerade åtgärderna framöver. Synpunk
terna handlar om att det tas för lite hänsyn till miljö och 
klimatpåverkan. De gröna miljöerna verkar försvinna i 
Ljungby när träd tas ned, parker försvinner och mer yta 
hårdgörs. En fråga ställs om det finns en plan att inventera 
träden i Ljungby kommun? Kommunen ska ge informa
tion om skyddsvärda träd till allmänhet och företag. 

När Järnvägsparken ersatte stadsparken (länken mellan f.d. 
järnvägsstationen, Storgatan och Stadshotellet) försvann 
en autentisk miljö och centrum fick en park mindre. Vi
dare tas synpunkter upp om träd som försvinner i centrala 
Ljungby i samband med om och nybyggnation och en frå
ga ställs om var de träden finns som ska ersatta de borttag
na träden. Översiktsplanen tar upp vikten av pollinerande 
växter men i centrala staden har stora ytor med blomman
de växter ersatts med gräs. 

Synpunkt lämnas även om busshållplatsens skötsel och 
utformning avseende stödmurarna som skulle kunna ut
formas till att kunna användas som sittplats, bänk. Även 
en stor klocka saknas. Vidare anser kommuninvånaren att 
ytorna kring LIDL och Hamburgerbaren mot Skånegatan 
är misskött. 

Synpunkterna om Ljungby centrums omvandling och 
vilken negativ påverkan den har för miljön, handlar om 
den planerade bebyggelsen i kvarteren Loket och Tåget. 
Synpunktslämnaren anser att det blir för ett stort ingrepp i 
den gröna miljön och äventyrar klimatet/miljön på många 
sätt. Kommuninvånaren anser att det finns många andra 
tomma tomter som gapar med grusytor och som kan ställas 
krav på att bebyggas. Vidare anser kommuninvånaren att 
stadsplanen inom området KungsgatanGängesvägenSkå
negatanOlofsgatan behöver ändras så att man får in bostä
der i det området och ersätter företagen med motsvarande 
tomter i yttre områden. För att skapa ett lättillgängligt 
kulturell centrum med Grand, Pingtskyrkan, Kulturskolan 
och Godsmagasinet anser kommuninvånaren att Skåne
gatan ska stängas av och öppna upp Villagatan för trafik av 
bilar, varutransporter och bussar. 

Kommuninvånaren har också synpunkter om kommunika
tionerna, busshållplatser och trafikering av busshållplatser. 
Det är viktigt att prioritera gående och cyklister först i pla
neringen och att framtida gång och cykelvägar som anläggs 
på Banvallen får belysning så att fler använder Banvallen 
till arbetspendling med cykel. Vad gäller kollektivtrafikens 
turer, anser kommuninvånaren att samtliga linjer bör 
svänga om lasarettet eftersom det kan vara svårt för de som 
ska till lasarettet att gå/transportera sig dit från resecen
trum. 

Vidare föreslås att busshållplatserna i serviceorterna ska 
planeras centralt i byarna för att vara lättillgängliga för gå
ende, cyklister och småbarnsfamiljer. 

Vad gäller naturreservaten anser synpunktslämnaren att 
kommunen ska reglera motionscykling med mountain
bikes på stigarna. Personen tycker att det inte passar i ett 
naturreservat eftersom det går för fort. 

Kommentar
Med denna översiktsplan har ett helt nytt arbetssätt an
vänts för att belysa både potentiella miljökonsekvenser av 
planförslaget men också för att lyfta fram och värna de na
turvärden som finns. I den gällande översiktsplanen finns 
inte detta arbetssätt och med denna nya översiktsplan finns 
förhoppningar om att både strukturen av planen med 
strukturbild, strategiområden och ställningstaganden samt 
markanvändningsförslag med beaktanden landar i hållbar 
samhällsutveckling. Samtliga strategiområden genomsyras 
av hållbarhetsaspekterna ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Strategiområdena Natur och  Vatten, Infrastruk
tur och kommunikationer samt Attraktiva bebyggelsemil
jöer hänger ihop då de innehåller ställningstaganden som 
främjar biologisk mångfald, värnande av natur och vatte
nområden samt premierande av hållbara trafikslag såsom 
kollektivtrafik och gång och cykelvägar. 

Ett viktigt underlag som ett externt konsultföretag arbetat 
fram som underlag till översiktsplanen, är naturvärdes och 
rekreationsinventering för samtliga utpekade orter och 
utvecklingsområde i kommunen. I underlaget finns bland 
annat marktäckekartering som visar var ädellövträd finns, 
regionala lövstråkssamband samt även trädpunkter. I fram
tagandet av markanvändningsförslagen har dessa underlag 
använts för att se var värden finns samt hur de ska visas 
hänsyn i den fortsatta planeringen. I många nya bebyggel
seområden föreslås också att man i det fortsatta planarbe
tet planerar för mer lövträdplanteringar som ger ren luft, 
skugga och tar hand om dagvattnet bland annat. 

Förändringarna i Ljungby centrum har utgått ifrån den 
gällande centrumplanen från 2009. I samband med om
byggnationerna har en del träd behövt flyttas eller tas ned 
och då har ambitionen varit att ersätta det nedtagna trädet 
på annan plats. Det har planterats en hel del i samband 
med förnyelsen av centrum, men det tar tid för träden att 
växa till sig och därmed kan intrycket av det nya upplevas 
som glest till en början. Under strategiområdet Natur och 
Vatten finns ställningstaganden som leder det fortsatta 
planarbetet för en mer grön och ekologisk hållbar sam
hällsutveckling; 
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• Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och träd
samlingar inventeras.

• Säkerställ att grönytor reserveras i samhällsplaneringen
genom att en grönytefaktor tas fram för planering av
olika typer av områden.

• Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och orörd
natur som naturreservat eller liknande.Värdefullt växt 
och djurliv ska i första hand bevaras, men ekologisk
kompensation kan i undantagsfall bli aktuell för till
exempel skyddsvärda träd och fridlysta eller rödlistade
arter.

Synpunkterna om busshållplatsen samt skötseln av ytorna 
kring de nämnda verksamheterna, skickas vidare till teknis
ka förvaltningen. 

I detaljplanen för Loket finns bestämmelser om plantering, 
både söder om kvarteret och i kanten mot Olofsgatan och 
Kungsgatan. Syftet med dessa planteringar är att till viss 
del kompensera de ytor som hårdgörs vid byggnation. Med 
bebyggelse skapas också moderna dagvattenanläggningar, 
så kallade raingardens intill parkeringarna där förorenat 
dagvatten samlas i växtbäddar som renar vattnet innan det 
leds vidare till något vattendrag. 

När det gäller var byggnationen kommer igång i nya de
taljplanerade områden så är det lättare för kommunen 
att driva arbetet framåt om det är kommunen som är 
markägare. Detaljplanerna har en genomförandetid som 
garanterar fastighetsägaren att under bestämd tid ha rätten 
att bygga enligt planen. 

Synpunkten om att upphäva stadsplanen inom de nämnda 
vägarna, gatorna har delvis gjorts genom Centrumplan 
2009 och de efterföljande detaljplanerna. I förslag till över
siktsplan har ett ännu större område tilltagits, från Karls
rovägen i söder till Parkgatan i öster, för utveckling med 
mångfunktionell bebyggelse. 

Med den utvecklingen kan centrala Ljungby omvandlas 
från industriområden till bostäder, handel, kontor mm.  
Centrumplanen har till stora delar genomförts dels genom 
upprättande av detaljplaner i centrala Ljungby men också 
omstrukturering i huvudleder, genomfartsgator. Den stora 
förändringen med att göra om Skånegatan till huvudled 
har gjorts för ett par år sedan och det finns inga planer på 
att förändra den trafikstrukturen. Däremot är det viktigt 
som kommuninvånaren säger att de kulturella funktioner
na i centrum är väl tillgängliga för gående och cyklister. 

Under strategiområdet Infrastruktur och Kommunikatio
ner finns det ställningstaganden som säger att hållbara 
trafikslag såsom gång och cykelvägar samt kollektivtrafik 
ska prioriteras i samhällsplaneringen. Vad gäller kollektiv
trafiknoderna i serviceorterna har de föreslagits utanför 
orten i de lägena eftersom ambitionen är att orterna ska ha 
god tillgänglighet till snabbussar. Detta ska inte utesluta att 
hållplatser som finns, fortsatt ska finnas inne i orterna. I 
det fortsatta planarbetet behövs det läggas stor vikt vid att i 
den fortsatta planeringen se till att de mer externa hållplat
serna är väl tillgängliga för gående och cyklister. 

Kommuninvånaren lämnar flera förslag på framtida gång 
och cykelvägar i centralorten som skickas vidare till kom
munledningsförvaltningen. Detta för att efter översiktspla
nens antagande föreslås en plan för hållbara trafikslag tas 
fram, i vilken även plan för gång och cykelvägar ska finnas. 
Vad gäller belysning på banvallsleden, skickas även den 
synpunkten vidare till kommunledningsförvaltningen ef
tersom kommunledningsförvaltningen håller i ett projekt 
om Banvallsleden. 

Synpunkten om motionscykling i naturreservaten skickas 
till tekniska förvaltningen som har hand om skötseln av de 
kommunala naturreservaten.  

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 
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Privatpersoner 4 och 5 – Ljungby
Kommuninvånarna som lämnar synpunkterna handlar 
om område 15 i Ljungby som är utpekad för sammanhål
len bebyggelse. Fastighetsägarna bor på en fastighet i det 
utritade området och de har två fastigheter till som berörs 
av förslaget. De har viss uppfödning av islandshästar och 
travhästar. De tränar hästarna både i ridning och framför 
vagn. Åkermarkerna runt om i området använder de till 
bete och de använder vägarna till bärgning av hö. Fastig
hetsägarna är oroliga för att rid och körvägar försvinner 
om området utvecklas till bostadsområde. Vidare är de 
oroliga för att åkermarken som de nyttjar till bete också 
försvinner. Även skogsbruket är de rädda för att det påver
kas eftersom vägarna som de använder ingår i det utpekade 
området. De uppger att även jakt bedrivs i området och att 
det i framtiden inte kommer kunna bedrivas jakt i områ
det eftersom bebyggelsen kommer för nära. De anger också 
att kraftledningen som går rakt genom det hela utpekade 
området kan vara dyrt att hantera i en fortsatt planering av 
området. 

Kommentar
Eftersom marken i detta område är till större delen pri
vatägd, kommer ett fortsatt planarbete enbart ske om den 
privata fastighetsägaren vill initiera planarbetet eller önskar 
sälja marken till kommunen. Om en detaljplanering av 
området kommer att ske så kommer de gällande förutsätt
ningarna avseende hur området används och till vad, styra 
detaljplanens utformning. Det kan mycket väl resultera i 
att man kommer fram till att planområdet måste bli min
dre än det utritade området i översiktsplanen. Men det 
kan också resultera i, om de berörda parterna är överens, 
i olika servitut, gemensamhetsanläggningar och nyttjan
derättsavtal för att trygga den fortsatta användningen av 
de erforderliga områdena till lantbruk, skogsbruk mm. 
Vad gäller kraftledningen, pågår det i skrivande stund en 
utredning kring att just gräva ned. Tekniska förvaltningen 
har beställt den utredningen eftersom det är en avgörande 
fråga i det fortsatta planarbetet för Replösa Östraby som 
ligger norr om Vislandavägen. Jakt är inte tillåtet inom 
planlagt område, med undantag av tillstånd från polisen. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 
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Privatpersoner 6 och 7 
– Bolmens östra strand
Synpunktslämnarna skriver i egenskap av framtida skogs 
och markägare, bosatt och verksam i utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand. Inledningsvis är de positiva till att 
kommunen har en ambition och en vision för utvecklings
området. Dock saknar de konkreta förslag i området och 
det ter sig i kartan som att det är tomt område idag utan 
verksamheter och boende. De önskar att i formuleringen 
för den framtida utvecklingen i området betonas att ut
vecklingen sker med hänsyn till, och i symbios med befint
lig bebyggelse och verksamhet som bedrivs i området idag. 

Gällande grönstrukturen och formuleringen att ”natur
områden bör avsättas som naturreservat eller liknande” 
för att utveckla natur och rekreationsmöjligheter anser de 
att skogsägarna redan idag sköter skogen så att både växt, 
djur, och friluftsliv gagnas. Därför anser de att den formu
leringen ska strykas ur dokumentet eftersom den skapar 
otydlighet och osäkerhet för alla privata markägare i fram
tiden. Vidare anser synpunktslämnarna att all form av na
turvärdesklassning och utpekat naturområde ska tas bort 
från kartorna eftersom de anser att en sådan målsättning 
lätt får ett eget liv och kan på längre sikt leda till begräns
ningar eller socialt tryck på skogsägaren. I de fall områden 
pekas ut på karta måste myndigheterna vara mycket tydliga 
med att skogsägare inte förväntas avstå brukande i de fall 
ersättning inte betalas ut. 

Kommentar
Även om det i granskningsförslaget inte finns kartor som 
redovisar den befintliga bebyggelsen och andra verksamhe
ter i området så vittnar formuleringen, ”I utvecklingsom
rådet finns många delvis konkurrerande intressen, där de 
viktigaste är bostadsbyggnation, naturvärden, friluftsliv, 
turism och dricksvatten” om att det finns många olika 
 typer av bebyggelse och områden där. Vidare står att  
”De synpunkter som har inkommit under samrådet kom
mer att beaktas när arbetet med fördjupningen påbörjas”, 
detta tyder på att det kommer tas hänsyn till den dialog 
som varit med boende och verksamma i området. Däremot 
kan det förtydligas att den framtida utvecklingen i området 
bör ske med hänsyn till och i symbios med boende, verk
samma och andra värden i området. 

Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden. Grönstrukturområde
nas innebörd och hur det skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas utpekade 
markanvändningsförslag har förtydligats i översiktsplanen. 
Vidare har det förtydligats hur grönstrukturen hanteras på 
kommunal respektive privat mark i orternas markanvänd
ningsförslag.

Revidering av översiktsplan
• Förtydligande i texten under rubriken ”Utvecklingsområdet för Bolmens östra strand” om att den framtida

utvecklingen i området bör ske med hänsyn till och i symbios med boende, verksamma och andra allmänna
värden i området.

• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den
 kommunövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras
på kommunal respektive privat mark i markanvändningsförslagen.
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Privatperson 8 – Hölminge
Synpunktslämnaren citerar stycket på s. 22 i del 2: ”En av 
utmaningarna i området är lösningen av vatten och avlopp. 
Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra strand 
klarar inte dagens krav och en enhetlig lösning är en för
utsättning för framtida planläggning och exploatering i 
området. En annan utmaning i området när det gäller till
gänglighet är att området inte kan nås hela vägen från cen
tralorten med gång och cykel. Områdets utveckling kan få 
fart först då pågående utbyggnad av VAöverföringsledning 
och gång och cykelväg mellan Ljungby och sjön Bolmen 
är färdigställd, vilken beräknas bli klart år 2024 för hela 
sträckan.”

Kommuninvånaren menar att det inom det nu utlagda 
verksamhetsområdet som överföringsleden byggs för, är det 
endast 15 hushåll som idag är underkända. Att formulera 
sig med att många anläggningar inte klarar dagens krav bör 
ersättas med något som bättre skildrar sanningen. 

Vidare anser synpunktslämnaren att ”en enhetlig lösning 
är en förutsättning för framtida planläggning och explo
atering i området” och ”Områdets utveckling kan få fart 
först då pågående utbyggnad av VAöverföringsledning och 
gång och cykelväg mellan Ljungby och sjön Bolmen är fär
digställd” är diskutabla. Även här föreslår synpunktslämna
ren att dess meningar behöver omformuleras eller att hela 
det refererade stycket skrivs om i sin helhet, för att undvika 
spekulation och ogrundade slutsatser. 

Kommentar 
Miljöavdelningen har utrett hur många avlopp som behö
ver åtgärdas omedelbart innanför det planerade verksam
hetsområdet. Det stämmer att det är 15 enskilda avlopp 
som behöver åtgärdas omedelbart och som ligger innanför 
verksamhetsområdet. Därutöver finns 6 gemensamhetsan
läggningar som också kommer att anslutas. I fortsättningen 
kommer anläggningar som fått andra klassningar att få 
tillsyn hos sig innan miljöavdelningen kan göra en bedöm
ning av dem. Utmaningstexten för Bolmens östra strand 
kommer att uppdateras med en lägesbild för våren 2021.
Kommunen håller med om att områdets tillgänglighet med 
gång och cykelväg inte är en grundläggande förutsättning 
för områdets utveckling. Däremot höjer den områdets att
raktivitet genom att på ett trafiksäkert sätt tillgängliggöra 
området för även de som inte kan ta sig till sjön Bolmen 
på annat sätt. Med hänsyn till andra liknande planären
den i olika rättsfall, är det klar att länsstyrelsen har rätt att 
överpröva detaljplaner om inte vatten och avlopp, vid de
taljplanens antagande är långsiktigt och hållbart löst. Med 
det menas att detaljplaner inom detta område inte kan 
komma till stånd förrän man från kommunens sida.

Revidering av översiktsplan
• Ändring i texten under strategiområdet ”Attraktiva Bebyggelsemiljöer – Utvecklingsområdet Bolmens östra

strand” det som avser utmaningarna för området.

• Utmaningstexten för Bolmens östra strand kommer att uppdateras med en lägesbild för våren 2021.
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Privatperson 9 – Södra Ljunga
Kommuninvånaren har ytterligare förslag på service
orter, men som i dagsläget skulle kunna klassas som 
utvecklingsorter i strukturbilden; Agunnaryd, Angelstad, 
 Hamneda, Södra Ljunga, Tannåker och Vittaryd. I dessa 
förslag till utvecklingsorter tycker kommuninvånaren att 
kommunen ska verka för:

• Bevarande av skolor och förskolor om möjligt,

• Affärer, kommunen ska vara behjälplig om någon  
vill driva en affär,

• Tomter till villor och hyreshus,

• Industritomter i vissa fall

• Byggande av hyreshus för alla,

• Paketutlämning,

• Laddningsstolpar för elbilar.

Synpunktslämnaren anser fortsatt att om kommunen 
fortsätter vidhålla de 5 utpekade serviceorterna i struktur
bilden så föreslås följande ändringar; 

Sida 6 del 2 planförslag:

• Vidare skall kommunen ge förutsättning att bygga och 
bo i de mindre orterna.

• Samt ge förutsättning att bygga och bo i de mindre or
terna.

Sida 22:

• Ta bort detta ställningstagande eller formulera om för 
att omfatta även mindre orter. ”Ny bebyggelse för bo
städer, kommunal och kommersiell service bör i första 
hand placeras där service, infrastruktur och kollektivtra
fik finns samt i utpekade LISområden”

Utöver de ovannämnda har synpunktslämnaren följande 
synpunkter:

• Man ska inte utan i undantagsfall ianspråkta jordbruk
smark.

• Minska grönområdena med risk för att det blir ett 
 problem för det fortsatta arbetet.

• Positiv till att stråket till Älmhult prioriteras via 
 Hamneda, Hå och Pjätteryd.

• Bevara och utveckla landsbygdsskolorna om det finns 
underlag på sikt.

• Det bör finnas planlagda tomter även i de mindre 
 orterna.

Kommentar
Kommunen står fast vid den strukturbild som presenterats 
i granskningsförslaget till översiktsplanen. Detta för att 
kommunen har begränsade resurser vad gäller planering 
och satsning av offentlig service i hela kommunen. Syftet 
med strukturbilden och utpekandet av serviceorterna är att 
säkerställa att det finns viss offentlig service och möjlighet 
till kommersiell service inom ett rimligt avstånd i hela 
kommunen. Orter som inte är utpekade serviceorter ska 
kopplas upp till stråken genom kollektivtrafik och hållbara 
trafikslag så att även orterna runt om serviceorterna får 
tillgänglighet till den service som finns i serviceorten. I 
Ljungby kommun är det viktigt att det finns en levande 
och attraktiv landsbygd att bo, leva och verka i. För att hela 
kommunen ska leva behöver befintlig service på landsbyg
den bevaras och värnas om. För att inte ”tappa” bort övri
ga orter i kommunen har ett ställningstagande tagits fram: 
”För att få en långsiktig effekt av arbetet med landsbygdsut
veckling behöver det bedrivas av kommunen i samverkan 
med privat och ideell sektor”. 

Det är viktigt för Ljungby kommun att det finns en levan
de och attraktiv landsbygd att bo, leva och verka i. För 
att hela kommunen ska leva behöver befintlig service på 
landsbygden bevaras och värnas om. Målsättningen är att i 
de mindre orterna som inte är utpekade serviceorter, verka 
för att behålla befintlig service och möjlighet till arbets
pendling. Kommunen ställer sig positiv till privata initiativ 
som hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån 
genom t ex bostadsbebyggelse. 

Det refererade ställningstagandet på s. 22 tillhör utveck
lingsområdet för Bolmens östra strand. Syftet med ställ
ningstagandet är att samla bebyggelsen kring befintlig ser
vice och infrastruktur för att gynna den befintliga servicen 
och för att resurshushålla med marken både ur ett ekolo
giskt men också ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom mål
sättningen för de mindre orterna är att bibehålla befintlig 
service samt uppmuntra privata initiativ för utveckling av 
den befintliga servicen genom t ex tillskapande av nya bo
städer så går inte ställningstagandena emot varandra. 

Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden. 



64

Grönstrukturområdenas innebörd och hur det skiljer sig 
åt mellan den kommunövergripande strukturbilden och 
orternas utpekade markanvändningsförslag har förtydligats 
i översiktsplanen. Vidare har det förtydligats hur grönst
rukturen hanteras på kommunal respektive privat mark i 
orternas markanvändningsförslag. 

I samma strategiområde som ovan finns även ställningsta
ganden om att jordbruksmarken i första hand ska bevaras 
för livsmedelsproduktion, men att jordbruksmark kan be
höva tas i anspråk där det finns ett tydligt samhällsintresse 
av att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och attrak
tiva bostadslägen om inga andra motsvarande lokalisering
ar är möjliga. Översiktsplanen har förtydligats vad gäller 
inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser 
att bebyggelseutveckling utgör ett väsentligt samhällsintres
se som motiverar att jordbruksmark bebyggs. 

Privatperson 10 – Tannåker/Bolmsö
Kommuninvånaren har genom ett vykort framfört öns
kemål om hur framtida hus skulle kunna se ut i Ljungby. 
Hen menar på att det hade varit trevligt med fler byggna
der som byggdes i ”Tellus” husets stil. Vykortet föreställer 
ett foto på Stortorget i Stockholm med byggnader som är 
uppförda under 16001700 tal. Stilen är blandad med både 
renässans och fransk barock, inspirerat från Nederländer
na och Tyskland. Eftersom en del fasader renoverats under 
191020talet så finns det lite jugend intryck i byggnaderna.  

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från ser
viceorterna bedöms orterna inom översiktsplanens tidsram 
kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt som skapar en 
attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar hållbara trafikslag, 
varför det är inom dessa områden som alternativa lokalise
ringar också bedöms finnas.

Vad gäller synpunkterna om planlagda tomter även i de 
mindre orterna anger översiktsplanen att det är viktigt att 
det finns byggbar kommunal mark i kommunens orter för 
att möjliggöra byggnation. Med utpekandet av serviceorter 
vill kommunen dock visa var kommunen i första hand 
kommer att verka för att planlagda tomter finns, däremot 
kommer kommunen stötta privata initiativ i de mindre 
orterna till att upprätthålla och utveckla den befintliga 
servicen genom t ex bostadsbebyggelse och befintliga 
 landsbygdsskolor. 

Revidering av översiktsplan
• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kommunö

vergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras på kommunal res
pektive privat mark i markanvändningsförslagen.

• Förtydligande av inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. Dessa områden definieras som inom 
ungefär 1 km från centralorten och inom ungefär 0,5 km från serviceorterna.

Kommentar
Den framtida bebyggelseutvecklingen i Ljungby kommer 
efter den fördjupade översiktsplanen för staden, hanteras 
genom framtagandet av detaljplaner. Kommunen reglerar 
inte utformningen i detaljplanerna om inte omgivningen 
har sådan karaktär t ex kulturmiljövärden och därigenom 
kräver det, för att tillräcklig hänsyn ska tas till kulturmiljö
områdets värden. 
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Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Privatperson 12 – Ljungby
Kommuninvånaren har genom den digitala dialogkartan 
StoryMap lämnat en negativ synpunkt om att det behövs 
en cykelbana mellan Olofsgatan och Industribron för att få 
en säker miljö för cyklister och fotgängare på Kungsgatan.

Kommentar
Synpunkten om cykelvägen skickas vidare till Kommunled
ningsförvaltningen för att hanteras i den eventuella planen 
för hållbara trafikslag som föreslås att tas fram efter över
siktsplanens antagande

Privatperson 13 – Agunnaryd 
– extra granskning för Agunnaryd

Kommuninvånaren skulle vilja att ett område i sydöstra 
delen av Stensjön läggs till som LISområde. Motiven till 
att området ska pekas ut som LISområde är enligt fastig
hetsägaren att det skulle stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen samt är av sådan begränsad omfattning så att 
strandskyddets syften inte åsidosätts. Syftet med LISområ
det skulle vara att skapa verksamhet och utveckla befintlig 
verksamhet samt att möjliggöra attraktiv plats att bygga ett 
bostadshus på. 

Kommentar
Eftersom översiktsplanen har varit utställd för granskning 
i två omgångar och arbetet nu närmar sig ett antagande, är 
det inte längre lämpligt att införa sådana stora förändring
ar i planen. Det skulle innebära ytterligare en granskning 
vilket skulle medföra att antagandet fördröjs och därmed 
de fortsatta planeringsprojekten. Den nu gällande LISpla
nen föreslås att göras ett omtag kring och då finns det möj
lighet att utreda även detta område för ett utpekat område 
i LISplanen. 
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Privatperson 14 – Agunnaryd  
 – extra granskning för Agunnaryd
Kommuninvånaren motsätter sig det föreslagna området 
för sammanhängande bostadsbebyggelse, område 5. Det 
planerade området är beläget mittemot synpunktslämna
rens fastighet som enligt synpunktslämnaren har en 1000 
årig historia och högt kulturhistoriskt värde. Synpunkts
lämnaren är orolig för att det förmodade förgiftade och 
kemikaliefyllda dagvattnet kommer infiltreras på deras 
mark innan det når Agunnarydssjön. De påstår att deras 
lugna område vid sjön kommer att bytas mot ett befolkat 
området. Vidare skriver de att det utpekade området är av 
stor vikt med höga rekreationsvärden såsom svamp och 
bärplockning samt hundträning. 

Kommentar 
Område 5 har föreslagits för sammanhängande bostadsbe
byggelse efter önskemål från sockenrådet och Agunnaryds
stiftlesen.Området har avgränsats med hänsyn till naturvär
den öster och söder om området. I det fortsatta planarbetet 
är det just naturvärden som också ska tas höjd för i den 
kommande planeringen, till exempel genom att planera 
för fler lövträdplanteringar i området och bevara lövträd 
närmast vägen samt naturområde för att dels förstärka det 
regionala nordöstliga lövträdsstråket men dels för att na
turligt rena och omhänderta dagvatten från området.

I det fortsatta planarbetet kommer dagvattenhanteringen 
i området att utredas och det finns redan idag möjligheter 
med de stora dammarna nordöst om området att koppla 
på detta områdets dagvatten för fortsatt rening och fördröj
ning innan det släpps ut i Agunnarydssjön. Agunnaryd 
är utpekad som serviceort i kommunens strukturbild och 
då är det viktigt att det finns möjligheter till planläggning 
för fler bostäder i takt med att befolkningen i kommunen 
ökar. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 



67

Ryssby Sockenråd
Ryssby sockenråd har lyft i sitt yttrande föroreningar som 
rinner ut i Ryssbysjön genom dagvattnet från olika platser 
i samhället och som förorenar badvattnet. Ryssbysjön ser 
de som ortens pärla och de vill gärna kunna använda den 
tryggt även i framtiden. Vidare har de synpunkter om vass 
som breder ut sig i sjön och som försvårar badandet i sjön. 
Enligt länsstyrelsen så är det kommunens ansvar att hålla 
efter vassen i insjöarna men detta har inte gjorts i Ryssby
sjön på många år. Sockenrådet önskar också att gång och 
cykelväg byggs mellan Stationsvägen och Kungsvägen. 

Sockenrådet tycker inte det är lämpligt att man ska ändra 
befintliga industriområden i orten till bostadsområden. 
De menar på att företagen som finns där är rätt nya och 
kommer säkert finnas kvar i många år till och vem vill bo 
bland industrier under tiden. Vidare föreslår de Lunna
gårdsvägen bör snarast byggas ut till väg 25 för att avlasta 
samhället från lastbilar och bussar.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Kommentar
I översiktsplanens strategiområde Natur och Vatten, finns 
ställningstaganden som handlar om dagvattenhantering
en i framtida bebyggelseområden. Det står bland annat; 
”Övergödning och övriga föroreningar motverkas i första 
hand genom lokalt omhändertagande av dagvatten t ex in
filtration och perkolation. Vatten som inte kan omhänder
tas lokalt eller som kräver ytterligare rening, leds till någon 
form av utjämning, fördröjning och rening. Vidare arbetar 
kommunen med en verksamhetsplan för dagvatten som 
kommer att styra vad, hur och vem som ansvarar för att 
hantera all dagvatten i kommunen på ett hållbart sätt. Syn
punkten om behovet av att rensa vassen vid badstranden, 
skickas till tekniska förvaltningen. Synpunkten om cykelvä
gen kan hanteras i en framtida kommunövergripande plan 
för trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag. Synpunkten 
skickas vidare till kommunledningsförvaltningen för att tas 
med i den framtida planen. 

Kommunen har i varje utpekad serviceort föreslagit områ
den för centrumutveckling genom mångfunktionell bebyg
gelse. I Ryssby, ser kommunen stora möjligheter med att på 
sikt omvandla centrala Ryssby till mångfunktionell bebyg
gelse med kontor, handel, bostäder mm. I sydöstra delen 
är industriområdet kringbyggt med bostäder och i förläng
ningen är det önskvärt om det befintliga bostadsområdet 
kan bli komplett med en helhetsstruktur som är lämpad 
för bostadsområde. Därför föreslås ett extern industriområ
de utmed väg 25 för att ge skyltlägen till både befintliga in
dustrier/företag samt nya. Genom det externa industriom
rådet skapas fler etableringsmöjligheter som både gynnar 
serviceortens fortsatta utveckling men också kommunen i 
stort. Vad gäller förlängningen av Lunnagårdsvägen, är det 
inget planerat projekt eftersom kommunens ambition med 
markanvändningsförslagen är att planera ett externt indu
stirområde utmed väg 25 för att avlasta samhället dels från 
tung trafik men också störande verksamheter. 
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Samhällsföreningen Lidhult Lyfter
Den första synpunkten handlar om strukturbildens de
finition och innebörd. De önskar att vi definierar vad 
som menas med störst värde i meningen ”Målet med att 
 definiera serviceorterna är främst att långsiktigt säkra 
tillgång till offentlig och kommersiell service i utpekade 
orterna och deras omland samt att olika satsningar ska 
fokuseras där de skapar störst värde”

Föreningen poängterar att det finns behov av utökad kom
munal service, regelbunden närvaro med handläggning på 
de mindre servicekontoren i samhället. Föreningen anser 
att serviceorterna bör få egna utvecklingsplaner i dialog 
med orten och regelbundna avstämningar inklusive bud
getuppföljning. Det är viktigt att serviceorterna kan ta del 
av planerade centrumutvecklares tjänster. Vidare har de 
idéer om hur man skulle kunna skapa mötesplatser och 
attraktioner, t ex genom en Zipline över Lidhultsån. 

Föreningen har synpunkter om de olika utpekade område
na i markanvändningskartan:

Område 1 
Föreningen anser att det är positivt med förtätning och 
försköning av de centrala delarna. 

Vidare tycker de att:

• Det är viktigt att det finns lokaler att låna/hyra för för
eningar

• och privatpersoner för att fira olika högtider, skapa

• evenemang, konferenser mm.

• Trafiksäkra överfarter och koppling till kollektivtrafikno
den

• för gående och cyklister i området över Unnarydsvägen 
och

• Järnvägsgatan

• Seniorboende i attraktiv miljö

• Inventera och marknadsför befintliga tomter/eller av
veckla

• från tomtkön

• Planera för bostadsbyggande räcker inte. Etableringar av

• mindre företag hantverkare och butiker måste till för att

• samhället ska utvecklas i centrum

• Säkra upp skolvägarna i hela samhället.

• Se över hela trafiksituationen.

Föreningen betonar att det i område 1 finns en tydlig fy
sisk barriär genom den starkt trafikerade Unnarydsvägen. 
Den delar viktiga mötesplatser och funktioner i centrala 
Lidhult eftersom där inte finns några övergångsställen, 
cykelöverfarten och vägen är trafikerad med tung snabb 
trafik.

Område 3

• Beakta säker skolväg.

Område 4

• Attraktiv boendemiljö

• Beakta säker skolväg 

Föreningen har också synpunkter om grönstrukturen som 
de anser behöver utvecklas och knytas ihop. De föreslår att 
en promenadväg utmed Lidhultsån skulle ge invånare till
gång till vattnet, något som också går i linje med kommu
nens fokusområde för Vatten.  Förslaget hänvisar de också 
till en åtgärd som föreslås i den befintliga grönstrukturpla
nen för Lidhult 2001. De tycker att Askaken ska utvecklas 
till ett nav med gemensamma parkeringar kring badplatsen 
och Naturstigen och att badplatsen behöver tillgänglighets 
anpassas med ramp. De anser även att underhåll av natur
reservaten är ett beaktande i den fortsatta planeringen.

Föreningen har också idéer om hur rekreationsmöjlighe
terna skulle kunna utvecklas t ex genom lärande i naturen 
med utepedagogik i skolträdgården, välbefinnande skogs
bad och berättande i sagobygden. 

Föreningen är positiva till att kollektivtrafiknoden flyttas 
till centrum. Vidare ser de behov att kollektivtrafiken ut
vecklas med mer trafik under helgerna och att det skapas 
matartrafik genom den anropsstyrda trafiken ut till väg 25. 

Gång och cykelvägar behöver utvecklas i samhället på stra
tegiska gator, till och från rekreationsmål och föreningen 
önskar att projektet Banvallsleden genomförs. 

Kommentar
Med störst värde avses här att kommunen ska verka för 
att utveckling av offentlig och kommersiell service sker på 
en plats där så många som möjligt kan få tillgång till den 
och nyttja den. Genom att peka ut serviceorter i lägen där 
det finns ett omland med mindre orter, skapar de olika 
satsningarna i serviceorten ett stort värde för både servi
ceortens invånare men även för invånarna runt om. Störst 
värde skapar den där det behövs för att serva ett stort om
råde som för övrigt har brist på service. 

I översiktsplanens del fyra redogörs förslag till fortsatt 
arbete efter översiktsplanens antagande. Under rubriken 
”Geografiska fördjupningar av översiktsplanen” står om 
serviceorter att fördjupningar för respektive serviceort görs 
utifrån behov. Föreningens synpunkt handlar om ”utveck
lingsplan”. De fortsatta projekten efter översiktsplanens 
antagande är mer fysiska i sin karaktär och hanterar inte 
budgetuppföljning. Synpunkten om utvecklingsplanen 
samt uppföljning av den, skickas vidare till kommunled
ningsförvaltningen. Synpunkten om ZipLinen skickas 
vidare till Kultur och fritidsförvaltningen som ska ta fram 
en friluftsplan för kommunen. 
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Mötesplatser kan ingå både i användningen sammanhäng
ande bostadsbebyggelse och mångfunktionell bebyggelse. 
Ambitionen i serviceorterna är att möjliggöra centrumut
veckling genom mångfunktionell bebyggelse. 

Område 1

Synpunkten om möjligheten att kunna hyra/låna lokaler 
för föreningar och privatpersoner för att fira olika högti
der, skapa evenemang samt konferenser är inget som styrs 
direkt i översiktsplanen. Med markanvändningsförslaget 
mångfunktionell bebyggelse skapas möjligheter till både 
planläggning för sådana samlingslokaler eller omvandling 
av befintliga lokaler. Upplåtelsen och möjligheten att hyra 
ut sådana lokaler styr inte planerna över utan det får fastig
hetsägaren bestämma fritt.

I användningen sammanhängande bostadsbebyggelse kan 
även seniorbostäder ingå. Upplåtelseform kan inte regleras 
i detaljplanen. 

Synpunkterna om trafiksäkra överfarter och koppling till 
kollektivtrafiknoden över Unnarydsvägen och Järnvägsga
tan är med i områdets beskrivning av vad som ska beaktas 
i det fortsatta planarbetet. Likaså synpunkten om vad ska 
utvecklas i centrum, tas höjd för genom den breda föreslag
na användningen genom mångfunktionell bebyggelse. 

Synpunkterna om trafiksäkerheten och säkra skolvägar tas 
delvis höjd för under åtgärdsrubriken ”För att få ett bättre 
nätverk av gång och cykelvägar i Lidhult är det viktigt att 
arbeta med”. I del fyra tas även förslag upp om att det efter 
översiktsplanens antagande ska tas fram tematiska tillägg 
till översiktsplanen bland annat plan för infrastruktur och 
hållbara trafikslag. Den kommer då ersätta verksamhets
plan för cykelplanering samt trafiksäkerhet.  

Synpunkten om marknadsföring av lediga tomter eller 
avveckling från tomtkön, skickas vidare till tekniska för
valtningen. 

Kommunen instämmer i att Unnarydsvägen idag fungerar 
som en barriär i samhället och att åtgärder behövs för att 
förbättra trafiksäkerheten både kring den vägen men också 
på andra stora vägar i Lidhult behövs. 

Område 3 och 4

För område 3 är det angivet att säker skolväg ska beaktas 
i den fortsatta planeringen. För område 4, kompletteras 
texten med att säker gång och cykelväg även ska förbinda 
området med skolan. 

För Lidhult, står det i avsnittet om grönstrukturen att ” 
öster om samhället bör ett rekreationsstråk kunna ordnas 
längs Lidhultsån i området mellan kyrkan och badplatsen”. 
Synpunkten om parkeringar kring badplatsen och Natur
stigen samt tillgänglighetsanpassning av badplatsen skickas 
vidare till tekniska förvaltningen och kultur och fritidsför
valtningen. Synpunkten om underhåll av naturreservaten 
skickas till tekniska förvaltningen. Synpunkterna rörande 
utvecklingen av rekreationsmöjligheterna samt berättandet 
i sagobygden skickas till kultur och fritidsförvaltningen. 

Angående synpunkterna om gång och cykelvägar samt 
kollektivtrafiken, tar översiktsplanen höjd för förbättrade 
gång och cykelvägar och utvecklad kollektivtrafik i del fyra 
genom förslaget till fortsatt arbete. I det fortsatta arbetet 
föreslås ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ”Plan för 
trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag” – Den ska 
handla om kommunens arbete med trafikfrågor i ett brett 
perspektiv och ska utgöra ett helhetligt underlag för arbetet 
med trafikinfrastruktur, kollektivtrafik, cykelfrågor, trafik
säkerhet m.m. Det tematiska tillägget kan ersätta verksam
hetsplan för cykelplanering samt trafiksäkerhet. Synpunk
ten om att projektet Banvallsleden ska göras, skickas vidare 
till kommunledningsförvaltningen. 

Revidering av översiktsplan
• I del 2, kompletteras markanvändningsförslag Område 4 i Lidhult med att gång och cykelväg      

även ska kopplas ihop med skolområdet i östra delen av samhället.



70

Socialdemokraterna
• Ljungby kommun är stor till ytan och kommunikationer 

är viktiga även i framtiden. 

• Hela Ljungby kommun ska leva och det ska finnas förut
sättningar för detta.

• Förutsättningar bör ges för att näringslivet ska kunna 
verka även på landsbygden, i serviceorterna bör det be
aktas att någon form av handel finns.

• Behovet av en ny upprustad väg, alternativt en ny drag
ning av väg, till Älmhult.

• Förbättrad kollektivtrafik samt upprustad väg till Halm
stad och förbättrad kommunikation mellan väg 25 och 
Lidhult. 

• Banvallsleden bör komma mer i fokus och en cykelled 
mellan Lidhult och Vrå ska prioriteras.

• Ge förutsättningar för att brandvärnen i serviceorterna 
ska fortsätta finnas.

• Naturen skall skyddas i de fall det är försvarbart för att 
bevara dels naturens landskap, dels kulturmiljön. Kom
munen bör vara ödmjuk inför exploatering i värdefulla 
kulturlandskap och i hag och jordbruksmark. 

• Olika kommunala förvaltningar kan vara ambulerande i 
att möta människor på landsbygden i vår kommun.

• Familjecentraler på serviceorterna bör finnas som kan 
jobba med förebyggande insatser.

• Cykelleder bör innefatta en strategisk planering och må
let är cykelleder i hela kommunen. Inriktning bör vara 
på säker skolväg och arbetspendling med cykel.

• Serviceorter bör, förutom basal kommunal service, äg
nas särskild uppmärksamhet och strategisk planering för 
kommande byggnation, kulturmiljö, rekreationsområ
den och renhållning.  

• ÖP:n ska också vara en socialt hållbar plan. 

• Människor bör ha bra tillgång till olika mötesplatser, 
både lokalmässigt och i friluftslivet 

• Tillgänglighetsfokus är en viktig parameter i ÖPn, inför 
slutligt antagande bör en extra granskning göras.

• Målet för kommunen är att i stora delar ha ett minskat 
bilresande och tung trafik i staden. En översyn och 
strategisk planering för att nå målet, bör även gälla servi
ceorterna. 

• Kommunen bör snarast tillse en planering för komman
de industritomter enligt de kartor de är föreslagna idag. 

• Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunen bör se 
till att i ännu större omfattning arbeta med att skydda 
vattnet ifrån förorening och även säkra alternativa färd
vägar där det transporteras farligt gods.

• Seniorboende/trygghetsboende dvs riktade anpassade 
boende bör finnas i serviceorterna.

• Kulturell utsmyckning även utanför Ljungby tätort. 

• Centrum i Lagan ska bli ett levande centrum utan att 
den tunga trafiken leds där igenom. 

• Skapa ett attraktivt centrum i Ljungby med gågatskänsla. 

• De fastigheter och områden som kommunen äger bör 
vårdas och bevaras för framtiden så historien om hur 
Ljungby köping växte fram kan bevaras.

Kommentar
I översiktsplanen poängteras just att kommunen är stor till 
ytan och att det påverkar behovet och utbudet av kommu
nikationer. Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång 
och cykel ges enligt översiktsplanen högre prioritet i sam
hällsplaneringen. 

Översiktsplanen lyfter också betydelsen av att arbeta med 
landsbygdsutveckling och det finns ett särskilt avsnitt om 
det under rubriken ”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. Där 
anges bland annat landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
kan användas för att etablera boende, rekreation och be
söksnäring för att gynna befintlig service och kollektivtra
fik. Vidare anges att för att få en långsiktig effekt av arbetet 
med landsbygdsutveckling behöver det bedrivas av kommu
nen i samverkan med privat och ideell sektor.

Näringslivet gynnas av ett aktivt arbete med landsbygds
utveckling. I serviceorterna möjliggör kommunens plan
beredskap för handel och annan kommersiell service. 
Kommunens långsiktiga satsning på kommunal service 
och planberedskap för bostäder bidrar till att det finns ett 
kundunderlag.

Översiktsplanen poängterar också behovet av förbättrad 
infrastruktur och kollektivtrafik mellan Ljungby och Älm
hult, där väg 594/592 (mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) prioriteras före länsväg 124 (mellan Ljungby 
och Liatorp). Anledningen till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till snabbare kommunikatio
ner mellan centralorterna.

För vägen mellan Lagans samhälle och Tannåker (länsväg 
557) är Trafikverket väghållare och ansvariga för priorite
ring. I översiktsplanens del 4 Fortsatt arbete anges att en 
fördjupad översiktsplan ska tas fram för utvecklingsom
rådet Bolmens östra strand och i samband med det ska 
bland annat trafiksituationen till och från utvecklingsom
rådet utredas och i det sammanhanget kommer också läns
väg 557 att studeras. 

I avsnittet ”Infrastruktur och kommunikationer” i över
siktsplanens del 2 anges att det är i strukturbildens stråk 
som de större satsningarna på trafikinfrastruktur och kol
lektivtrafik sker.
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För det nationella stråket mot Halmstad anges särskilt att 
infrastruktur och kollektivtrafik behöver förbättras. Även 
för ett kommunalt stråk som det till Lidhult är det viktigt 
med bra kollektivtrafik för att koppla upp orten till de stör
re stråkens kollektivtrafik. Översiktsplanens strukturbild 
har efter granskningen kompletterats med kollektivtra
fiknoder i viktiga lägen längs med stråken utanför central 
och serviceorter. Sådana kollektivtrafiknoder finns i eller i 
anslutning till central och serviceorterna, men pekas även 
ut på landsbygden med syfte att förbättra tillgängligheten 
till kollektivtrafiken för de mindre orterna och landsbyg
den, men kan också utgöra en bytespunkt för trafik till och 
från en serviceort. Kollektivtrafiken till och från Halmstad 
kan förbättras, till exempel med expressbussar som fokuse
rar på att trafikera de tre utpekade kollektivtrafiknoderna 
längs med väg 25 västerut. Kollektivtrafiknoder i Boasjön 
och Vrå har båda potential att hjälpa till att ge förbättrad 
kommunikation från Lidhult, särskilt om det vid kollek
tivtrafiknoderna finns goda bytesmöjligheter till snabba 
bussar på väg 25 och pendlarparkering. 

Vad gäller Banvallsleden anges i översiktsplanen att ”Ban
vallarna i både nordsydlig och östvästlig riktning ska 
iordningställas för cykling”. Sträckan LidhultVrå utgör 
däremot en del av den ca 120 km långa cykelleden Sunner
boturen. 

Brandvärn möjliggörs i översiktsplanen i första hand inom 
områden utpekade för mångfunktionell bebyggelse. Var 
det bör finnas brandvärn är dock inget som styrs av över
siktsplanen eller av vilka orter som är utpekade som servi
ceorter. Frivilliga brandvärn finns idag i Agunnaryd, Ryss
by och Tannåker, vilket kompletterar räddningstjänsten i 
Ljungby och Lidhult. För brandvärnet i Agunnaryd pågår 
en process med en ny lokalisering i anslutning till skytteba
nan inom område för mångfunktionell bebyggelse.

I strategiområdet ”Natur och vatten” finns flera ställnings
taganden om att hänsyn ska tas till natur, kulturlandskap 
och rekreationsvärden samt till jordbruksmarkens värde 
för livsmedelsproduktion. 

Hur den löpande dialogen på landsbygden ska gå till han
teras inte i översiktsplanen, då den i första hand reglerar 
kommunens mark och vattenanvändning. Däremot poäng
teras i översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” behovet att 
arbeta vidare med bland annat lokala utvecklingsdialoger, 
som kan hantera kommunens förhållningssätt till utveck
ling av orter som inte hanteras i översiktsplanen.

Det har gjorts några mindre förtydliganden av begreppet 
serviceort och syftet med definitionen i strategiområdet 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. Vidare har det gjorts förtyd
liganden om behovet av rekreationsområden samt att det 
ska säkerställas att det finns planförutsättningar för bostä
der och offentlig service som vård/omsorg i serviceorterna. 

Det anges nu att det i serviceorterna ska satsas på olika 
former av vård och omsorg, då det tidigare begreppet 
specialbostäder inte var tydligt nog. Familjecentraler möj
liggörs inom områden med mångfunktionell bebyggelse 
i serviceorterna, men anges inte specifikt.Renhållning 
regleras inte i översiktsplanen utan hanteras i den löpande 
kommunala driften. 

Vad gäller kulturmiljöer anges i översiktsplanen att ”Vär
defulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt 
och livskvalitet i kommunens samhällsplanering” och 
att kommunen ska ”Arbeta med att bevara, använda och 
utveckla värdefull befintlig bebyggelse samt att förbättra 
kunskap om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig”. 
Komplettering har gjorts om att de värdefulla kulturmil
jöer som ligger inom riksintresseområde eller i kultur
miljöprogrammets utpekade områden bör ägnas särskild 
uppmärksamhet och prioriteras för underhåll. Satsningar 
på kulturmiljöer kan förstärka orternas identitet och knyta 
an till platsens historia. 

I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att större 
bostadsområden, arbetsplatser, busshållplatser, skola/
förskola, offentlig och kommersiell service samt rekrea
tionsmål som idrottsplatser och badplatser utgör viktiga 
målpunkter för hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel. Ställningstagandet har kompletterats med 
att säker skolväg har särskild prioritet. I översiktsplanens 
del 4 ”Fortsatt arbete” anges att det finns ett behov att 
arbeta med en ”Plan för trafikinfrastruktur och hållbara 
trafikslag”, vilken ska hantera kommunens arbete med 
bland annat trafikinfrastruktur, trafiksäkerhet samt priori
tering av hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och 
cykeltrafik. I detta sammanhang bör cykeltrafik behandlas 
som en del av kommunens strategiska planering för både 
pendlings och rekreationscykling samt få en tydligare prio
ritering. 

Vid framtagandet av översiktsplanen har ekologisk, eko
nomisk och social hållbarhet hanterats löpande, både vid 
framtagandet av själva planförslaget och vid bedömning
en av planförslagets konsekvenser. Agenda 2030 och de 
globala målen har varit en utgångspunkt för detta arbete. 
Planförslaget innefattar både en strategisk del och en mar
kanvändningsdel. Den strategiska delen innehåller olika 
typer av ställningstaganden, som bland annat reglerar hur 
kommunen hanterar frågor kopplat till social hållbarhet. 
Markanvändningsdelen pekar ut olika markanvänd
ningsområden som vid framtagandet har tagit hänsyn till 
hållbarhetsaspekterna. Genom detta arbetssätt är förhopp
ningen att översiktsplanen ska ha tagit hänsyn till social 
hållbarhet. 

Behovet av tillgång till mötesplatser och rekreationsområ
den lyfts i översiktsplanen främst i de båda strategiområde
na ”Uppleva och göra” och ”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. 
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Generellt anges att genom att säkerställa tillgängliga, trygga 
och attraktiva bostadsnära naturområden för rekreation 
ska mötesplatser för lek, rekreation och vila möjliggöras. 
Vidare finns ett ställningstagande om att kommunens 
samhällsplanering ska använda grönområdestyperna 
lekplats, grannskapsmark på minst 1 hektar, grönyta på 
minst 5 hektar och rekreationsområde med möjlighet att 
promenera minst 1 km på stigar. Dessa definitioner behö
ver dock kompletteras med generella mål för bland annat 
tillgänglighet och innehåll, något som i dag finns i gällande 
grönstrukturplaner för vissa av kommunens orter. För ser
viceorterna anges att det ska finnas tillgång till rekreations
områden och mötesplatser, både inomhus och utomhus. 

Översiktsplanen styr inte detaljerade utformningsfrågor, 
men ställningstaganden i översiktsplanen poängterar bland 
annat vikten av att tillgängliggöra mötesplatser, rekreations
områden, busshållplatser och olika typer av besöksmål. 

Trafikfrågor hanteras främst under strategiområdet ”Infra
struktur och kommunikationer”. Det beskrivs där att en 
utmaning är att bilberoende är stort i kommunen. Vidare 
finns det ett ställningstagande om att hållbara trafikslag 
som kollektivtrafik, gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen. Ett sätt att minska tung trafik i sta
den är genom att möjliggöra för utflyttning av befintliga 
industrier till nya externa industriområden. I översikts
planens del 4 ”Fortsatt arbete” anges även att en Plan 
för trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag, vilken ska 
behandla hela kommunen, ska tas fram efter översiktspla
nens antagande. 

Det är viktigt att det hela tiden finns industritomter som 
är tillgängliga för etablering. Prioriteringen av i vilken ord
ning markanvändningsförslagen ska planläggas hanteras 
efter översiktsplanens antagande separat i kommunens 
löpande planering. För centralortens del kommer fortsatt 
planering och prioritering av utbyggnadsriktningar även 
att göras i samband med att en fördjupad översiktsplan tas 
fram för staden. 

Vatten utgör ett av kommuns fokusområden. För de utpe
kade markanvändningsområden där eventuell påverkan 
på vattnet är en viktig fråga anges det särskilt. Vattenkva
liteten säkerställs på ett bättre sätt genom att det instiftas 
vattenskyddsområden. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställde den 13 oktober 2021 vattenskyddsområde för 
vattentäkten i sjön Bolmen med vattenskyddsföreskrifter, 
vilket omfattar den södra delen av sjön. Arbete pågår även 
med att revidera det befintliga vattenskyddsområden mel
lan Ljungby och Lagans samhälle. 

Vidare kommer ombyggnaden av E4:an att medföra att 
risken för föroreningar på intilliggande dricksvattentäkter 
minskar och att behovet av omledning av farligt gods från 
E4:an minskar. Slutligen pågår ett arbete att tillsammans 
med Trafikverket se över omledningsvägarna för farligt 
gods i Lagans samhälle.  

Angående seniorboende/trygghetsboende anges här ovan 
att det ska säkerställas att det finns planförutsättningar för 
bostäder och offentlig service som vård/omsorg i serviceor
terna. 

Vad gäller kulturell utsmyckning tillämpas 1%regeln vid 
kommunens ny och ombyggnation. Det innebär att 1 % 
av de budgeterade byggkostnaderna avsätts till konstnärlig 
utsmyckning. 

Potential för att minska den tunga trafiken genom centrala 
Lagan som en följd av ombyggnaden av E4:an till motor
vägsstandard, vilket ska minska omledningen av trafiken 
från E4:an, och genom att möjliggöra för utflyttning av 
centralt belägna befintliga industrier till nya externa in
dustriområden. Det pågående arbetet med att se över om
ledningsvägar för farligt gods skulle också kunna medföra 
minskad tung trafik. 

Förslaget om att skapa ett attraktivt centrum i Ljungby 
med gågatskänsla hanteras vidare i den kommande arbetet 
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ljungby 
stad. Den fördjupade översiktsplanen kommer även att 
ersätta gällande centrumplan, vilken har som målsättning 
att ha ett levande och attraktivt centrum med en bra trafik
miljö. 

Översiktsplanen reglerar inte underhåll och bevarande av 
kommunala fastigheter. Däremot finns under ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” ett ställningstagande om att ”Värde
fulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt och 
livskvalitet i kommunens samhällsplanering samt ett sätt 
att förstärka platsens identitet”. Komplettering har som 
nämnts tidigare även gjorts om att de värdefulla kultur
miljöer som ligger inom riksintresseområde eller i kultur
miljöprogrammets utpekade områden bör ägnas särskild 
uppmärksamhet och prioriteras för underhåll. Satsningar 
på kulturmiljöer kan förstärka orternas identitet och knyta 
an till platsens historia.
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Revidering av översiktsplan
• Översiktsplanens strukturbild har kompletterats med kollektivtrafiknoder i viktiga lägen längs med stråken 

utanför central och serviceorter. De syftar till att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för de min
dre orterna och landsbygden, men kan också utgöra en bytespunkt för trafik till och från en serviceort. 

• Begreppet serviceort har förtydligats främst vad gäller syftet med definitionen och om behovet av rekrea
tionsområden och vård/omsorg. Det tidigare begreppet specialbostäder har ersatts med vård och omsorg.

• Komplettering om att värdefulla kulturmiljöer i kulturmiljöprogrammets utpekade områden eller i servi
ceorter bör ägnas särskild uppmärksamhet och prioriteras för underhåll, samt att satsningar på kulturmiljöer 
kan förstärka en plats identitet. 

• Ställningstagandet om att hållbara trafikslag ska prioriteras har kompletterats med att säker skolväg har sär
skild prioritet.
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Socialnämnden
Målet med serviceorterna är främst att långsiktigt säkra till
gång till offentlig och kommersiell service. I dokumentet 
saknas någon form av vård och/eller omsorg som en del av 
den servicen. Vård och omsorg kan bedrivas av kommun, 
region och privata aktörer. För en långsiktig hållbarhet 
bör denna typ av service omnämnas. Exempel på vård 
och omsorg är vårdcentral, distriktssköterskemottagning, 
boende för personer med funktionsnedsättning, tandläkar
mottagning och liknande. Översiktsplanen bör åtminstone 
kunna definiera vad en serviceort ska innehålla som ett 
minimum. 

För en levande landsbygd är det oerhört viktigt att ha 
fungerande infrastruktur och kommunikationer. För 
etablering av vård och omsorg är kommunikation till och 
från verksamheten nödvändig. Bredband och fibernät är 
en förutsättning för att möta framtidens krav på flexibel 
arbetsmarknad men också för att kunna utföra en digita
liserad vård och omsorg. Uppkoppling till internet skapar 
också förutsättningar för en inkludering i samhället. 

Socialförvaltningen ser positivt på att översiktsplanen 
uppmärksammar att befolkningsstrukturen visar en ökning 
av äldre personer framöver genom att nämna utbudet av 
bostäder. Detta kan i sin tur bidra till en större rörelse i 
flyttkedjan. Socialförvaltningens uppfattning är att det är 
viktigt att inte enbart bygga små lägenheter samt att upp
märksamma välfärdsteknikens utveckling. 

Samhällsplanering ska bedrivas utifrån trygghets och sä
kerhetsaspekter, men även tillgänglighetsaspekter. Det är 
viktigt att färdtjänst, räddningstjänst, polis och ambulans 
har framkomlighet, likaväl så behöver personer med funk
tionsnedsättningar ha möjlighet att ta sig fram. 

Viktigt är även att ta in perspektivet segregation. Genom 
att låta människor från olika åldrar träffa varandra skapas 
möjligheter till möten, utbyten av erfarenheter och en 
förståelse för varandras situationer. Återkommande och 
vardagliga möten kan bli fler om samhällsplaneringen 
långsiktigt använder sig av stadens struktur och uppbygg
nad. Placering av funktioner som lockar olika individer 
till samma plats skapar vardagliga möten där man får 
möjlighet att träffas. En viss friktion i det vardagliga mötet 
med människor som är olika oss själva är positivt och nöd
vändigt, så länge man samtidigt känner sig trygg. I stället 
är det då man undviker dem som är olika en själv som det 
i längden riskerar att skapas en känsla av oförståelse och 
otrygghet. Det räcker inte att undanröja fysiska barriärer 
eller förbättra kommunikationerna. Men fysiska satsningar 
som görs tillsammans med sociala insatser kan hjälpa till 
att lyfta människor och därmed bidra till integration. 

För att locka människor till ytterområden krävs en funk
tion i form av goda kommunikationer och god tillgänglig
het. Utformningen av det offentliga rummet intill funktio
nerna och de platser där aktiviteter finns är viktig. 

Existerande platser där flera funktioner redan idag sam
las kan lyftas. Bibliotek och andra offentliga lokaler kan 
genom sin placering och sitt innehåll bidra till gränsöver
skridande möten. Ett varierat folkliv och verksamheter gör 
ofta att miljön upplevs som tryggare och kan i någon mån 
regleras genom öppettider och tillgänglighetsfaktorer.

Det är viktigt att lyfta fram kulturmiljöer och kulturlivet. 
Den fysiska tillgängligheten är viktig men också att tillgäng
liggöra på annat sätt, för att medvetandegöra så det blir 
tillgängligt för alla målgrupper. Det finns mentala barriärer 
som gör att en del inte har möjlighet att ta del av utbudet.

Fritid och rekreation är viktigt för livskvalitén. Att till
gängliggöra naturen och information om vandringsleder, 
grillplatser, utegym, platser för spontan aktivitet med mera 
samt bänkar att vila vid och andra mötesplatser. Beakta 
hur dessa platser kan tillgängliggöras även under vinterhal
våret. 

Översiktsplanen ska innehålla riktlinjer och rekommenda
tioner för barns tillgång till lekparker och grönområden av 
god kvalité. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att 
alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande 
utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i 
hälsosamma och inspirerande sammanhang. Grönytor kan 
både främja och förhindra möten. Det är viktigt att ha i 
åtanke att grönytor som inte är väl belysta och med mycket 
buskage kan skapa osäkerhet vilket kan medföra att man 
undviker att besöka området. En grönyta utan parkliknan
de karaktär kan uppfattas som kal och ogästvänlig.

Att skapa miljöer där människor trivs, kan leva ett gott liv 
och där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses, 
där finns förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Alla 
bör få möjlighet att bo där livschanserna är goda, där man 
trivs, känner sig trygg och där vardagsbehoven tillgodoses.

Det framgår inte om man inhämtat synpunkter från barn 
och ungdomar. Vuxna vet inte alltid bäst om frågor som 
rör barn och unga. Vad vuxna tror sig veta till exempel om 
otrygga platser i det offentliga rummet behöver inte alls 
stämma överens med de platser som barn och unga upp
lever som otrygga. Detsamma gäller rörelsemönster med 
mera. 

”Besöksnäring” borde kunna ligga under näringsliv, efter
som den bygger att på privata initiativ och företag är enga
gerade. 

Socialnämnden saknar perspektivet kring var framtida vård 
– och omsorgsboende ska placeras. Det beskrivs i del 2 att 
t ex en förskola ska byggas i området Sågverket, men det 
framkommer inte att det också planeras ett serviceboende 
LSS i samma område. 

Socialnämnden vill uppmärksamma frågan om huruvida 
kommunens konstpolicy även gäller de kommunala bola
gen? 
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Kommentar
Det har gjorts några mindre förtydliganden av begreppet 
serviceort och syftet med definitionen i strategiområdet 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer”. Vidare har det gjorts förtyd
liganden om behovet av rekreationsområden samt att det 
ska säkerställas att det finns planförutsättningar för offent
lig service som vård/omsorg i serviceorterna. Det anges nu 
att det i serviceorterna ska satsas på olika former av vård 
och omsorg, då det tidigare begreppet specialbostäder inte 
var tydligt nog. Vård och omsorg möjliggörs i serviceorter
na inom områden med mångfunktionell bebyggelse, men 
anges inte specifikt. Vid behov får det utredas vidare om 
det blir aktuellt. Kommunens fortsatta arbete med utveck
ling av utpekade serviceorter föreslås i översiktsplanens del 
4 ”Fortsatt arbete” hanteras genom en verksamhetsplan för 
arbete med serviceorterna.

Landsbygden är som socialnämnden nämner beroende av 
bra infrastruktur och kommunikationer. I översiktsplanen 
prioriteras infrastruktur och kommunikationer i första 
hand till de utpekade stråken, med syftet att den absoluta 
majoriteten av kommuninvånarna ska ha bra tillgång till 
dessa. För att förtydliga betydelsen av tillgången till bra 
kollektivtrafik på landsbygden kompletteras strukturbilden 
med ett antal kollektivtrafiknoder på landsbygden längs 
med stråken. Bredbandsutbyggnad är också en prioriterad 
fråga för boende och yrkesverksamma på landsbygden, 
dock är detta inget som översiktsplanen reglerar. 

Som socialnämnden tar upp är det viktigt att bostadsut
budet är anpassat till nuvarande och framtida befolknings
struktur. Kommunen behöver löpande se hur utbudet och 
efterfrågan på bostäder matchar varandra, samt att kom
munens ansvar för bostadsförsörjningen för alla grupper i 
samhället följs upp. Efter översiktsplanens antagande ska 
det tas fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram, vilket ska 
hantera denna typ av frågor. 

Översiktsplanen poängterar att samhällsplaneringen ska 
ta hänsyn till funktionsnedsättning och övriga diskrimine
ringsgrunder. Vad gäller trygghets och säkerhetsaspekter 
samt tillgänglighet innehåller översiktsplanen ställnings
taganden som poängterar att det offentliga rummet och 
kollektivtrafiken ska utformas för alla. Vidare poängteras 
behovet av att tillgängliggöra bland annat besöksmål, rekre
ationsområden och mötesplatser.

Åtgärder för att främja social hållbarhet och motverka seg
regation tas upp i flera av ställningstagandena i översikts
planens del 2, främst under strategiområdena Attraktiva 
bebyggelsemiljöer samt Uppleva och göra. Mötesplatser 
anges ha en viktig funktion för att människor ska mö
tas och fyller en särskilt viktig funktion för unga vuxna. 
Tillgång till mötesplatser behövs enligt översiktsplanen i 
respektive ort och i anslutning till bostadsområdena. Över
siktsplanen tar också upp fysiska och mentala barriärer 
samt den utmaning som de innebär.

Ett sätt att arbeta för ökad integration som tas upp i över
siktsplanen är att planera för ett varierat utbud av bostäder 
i fråga om bland annat upplåtelseformer och bostadsstor
lek. Översiktsplanen innehåller även ställningstaganden 
om att medborgardialog behöver utformas så att alla kan 
delta, även grupper med vanligen låg representation som 
yngre och nysvenskar. Översiktsplanens medborgardialog 
har varit omfattande, för att få in olika gruppers syn på 
kommunens utveckling. 

Angående socialnämndens synpunkt om platser där funk
tioner och aktiviteter är samlade finns ställningstaganden 
i översiktsplanens del 2 som anger att till exempel idrotts
platser och rekreationsmål utgör viktiga målpunkter för 
hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel. 
Kvarteret Fritiden och dess närområde pekas i översiktspla
nen ut som navet för idrotten i kommunen. Vidare anges i 
översiktsplanen att Ljungby stad ska fungera som en viktig 
arena för kultur. Bibliotek och samlingslokaler lyfts som 
exempel på mötesplatser i de utpekade serviceorterna. 
Funktioner som de som nämns här kan som socialnämn
den nämner ha betydelse för trygghet och säkerhet.  

Vad gäller kulturmiljöer finns i översiktsplanens del 2 
ett ställningstagande om att ”Platser som är intressanta 
för besöksnäring eller som natur och kulturmiljö ska till
gängliggöras för allmänheten/besökande både fysiskt och 
genom att information blir lättillgänglig”. Tillgängligheten 
till kulturlivet har som socialnämnden både en fysisk och 
social dimension, varför det är viktigt att arbeta brett med 
frågan. 

Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Det finns som socialnämnden anger 
också en tydlig social dimension kring grönytor, både vad 
gäller attraktivitet och trygghet/säkerhet. Översiktsplanen 
innehåller en mängd ställningstaganden om bevarande 
och tillgängliggörande av natur och rekreationsvärden. 
Genom att säkerställa tillgängliga, trygga och attraktiva 
bostadsnära naturområden för rekreation ska mötesplatser 
för lek, rekreation och vila möjliggöras. För unga vuxna 
och barn lyfts betydelsen av mötesplatser och aktiviteter 
samt vikten av lättillgänglig natur och parkmark vid sko
lor. Vidare finns ett ställningstagande om att kommunens 
samhällsplanering ska använda grönområdestyperna 
lekplats, grannskapsmark på minst 1 hektar, grönyta på 
minst 5 hektar och rekreationsområde med möjlighet att 
promenera minst 1 km på stigar. Dessa definitioner behö
ver dock kompletteras med generella mål för bland annat 
tillgänglighet och innehåll, något som i dag finns i gällande 
grönstrukturplaner för vissa av kommunens orter. I över
siktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” nämns dock grön och 
blåstrategi, vilken ska styra den långsiktiga utvecklingen av 
grön och vattenområden i kommunen och föreslås inne
hålla riktlinjer för grönområdenas natur och rekreations
värden samt kommuninvånarnas tillgänglighet till dem.



76

Översiktsplanens medborgardialog har varit omfattande 
och inkluderat en mängd olika dialogformer, för att få in 
olika gruppers syn på kommunens utveckling. I ett tidigt 
skede i arbetet med översiktsplanen var det ett skolprojekt 
där elever i olika årskurser i projektform tog fram förslag 
och idéer på Ljungby kommuns framtida utveckling. 
Längre fram i processen var det även träffar med högsta
dieelever med information och dialog om hur de ser på 
kommunens styrkor och svagheter, samt hur den framtida 
utvecklingen bör se ut. Ställningstagandet om medbor
gardialog under ”Attraktiva bebyggelsemiljöer” i del 2 har 
kompletterats med att medborgardialog behöver utformas 
så att alla kan delta, även grupper med vanligen låg repre
sentation som yngre och nysvenskar. 

Revidering av översiktsplan
• Begreppet serviceort har förtydligats främst vad gäller syftet med definitionen och om behovet av rekrea

tionsområden och vård/omsorg.

• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom
munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag.

• Ställningstagandet om medborgardialog har kompletterats med att medborgardialog behöver utformas så att 
alla kan delta, även grupper med vanligen låg representation som yngre och nysvenskar. 

• Avsnittet ”Näringsliv och utbildning” har kompletterats med information om besöksnäringen. 
 Ställningstagandet om besöksnäringen har setts över.

Avsnittet ”Näringsliv och utbildning” i översiktsplanens 
del 2 har kompletterats med information om besöksnäring
en. Ställningstagandet om besöksnäringen behålls i avsnit
tet ”Uppleva och göra”, men dess innehåll har setts över. 

Vård och omsorg möjliggörs inom områden med mång
funktionell bebyggelse, men anges inte specifikt för dessa 
områden. Frågan serviceboende på Sågverkstomten hänvi
sas därför vidare till det aktuella projektet med utveckling
en av Sågverksområdet.

Kommunens konstpolicy ”Vid kommunens ny och om
byggnation tillämpas 1%regeln” gäller kommunens egna 
byggprojekt, dock inte de som de kommunala bolagen 
ansvarar för.
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Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Ljungby har synpunkter som berör 
ställningstaganden i strategiområdet Infrastruktur och 
kommunikation. När det gäller stadsbussar i Ljungby så 
anser Sverigedemokraterna att det inte ska vara ett ge
nerellt konstaterande om att det ska finnas utan det ska 
baseras på behov och utifrån befolkningsökning. Formule
ringen om Järnvägsstation måste förtydligas att det handlar 
”OM” Ljungby får en järnvägsstation. 

Sverigedemokraterna ifrågasätter om efterfrågan på bostä
der är verkligen störst utmed Bolmens östra strand efter
som där finns lediga tomter. Utpekade LIS områden bör 
inte enbart fokusera på sjön Bolmen utan hela kommu
nens landsbygd som exempelvis Ryssbysjön. Områden med 
höga naturvärden bör hanteras restriktivt. 

Vidare anser de att stycket för Bolmens östra strand ”Om
rådets utveckling kan få fart först då pågående utbyggnad 
av VAöverföringsledning och gång och cykelväg mellan 
Ljungby och sjön Bolmen är färdigställd”, bör strykas efter
som detta är inte korrekt. Givetvis är det en förutsättning 
för områdets utveckling att VA finns tillgängligt men inte 
nödvändigtvis genom en överföringsledning. 

Att det finns en gång och cykelväg mellan Ljungby och 
området är inte heller en grundförutsättning för inflytt
ning till området menar Sverigedemokraterna. Däremot 
behöver vägen förbättras genom att påverka myndigheter
na. 

”Kommunen ser positivt på utbyggnad av vindkraften” ska 
strykas anser Sverigedemokraterna eftersom de inte förstår 
var påståendet kommer ifrån. 

Vidare anser de att fler ”smultronställen” såsom värdefulla 
natur och kulturvärden på landsbygden bör pekas ut så
som utsiktsplatser exempelvis. Därutöver anser de att tysta 
områden såsom Målaskog, Granhult, Stensjön och naturre
servatet vid Stavhult också bör pekas ut. 

Kommentar
Alla ställningstaganden som skrivs i översiktsplanen är 
vägledande eftersom översiktsplanen inte kan vara sty
rande. Varje beslut som kommunen tar i de fortsatta pla
neringsprojekten föregås av utredningar som undersöker 
behov och så vidare. Ställningstaganden har setts över i 
planförslaget och formulerats så att det är tydligt att statu
sen på eventuellt ny stambana för höghastighetståg är oklar 
i framtiden. 

När det gäller efterfrågan på planer och byggnation utan
för staden så är det i området för Bolmens östra strand 
som Miljö och byggförvaltningen får in flest förfrågningar. 
Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så 
kallad LIS planen, kommer att gälla även efter översiktspla
nens antagande. I granskningsförslaget presenterades fyra 
nya områden som inte är vid sjön Bolmen och vid ett fram
tida omarbetande av LIS planen kan ytterligare områden 
utredas för ett utpekande. 

Med hänsyn till andra liknande planärenden i olika 
rättsfall, är det klar att länsstyrelsen har rätt att överpröva 
detaljplaner om inte vatten och avlopp, vid detaljplanens 
antagande är långsiktigt och hållbart löst. Med det menas 
att detaljplaner inom detta område inte kan komma till 
stånd förrän man från kommunens sida kan påvisa en 
VAlösning som är hållbar för alla parter. Sjön Bolmen 
är känsligt eftersom det försörjer ca en miljon människor 
med, ytvatten som efter rening blir, dricksvatten. Kommu
nens gemensamma VAanläggningar i detta område börjar 
antingen föråldras eller har nått full kapacitet och därför 
krävs denna lösning med överföringsledning. En ny de
taljplan godkänns inte av länsstyrelsen (som är överprövan
de myndighet) om VAlösningen hänvisas till framtiden, 
den frågan måste vara utredd och klar vid detaljplanens 
antagande.

Kommunen håller med om att områdets tillgänglighet med 
gång och cykelväg inte är en grundläggande förutsättning 
för områdets utveckling. Däremot höjer den områdets att
raktivitet genom att på ett trafiksäkert sätt tillgängliggöra 
området för även de som inte kan ta sig till sjön Bolmen 
på annat sätt. 

Kommunen har en antagen vindkraftsplan från 2018 
där lämpliga områden för vindkraft pekas ut. Avsnittet 
om vindkraft i översiktsplanens del 2 utgör ett utdrag ut 
vindkraftsplanen, så den text som Sverigedemokraterna 
hänvisar till återfinns i original i vindkraftsplanen. När 
det gäller utpekande av fler ”smultronställen” och tysta 
områden är det inget som kan ske inom ramen för denna 
översiktsplan eftersom det hade föranlett en sådan ändring 
att översiktsplanen hade behövts ställas ut för granskning 
igen. I det fortsatta arbetet med översiktsplanen, t ex ge
nom en Grön och Blåstrukturplan/Naturvårdsplan, kan 
flera skyddsvärda områden pekas ut. De områden som 
Sverigedemokraterna tagit upp som exempel är redan skyd
dade genom naturreservat.  

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 
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Södra Ljunga Sockenråd
På sidan 6 i del två önskar sockenrådet vidare att man 
lägger till meningen ”Vidare skall kommunen ge förutsätt
ning att bygga och bo i de mindre orterna. Även texten för 
övrig landsbygd anser de behöver kompletteras med ”Samt 
ge förutsättning att bygga och bo i de mindre orterna”. 

Sockenrådet har en generell synpunkt som berör strategi
området Attraktiva bebyggelsemiljöer. De anser att för att 
nå målet med 35 000 invånare så måste det finnas ställen 
att bo på många olika ställen. Den nu pågående pandemin 
kommer att förändra människors livsstil anser de. Folk 
kommer inte att vilja bo så tätt framöver och därför borde 
man istället planera för service där folket vill bo och inte 
platserna som det finns service på för tillfället.  

På sidan 22 anser sockenrådet att denna ansats ska strykas 
eller ändras så att de mindre orterna kommer med: ”Ny 
bebyggelse för bostäder, kommunal och kommersiell servi
ce bör i första hand placeras där service. Infrastruktur och 
kollektivtrafik finns samt i utpekade LISområden”.

Utöver här ovan så lämnar sockenrådet även följande syn
punkter:

• Man ska inte utan i undantagsfall ianspråkta jordbruk
smark,

• Minska grönområdena med risk för att det blir ett pro
blem för det fortsatta arbetet,

• Positiv till att stråket till Älmhult prioriteras via Hamne
da, Hå och Pjätteryd.

• Bevara och utveckla landsbygdsskolorna om det finns
underlag på sikt,

• Det bör finnas planlagda tomter även i de mindre orter
na

Kommentar
Det är viktigt för Ljungby kommun att det finns en levan
de och attraktiv landsbygd att bo, leva och verka i. För 
att hela kommunen ska leva behöver befintlig service på 
landsbygden bevaras och värnas om. Målsättningen är att i 
de mindre orterna som inte är utpekade serviceorter, verka 
för att behålla befintlig service och möjlighet till arbets
pendling. Kommunen ställer sig positiv till privata initiativ 
som hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån 
genom t ex bostadsbebyggelse. 

I ställningstagandena för Attraktiva bebyggelsemiljöer, har 
fyra nivåer hanterats utifrån strukturbilden. Det har tagits 
fram ställningstaganden för centralort, serviceorter, utveck
lingsområdet Bolmens östra strand samt övrig landsbygd. 
I samtliga nivåer tycker kommunen att det är viktig att 
bebyggelse kommer tillstånd men på ett sådant sätt som 
harmoniserar med miljön, med infrastruktur/service och 
ekonomi. Det är vad hållbart samhällsbyggande handlar 
om, att inte urholka naturresurserna utan fortsätta bygga 
vidare på befintliga strukturer. Givetvis kommer det även 
i framtiden finnas möjligheter för enskilda markägare 
att söka bygglov för enskilda bostadshus var som helst i 
kommunen, men kommunen har inte de resurserna att 
ha planberedskap i olika orter/områden utifrån det som 
efterfrågas. Därför har kommunen tagit fram en struktur
bild för att visa på ambitionerna från kommunens sida vad 
gäller satsning med planområden och utveckling av service. 

Det refererade ställningstagandet på s. 22 tillhör utveck
lingsområdet för Bolmens östra strand. Syftet med ställ
ningstagandet är att samla bebyggelsen kring befintlig ser
vice och infrastruktur för att gynna den befintliga servicen 
och för att resurshushålla med marken både ur ett ekolo
giskt men också ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom mål
sättningen för de mindre orterna är att bibehålla befintlig 
service samt uppmuntra privata initiativ för utveckling av 
den befintliga servicen genom t ex tillskapande av nya bo
städer så går inte ställningstagandena emot varandra. 

Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs av olika 
anledningar, främst med tanke på naturvärden och frilufts
liv, men även utifrån naturens ekosystemtjänster och andra 
allmänna intressen. Med en översiktsplan visar kommunen 
en långsiktig ambition och vision med kommunens mark 
och vattenområden. Eftersom översiktsplanen är vägledan
de är det inga förändringar som sker från en dag till en 
annan, och därför är det viktigt att i ett tidigt skede både 
för markägare och kommuninvånarna visa vilka visioner 
kommunen har för olika områden.
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Grönstrukturområdenas innebörd och hur det skiljer sig 
åt mellan den kommunövergripande strukturbilden och 
orternas utpekade markanvändningsförslag har förtydligats 
i översiktsplanen. Vidare har det förtydligats hur grönst
rukturen hanteras på kommunal respektive privat mark i 
orternas markanvändningsförslag. 

I samma strategiområde som ovan finns även ställningsta
ganden om att jordbruksmarken i första hand ska bevaras 
för livsmedelsproduktion, men att jordbruksmark kan be
höva tas i anspråk där det finns ett tydligt samhällsintresse 
av att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och attrak
tiva bostadslägen om inga andra motsvarande lokalisering
ar är möjliga. Översiktsplanen har förtydligats vad gäller 
inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser 
att bebyggelseutveckling utgör ett väsentligt samhällsintres
se som motiverar att jordbruksmark bebyggs.

Inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från ser
viceorterna bedöms orterna inom översiktsplanens tidsram 
kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt som skapar en 
attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar hållbara trafikslag, 
varför det är inom dessa områden som alternativa lokalise
ringar också bedöms finnas.

Vad gäller synpunkterna om planlagda tomter även i de 
mindre orterna så ställer sig inte kommunen mot att det 
finns planlagda tomter i de mindre orterna. Med utpe
kandet av serviceorter vill kommunen visa var kommunen 
kommer att verka för att planlagda tomter finns, däremot 
kommer kommunen stötta privata initiativ i de mindre 
orterna till att upprätthålla och utveckla den befintliga 
servicen genom t ex bostadsbebyggelse och befintliga lands
bygdsskolor. 

Revidering av översiktsplan
• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom

munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras på kommu
nal respektive privat mark i markanvändningsförslagen.

• Förtydligande av inom vilka geografiska områden som Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark bebyggs. Dessa områden definieras som 
inom ungefär 1 km från centralorten och inom ungefär 0,5 km från serviceorterna.
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Tekniska nämnden
1.I texten till markanvändningskartorna är det önskvärt att
förtydliga hur de gröna stråken i och runt de olika samhäll
ena binds samman, framför allt i Ljungby och Ryssby.

2.En utbyggnad av ringleden på Ljungbys östra sida som
förbifart till väg 25 är viktig, framförallt om område 6 ska
få ett stationsläge för framtida höghastighetståg.

3.För område 6, 810 och 1415 i Ljungby kan det läggas
till under saker att beakta i det fortsatta planarbetet att om
rådena troligtvis behöver innehålla skola och/eller förskola

4.För område 18 i Ljungby är de norra delarna av området
redan planlagt för handel/industri och bör få en annan
färg.

5.I Lagan är Befintliga förskolor fulla och det behöver pla
neras för en ny. Kanske denna kan placeras inom område
3 eller område 4 om Prästtorpsvägen får en ny sträckning?

6.För område 7 i Lagan kan det läggas till under saker att
beakta i det fortsatta planarbetet att området kräver stora
investeringar för att försörja med vatten och avlopp. Led
ningarna är relativt fulla till Ljungby, dessutom behöver de
tas under E4:an.

7.För område 910 i Hamneda kan det läggas till under
saker att beakta i det fortsatta planarbetet att områdena
kräver stora investeringar för att försörja med vatten och
avlopp. Kanske en överföringsledning till Ljungby.

8.Den tekniska livslängden på nuvarande skola i Agunna
ryd beräknas ta slut om ca 10 år. Befintligt skolområde är
litet och dessutom svårt att bygga ut på samtidigt som verk
samheten är igång. Tekniska förvaltningen ser därför ett
behov av att bygga en ny skola med eventuellt en ny loka
lisering. Det hade varit bra om översiktsplanen tagit höjd
för detta. Nedan finns fyra förslag på områden.
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Kommentar
1. Att peka ut grönstruktur i översiktsplanen görs främst 
med tanke på natur och rekreationsvärden. Agunnaryd 
ligger mitt i ett av strukturbildens grönstrukturområden, 
vilka definierar större områden av kommunövergripande 
betydelse för både natur och rekreationsvärden. Av större 
betydelse för Agunnaryds markanvändning är dock att 
det går ett regionalt viktigt lövskogsstråk rakt genom byn, 
vilket binder ihop lövskogsområden i den östra delen av 
Ljungby kommun med områden runt sjön Möckeln i Älm
hults kommun. För Agunnaryds del är det därför viktigt 
att lövskogsstråket tas tillvara och utvecklas. Det är dock 
inte det möjligt att ordna helt sammanhängande grönstråk, 
beroende på att lövskogen inte hänger ihop helt och hållet. 
Mindre trädsamlingar fungerar dock som ekologiska ”step
ping stones”, där träden inte står längre ifrån varandra än 
att spridning av växt och djurliv kan ske mellan dem. För 
att lövskogsstråket ska fungera behöver det finnas ett sam
band mellan lövskogar både på landsbygden och i samhäll
ena, där såväl kommunal natur och parkmark som privata 
bostadstomter fyller en viktig funktion. De områden som 
är utpekade som grönområden i översiktsplanen är i första 
hand placerade på kommunal mark, varför dessa endast 
utgör de områden som kommunen har rådighet över och 
som är allmänt tillgängliga. I översiktsplanen har det för
tydligats hur grönstrukturen hanteras på kommunal res
pektive privat mark i orternas markanvändningsförslag. Ett 
område på kommunal mark som fyller en viktig funktion 
i lövskogssambandet, och därför är utpekat som grönom
råde, är det i den västra delen av samhället som inkluderar 
lekplatsen. Öster om Brånavägen finns grönområden som 
har både rekreations och naturvärden, samt stor potential 
som fritids och rekreationsområde, men som inte är lika 
viktiga för lövskogssambandet. Hur de gröna stråken häng
er ihop i anslutning till samhället förtydligas i den extra 
granskningshandlingen för Agunnaryd och senare i övriga 
samhällen där det behövs. 

2. I översiktsplanen anges under avsnittet om Ljungbys 
markanvändningsförslag att ringleden John A. Lagers väg 
kan behöva förlängas till riksväg 25 om en järnvägsstation 
skulle lokaliseras i område 6 vid Vislandavägen som över
siktsplanen föreslår. För både område 6 och 12 anges att 
en eventuell förlängning av ringleden i anslutning till om
rådena behöver beaktas i den fortsatta planeringen av om
rådena. En förlängd ringled skulle få regional betydelse för 
trafikförsörjningen av en station i det nämnda läget. En 
ringled med ny anslutning till väg 25 skulle påverka riksvä
gen och behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. 
Om en järnvägsstation inte blir aktuell föreslås dock ingen 
förlängning av ringleden i översiktsplanen, då behovet av 
den då inte ses som lika tydligt. 

3. Inom de båda markanvändningskategorierna mångfunk
tionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse 
kan skola och förskola inrymmas, vilket har förtydligats i 
översiktsplanens definition av de båda markanvändnings
kategorierna i inledningen till markanvändningsavsnittet i 
del 2. Särskilt skolor kan kräva stora ytor och bör därför i 
första hand etableras inom mångfunktionell bebyggelse el
ler större bostadsområden. Det bedöms därför inte finnas 
något behov av att i översiktsplanen peka ut att förskolor/
skolor bör placeras i särskilda områden i Ljungby. 

4. Avgränsningen av område 18 som är tänkt för verksam
heter och industri revideras så att de planlagda norra de
larna undantas från området. 

5. Det behöver inte pekas ut specifika områden där en för
skola kan etableras i Lagans samhälle, utifrån resonemang
et under punkt 3 ovan. En ny sträckning av Prästtorpsvä
gen i anslutning till område 4 i Lagan kan bli aktuell, men 
utreds separat från översiktsplanen. En omdragen väg och 
ett nytt bostadsområde behöver dock planeras tillsammans 
för att hitta en bra gemensam lösning på båda frågorna. 

6. För område 7 i Lagan kompletteras att i det fortsatta 
planarbetet med verksamheter och industrier i området ska 
det beaktas att området kräver stora investeringar för att 
försörja med vatten och avlopp. Vidare behöver ledningar
na dras under E4:an och att kapaciteten i ledningarna till 
Ljungby kan behöva förstärkas. 

7. För område 910 i Hamneda kompletteras att i det fort
satta planarbetet med verksamheter och industrier i områ
det ska det beaktas att området kräver stora investeringar 
för att försörja med vatten och avlopp samt att det kan 
behövas en överföringsledning till Ljungby.

8. Översiktsplanen möjliggör för skola inom två nya om
råden med mångfunktionell bebyggelse, vilka bland annat 
kan innehålla skola, bostäder, service eller icke störande 
verksamheter. Det ena området omfattar befintligt skol
område inklusive ett ca 30 meter brett område med kom
munal mark norr därom. Det andra området med mång
funktionell bebyggelse utgörs av öppen mark öster om 
Brånavägen, vilket i söder avgränsas av väg 604, i öster av 
skjutbanan och i norr av lövskog som utgör en viktig länk 
i ett regionalt lövskogsstråk. Båda dessa områden bedöms 
i nuläget som lämpliga för skola. En lokalisering öster om 
Brånavägen har fördelen att ett något större område kan 
användas och att störningar under byggtiden för nuvaran
de skolverksamhet kan minimeras, men en nackdel är att 
Brånavägen behöva korsas för att ta sig dit från huvudde
len av byn. Skolans lokalisering vid en ombyggnad kom
mer att utredas vidare separat i en förstudie. Det finns skäl 
att ianspråkta den berörda jordbruksmarken, då liknande 
områden av samma storlek är mindre lämpliga att explo
atera och tätortsutveckling på platsen utgör ett väsentligt 
samhällsintresse. 
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Revidering av översiktsplan
• Förtydligande av grönstrukturområdenas syfte och innebörd, vilket delvis skiljer sig åt mellan den kom

munövergripande strukturbilden och orternas markanvändningsförslag, samt hur det hanteras på kommu
nal respektive privat mark i markanvändningsförslagen.

• Förtydligande av att de båda kategorierna mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyg
gelse kan inrymma förskola och skola.

• Område 18 i Ljungby med verksamheter och industri har reviderats så att redan planlagd mark undantas.

• För område 4 i Lagans samhälle har det förtydligats att en ny sträckning av Prästtorpsvägen i anslutning till
området kan bli aktuell och att bostadsområde och väg behöver planeras ihop.

• För de nya verksamhets och industriområdena i Lagan och Hamneda har det kompletterats att de kräver
stora investeringar för att försörjas med vatten och avlopp samt att överföringsledning till Ljungby kan behö
va förstärkas eller byggas ut.

• Två nya områden med mångfunktionell bebyggelse, där det möjliggörs för bland annat skola, bostäder,
service och icke störande verksamheter. Det ena området utgörs av befintligt skolområde inklusive ett ca 30
meter brett område med kommunal mark norr därom. Det andra området utgörs av öppen mark norr om
väg 604, mellan Brånavägen i väster och skjutbanan i öster

Vidare uppfattas området som avgränsat från den samman
hängande jordbruksmarken söderut varför bebyggelse där 
inte stör utsikten mot sjön och jordbruksmarken brukas 
även bara delvis aktivt. De båda sydliga områden som fö
reslås i yttrandet bedöms som mindre lämpliga än de båda 
nordliga.

 Det sydöstra området är för litet för att inrymma en skola 
samt ligger i ett område som i pågående planarbete är ut
lagt som natur, både för att där finns värdefulla träd samt 
att området är lågt beläget och vatten därför naturligt an
samlas där. En skola i det sydvästra området skulle medfö
ra ökad trafik genom bostadsområden och ligger dessutom 
på aktiv jordbruksmark. 
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Tekniska förvaltningen 
– extra granskning för Agunnaryd
Tekniska förvaltningen har under den extra granskningen 
över Agunnaryds planförslag lämnat synpunkter om områ
de 3 och 5 i markanvändningsförslagen. 

Tekniska förvaltningen önskar att texten för område 3 
förtydligas med information om att Länsstyrelsen tidigare 
gett bifall till att jordbruksmarken tas ur produktion för 
byggnation av brandvärn/aktivitetshus. Vidare bör texten 
förtydligas med att det inom området finns en före detta 
dansbana samt området i framtiden kan inrymma en sko
la. 

VAavdelningen påpekar att dagvattnet från område 5 
kommer i framtiden att ledas via den stora dammen, öster 
om Brånavägen, som på ett naturligt sätt kommer att rena 
dagvattnet innan det leds ut i Agunnarydssjön. Ytterligare 
fördröjning kommer därmed inte att behövas. 

Det pågår en översyn av kapaciteten i den befintliga vatten 
och avloppsinfrastrutkuren för att säkerställa hanteringen 
av en ökande befolkning. Därför anser VA och renhåll
ningsavdelningen att det är viktigt att tekniska förvaltning
en alltid involveras tidigt i denna typ av arbete. Utveckling 
av serviceorter som Agunnaryd kräver, förutom en tydlig
het i vad begreppet serviceort innebär, också extremt god 
framförhållning och långsiktig planering så att eventuell 
befolkningsökning kan mötas genom möjlighet att i god 
tid planera och genomföra en utbyggnad av den tekniska 
infrastrukturen. 

Kommentar
Texterna i planförslaget och hållbarhets och miljökonse
kvensbeskrivningen kommer att uppdateras med infor
mation om både länsstyrelsens beviljande av att jordbruk
smarken tas ur drift, att där funnits en dansbana samt att 
området eventuellt kan i framtiden inrymma en skola. 
Planförslaget och hållbarhets och miljökonsekvensbeskriv
ningen  kommer att uppdateras med information om dag
vattenhanteringen. 

I de fortsatta planeringsstegen genom detaljplanering eller 
andra fördjupningar kommer en tidig dialog inledas med 
tekniska förvaltningen angående VAlösningen och övrig 
infrastruktur. Vidare kommer ett arbete behöva inledas 
med serviceorterna efter översiktsplanens antagande för att 
identifiera och definiera hur serviceorterna ska utvecklas 
på sikt. 

Revidering av översiktsplan
Texterna i planförslagets del 2 samt hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras med information 
enligt tekniska förvaltningens synpunkt. 
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Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Tillgänglighetsrådet
Tillgänglighetsrådet ger beröm för att planen har tillgäng
liggjorts på webben. De vill lyfta fram vikten av att tänka 
på tillgänglighet i hela samhället. Särskilt viktigt är att ha 
en samlad kollektivtrafik i närheten av orterna. De exem
plifierar med att det i vissa mindre orter är svårt att ta sig 
till busshållplatser utanför orten som t ex från centrala 
Lagan till Laganland vid E4. 

Vidare skriver de att det är av största vikt att när kommu
nen tar fram detaljplaner, diskuterar tillsammans med 
företrädare för kollektivtrafiken och att man ser tillgänglig
hetsrådet som en god samarbetspartner och remissinstans. 

Kommentar
I översiktsplanens del 2, under strategiområdet Infrastruk
tur och kommunikationer finns det ställningstaganden 
som stödjer tillgänglighetsrådets synpunkt. I första punk
ten i ställningstaganden till strategiområdet står bland an
nat att hållbara trafikslag ska ges högre prioritet i samhälls
planeringen till viktiga målpunkter såsom busshållplatser 
mm. Vidare står orter i anslutning till stråken bör få till
gång till stråkens kollektivtrafik med hjälp av kollektivtra
fiknod med pendlarparkeringar för bil och cykel, utrustade 
med laddinfrastruktur, samt gång och cykelförbindelse.

Det ingår i detaljplaneringens rutiner att höra både Tra
fikverket men också tillgänglighetsrådet vid framtagande av 
nya detaljplaner. 
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Trafikverket
Trafikverket saknar förslag till markanvändningskarta som 
täcker hela kommunens yta. En sådan markanvändnings
karta är av stor vikt och ledning vid prövningar enligt 
andra lagstiftningar, till exempel vid prövningar som sker 
inom väg eller järnvägsområdet. 

Vidare konstateras att planen fortfarande är ganska yvig i 
sitt utpekande av nya områden för Ljungby stad och flera 
av de mindre orterna och att prioritering av utbyggnads
riktningar saknas. Avsaknad av prioriterad utbyggnads
riktningar minskar planens styrande effekt och avstånden 
inom staden riskerar att öka väsentligt. Med full utbyggnad 
enligt översiktsplanens förslag ökar stadens utsträckning 
längs E4:an från 5 till 10 km, vilket kan innebära väsent
ligt ökat trafikarbete inom staden. Kommande fördjupad 
översiktsplan för Ljungby stad bör innefatta en fördjupad 
trafikanalys med integrerad transportstrategi.

Det är otydligt om utformningen av utbyggnadsområde 
4 i Lagan innebär att tankarna på att flytta den allmänna 
vägen från Åbyskolan som delvis finns i gällande detaljplan 
och som Ljungby kommun uppvaktat Trafikverket om 
skrinläggs.

För kollektivtrafiknoden i Ryssby anges i samrådsredogö
relsen att den ska flyttas till den östra infartsvägen medan 
den på plankartan ligger kvar vid den mellersta infarte

Det nya LISområdet 20 vid sjön Kösen förefaller ligga lite 
vid sidan av översiktsplanens starka stråk dit ny bebyggelse 
bör lokaliseras samt med begränsad närhet till lokal servi
ce.

Förbättrad fysisk koppling mellan kommunhuvudorterna 
Ljungby och Älmhult lyfts som en viktig framtidsfråga med 
förslag på förstärkt förbindelse via HamnedaPjätteryd, där 
det anges att enighet råder mellan kommunerna. Denna 
utvecklingsfråga landar i hög grad på Region Kronoberg att 
ta ställning till vid prioritering av medel inom ramen för 
den regionala länstransportplanen. Det finns en del äldre 
utredningar, men under senare år har fokus legat på för
stärkning av länsväg 120 mellan Älmhult och Traryd vad 
gäller förstärkt koppling mellan E4 och riksväg 23.

För områden i Lagan som ligger vid omledningsvägen för 
farligt gods anges att hänsyn ska tas till det i avsnittet ”Be
akta i fortsatta planarbetet”. Motsvarande beskrivning bör 
finns för föreslagna områden som är belägna intill rekom
menderade vägar för farligt gods, nämligen E4:an, 25:an 
och väg 124.

Kommentar
Kommunen har enbart tagit fram markanvändningsförslag 
för centralorten och de utpekade serviceorterna. En mar
kanvändningskarta över hela kommunen kräver ett större 
arbete som inte är möjligt att genomföra utan att påverka 
tidsplanen för översiktsplanen avsevärt. Dessutom är det 
inte lämpligt att inför antagandet av översiktsplanen göra 
så pass genomgripande förändringar av översiktsplanens 
förslag utan att ge möjlighet till dialog med kommuninvå
nare och remissinstanser.

Utvecklingen av Ljungby stad är till stor del en följd av den 
infrastruktur som omger staden, nämligen E4:an i väster, 
25:an i norr och korridoren för en möjlig ny stambana för 
höghastighetståg i öster. Föreslagna bostadsområden ligger 
mellan dessa barriärer, främst öster och norr om Ringle
den, med några enstaka undantag i lägen som bedöms 
som attraktiva för bostäder. Syftet är att hålla ihop staden 
och på så sätt möjliggöra för en prioritering av hållbara 
trafikslag. Nya industri och verksamhetsområden före
slås däremot i första hand i anslutning till E4:an, främst 
på den västra sidan, för att möjliggöra för skyltläge och 
undvika påverkan på bostadsområden. Prioriteringen av i 
vilken ordning markanvändningsförslagen ska planläggas 
hanteras sedan separat i kommunens löpande planering. 
För centralortens del kommer fortsatt planering och prio
ritering av utbyggnadsriktningar även att göras i samband 
med att en fördjupad översiktsplan tas fram för staden. 
Förslagen om att ta fram en fördjupad trafikanalys med 
integrerad transportstrategi för staden kommer att tas med 
till arbetet med kommande fördjupad översiktsplan för 
Ljungby stad. 

För övriga orter har syftet varit att komplettera med att
raktiva bostadstomter i direkt anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse och med verksamhets och industriom
råde i mer avskilda lägen, gärna i skyltlägen, samt med 
centrumutveckling. Sannolikt kommer inte utpekade mar
kanvändningsförslag att utnyttjas inom översiktsplanens 
tidshorisont utan prioritering av områdena behöver göras 
kontinuerligt i kommunens löpande planering. 

Beskrivningen av område 4 i Lagan kompletteras med att 
en omdragning av Prästtorpsvägen till kurvan på Gunnars
forsvägen kan bli aktuell i anslutning till området. Syftet 
skulle vara att få en säkrare trafikmiljö vi Åbyskolan och 
att möjliggöra för en omledningsväg för farligt gods som 
innebär mindre risk för det planerade vattenskyddsom
rådet för LjungbyLagans vattentäkt. Samtidigt skulle det 
medföra att Storgatan i Lagan inte berörs av transporter 
med farligt gods och att den tunga trafiken minskar.

Placeringen av kollektivtrafiknoden i Ryssby korrigeras i 
plankartan så att den placeras i befintligt läge vid den östra 
infartsvägen.
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Ljungby kommun bedömer att LISområde 20 vid Kösen 
har potential för landsbygdsutveckling och ligger inom rim
ligt avstånd från utpekade stråk, då området ligger ungefär 
2 km från väg 25, som utgör ett av de två huvudstråken 
genom kommunen, och inom en mil från centralorten. 
LISområdet utgör också en utökning av befintligt LISom
råde norrut längs Kösen som också inkluderar Angelstad 
där det bland annat finns en skola. 

För att förbättra förbindelsen mellan centralorterna finns 
bäst potential till en gen väg med kort restid på sträckning
en förbi Hamneda och Pjätteryd, medan sträckningen via 
väg 120 är betydligt längre och inte kan konkurrera tids
mässigt. 

Revidering av översiktsplan
• Område 4 i Lagan avgränsas för att en ny väg som ska fungera som omledningsväg för farligt gods ska kunna

placeras i anslutning till området och i beskrivningen av området anges att hänsyn till denna väg ska tas i
den fortsatta planeringen av bostadsområdet.

• Läget för kollektivtrafiknoden i Ryssby korrigeras i karta till det befintliga läget vid den östra infartsvägen.

• LISområdet vid Kösen behålls men minskas något i omfattning

• De markanvändningsförslag som berörs av farligt godslederna har kompletterats med att hänsyn ska tas till
det i fortsatt planarbete.

En förbättrad förbindelse mellan Ljungby och Älmhult 
förutsätter en tydlig överenskommelse mellan berörda 
kommuner, samt en prioritering i länstransportplanen av 
Region Kronoberg.

De markanvändningsförslag som berörs av farligt godsle
der kompletteras med att hänsyn ska tas till det i avsnittet 
”Beakta i fortsatta planarbetet”.
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att det är positivt med:

• Fler mötesplatser även i de mindre orterna

• Ambitionen om en aktiv dialog mellan de aktörer som 
påverkar utvecklingen

• Att bevara gammal industrimiljö som ett historiskt arv 
att ta hand om och utveckla

Översiktsplanen beskriver att byggande i attraktiva strand
lägen kan stå i konflikt med natur och kulturvärden, 
hälso och säkerhetsrisker vad gäller ras, skred och över
svämning, allmänhetens tillgång till strand samt biologisk 
mångfald. Det finns alltså enligt Vänsterpartiet mycket 
som talar emot att öka antalet LISområden. Men positivt 
med campingområde i Agunnaryd.

Översiktsplanen anger att det kan göras en barnkonsekven
sanalys, men Vänsterpartiet anser att det i normalfallet ska 
göras en barnkonsekvensanalys. 

Bolmens östra strand är ett känsligt område då det är 
riksintresse för rörliga friluftslivet och fisket, har höga kul
tur och naturvärden samt är ytvattentäkt. Stor risk för att 
det blir ett dyrt boende, då är det inte attraktivt för unga 
vuxna generellt. 

Om överföringsledningen står i översiktsplanen att det är 
förutsättningen för utveckling av Bolmens Östra Strand, 
trots att Vänsterpartiet menar att det finns många andra 
bättre alternativ.

Vänsterpartiet lyfter frågan om det skulle behövas mar
kering för kulturområde – det påverkar trafik, parkering, 
utvecklingsmöjligheter och kräver varsamhet i utformning
en och planeringen.

Vidare lyfts frågan om vi behöver ta hänsyn i planeringen 
till behovet av eftergymnasial utbildning – kräver centralt 
läge, närhet till studentboende och nöjesliv? Om fler ung
domar kan behållas har det stor betydelse för befolknings
tillväxten – då är det viktigt med goda förutsättningar för 
utbildningar.

Vänsterpartiet menar att tätorternas infarter är viktiga, då 
de ger ett första intryck av orten. Infarten från 25:an mot 
Replösa är mycket vacker och måste bevaras – område 11 
ska därför inte exploateras.

Kommentar
Längs stränder finns ofta höga natur och rekreationsvär
den, samtidigt som det är lägen som kan vara attraktiva för 
bostäder. Dessa delvis konkurrerande intressen gör plane
ring i strandnära lägen komplicerad. I översiktsplanens del 
4 ”Fortsatt arbete” anges att det finns ett behov att arbeta 
vidare separat med landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Möjliga lägen för landsbygdsutveckling inom så kall
lade LISområden kan då lokaliseras samtidigt som hänsyn 
tas till rekreations, natur och kulturmiljövärden. 

Det tidigare föreslagna LISområdet i Agunnaryd har tagits 
bort efter synpunkter från länsstyrelsen. 

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 – två grundprinci
per i den är att barnets bästa ska komma i första rummet 
i beslut som berör dem samt att barn har rätt att uttrycka 
sina åsikter och få dem beaktade i frågor som berör dem. I 
kommunens fysiska planering tas hänsyn till barnperspek
tivet och relevanta konsekvenser beskrivs. Vid behov kan 
även en separat barnkonsekvensanalys göras, varför det i 
översiktsplanen anges att ”barnkonventionen kan i plane
ringssammanhang hanteras genom att göra en barnkonse
kvensanalys”. Någon separat barnkonsekvensanalys tas inte 
fram till översiktsplanen då frågor om social hållbarhet i 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen belyser vikten att ta 
hänsyn till hur barn påverkas i den framtida planeringen 
samt utförande av exempelvis mötesplatser.

Som Vänsterpartiet noterar är Bolmens östra strand ett 
känsligt område med många olika värden, men utgör sam
tidigt ett attraktivt område med potential för långsiktig 
utveckling. Kommunens intention är att efter översikts
planen är färdig göra en fördjupning av översiktsplanen 
för Bolmens östra strand, då det tas ett helhetsgrepp för 
att kunna hantera det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga exploateringstrycket 
och det faktum att kommunen inte äger så mycket mark i 
området. Frågor som då behöver hanteras är hur man kan 
möjliggöra och kombinera bostäder, service, besöksnäring, 
förbättrade pendlingsmöjligheter och hänsyn till natur 
och rekreationsvärden. Kommunen styr inte direkt över 
bostadsutbudet och prisnivån, men kan i den kommande 
planeringen av området arbeta för att möjliggöra en blan
dad bebyggelse. Det framgår i översiktsplanen att kommu
nen generellt satsar på en variation av upplåtelseformer, 
storlekar och geografiskt läge för att få ett varierat utbud av 
boendeformer med bostäder för alla, där behoven för unga 
och gamla har definierats särskilt.

Utvecklingen av Bolmens östra strand kan hämmas av 
VAfrågorna, genom att länsstyrelsen har rätt att överpröva 
detaljplaner med hänvisning till att vatten och avlopp inte 
är långsiktigt och hållbart löst vid en detaljplans antagan
de. 
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Med det menas att detaljplaner inom detta område inte 
kan komma till stånd förrän man från kommunens sida 
kan påvisa en VAlösning som är hållbar för alla parter. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har också vid tidiga di
aloger om utvecklingen i det här området uttryckt oro 
för att VA måste lösas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Kommunen har skyldighet enligt § 6, Lagen om allmänna 
vattentjänster, att med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljö ordna vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. Kommunen har flera planärenden som är 
väntande på grund av att vatten och avlopp inte kan lösas 
på ett ändamålsenligt sätt. Med överföringsledningen kan 
förutom avloppen också dricksvattenförsörjningen säkras i 
området. Givetvis finns det fördelar med till exempel infil
trationsbäddar som renar avloppsvattnet men kommunen 
bedömer att det på sikt inte är hållbart i detta område. 
Kommunens gemensamma VAanläggningar i området 
börjar antingen föråldras eller har nått full kapacitet och 
kräver därför en lösning med överföringsledning. 

Större områden med utpekade stora kulturmiljövärden 
redovisas som områden där stor hänsyn behöver tas till 
befintliga värden i översiktsplanens del 3 och i det kom
munomfattande kulturmiljöprogrammet. Hänsyn till både 
kända och tidigare okände värden behöver dock tas i all 
planering, det gäller såväl kulturmiljövärden som till exem
pel naturmiljövärden. 

Däremot redovisas områden med kulturmiljövärden inte 
separat i markanvändningskartor då det inte utgör någon 
särskild utpekad markanvändning. 

Eftergymnasial utbildning är viktig för kommunens ut
bud och utveckling, vilket poängteras i översiktsplanen. 
Däremot pekas inte specifika platser ut i översiktsplanens 
markanvändningskartor, då det inryms i kategorin mult
ifunktionell bebyggelse som bland annat finns i centrala 
Ljungby.

Tätorternas infarter är viktiga och bebyggelseområden som 
planeras i anslutning till dem kan behöva anpassas till be
fintliga värden. 25:ans östra infart till Ljungby går genom 
ett område med värden för kulturmiljö och landskapsbild. 
Efter översiktsplanens granskning har område 11 tagits 
bort som tänkt bostadsområde, med undantag för den 
del av området som ligger söder om Norrleden. Området 
söder om Norrleden ligger i anslutning till befintlig be
byggelse och har inga höga natur, kulturmiljö eller land
skapsbildsvärden. Jordbruksmarken är också av begränsad 
storlek och ingår inte i sammanhängande jordbruksmark. I 
den fortsatta planeringen av område 11 ska hänsyn tas till 
landskapet och årummet, bland annat genom att behålla 
siktlinjer, tillgängligheten till ån och naturvärden som ädel
lövträd. 

Revidering av översiktsplan
• LISområdet har tagits bort.

• Översiktsplanen har kompletterats med barnkonventionens grundprinciper och hur arbetet med det bedrivs 
generellt i kommunens fysiska planering. 

• Texten om Bolmens östra strand har kompletterats med att behovet av blandade upplåtelseformer behöver 
poängteras i området.

• Område 11 tas bort med undantag för den del av området som ligger söder om Norrleden, för att på så sätt 
minska ianspråktagande av jordbruksmark och påverkan på angränsande kulturmiljö och landskapsbildsvär
den. Det har också förtydligats att siktlinjer från vägen mot årummet ska bibehållas mellan kommande hus. 
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Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Värnamo kommun
Värnamo kommun bedömer att översiktsplanen har bety
delse för dem avseende besöksnäring, allmänna kommuni
kationer, vattenförekomster och friluftslivsriksintresset för 
Vidöstern och Bolmen. Värnamo kommun ser potential 
till mellankommunal samverkan inom ett antal områden:

• Värnamo kommun ser potential till att effektivisera
möjligheten att resa kollektivt mellan Rydaholm och
Ljungby.

• Förslaget om att utveckla Bolmens östra strand för att
gynna underlag för service och busstrafik överensstäm
mer med Värnamo kommuns översiktsplanering och
förslag om en landsbygdslinje i vars förlängning utveck
lingsområdet ligger. Betydelsen av att utvecklingen sker i
förenlighet med friluftslivet och Bolmens vattenkvalitet
understryks.

• Värnamo kommun framhåller Vidöstern som har
tidsundantag från att uppnå god ekologisk status och
Bolmen som utöver det har tidsundantag avseende ke
misk status.

• Värnamo kommun är positiva till mellankommunal
samverkan för de kommuner som har intresse för La
gans vattenkvalitet som dricksvatten.

• Som viktiga mellankommunala frågor för att främja
besöksnäringsutveckling anges riksettan, utvecklingen av
banvallen mellan Värnamo och Markaryd till cykelväg,
samt Bolmen och Bolmenbygden.

Kommentar
Ljungby kommun är positiva till samverkan inom nämnda 
områden, vilket sannolikt skulle gynna båda kommuner. 

Det är betydelsefullt att både Ljungby och Värnamo 
kommun ser vikten av förbättrad kollektivtrafik mellan 
kommunerna. Tankarna om förbättrad mellankommunal 
kollektivtrafik både till stationsorten Rydaholm och norrut 
från utvecklingsområdet Bolmens östra strand är intressan
ta även om det inte finns några utpekade stråk i översikts
planens strukturbild. 

Vidare är det positivt att det finns en samsyn mellan kom
munerna om betydelsen av utveckling längs sjön Bolmens 
östra strand, vilken behöver ta hänsyn till friluftsliv och 
sjöns vattenkvalitet.

Det är även viktigt med samverkan kring vatten som 
sjöarna Vidöstern och Bolmen samt ån Lagan. I det sam
manhanget är det betydelsefullt att löpande följa upp den 
ekologiska och kemiska statusen på Vidöstern och Bolmen 
samt Lagans vattenkvalitet som dricksvatten.

Samverkan kring utveckling av besöksnäring kan gynna 
båda kommuner, där det finns ett tydligt mellankommu
nalt intresse i både riksettan, banvallen och Bolmen.
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Fotograf: Anna Gummesson



91

Synpunkter  

Del 3
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Försvarsmakten
Riksintressen för totalförsvarets militära del beskrivs och 
redovisas i stora drag på ett korrekt sätt i översiktsplanen 
(s. 4446 i ”Del 3  Hänsyn och planeringsunderlag”). 
Försvarsmakten noterar att kommunen avser ta hänsyn 
till dessa, men några förtydligande synpunkter och upplys
ningar redovisas nedan.

Det är av stor betydelse att natur, friluftsområden eller 
annan störningskänslig verksamhet inte inrättas i sådan 
närheten av Mästocka skjutfält att det kan föranleda buller
krav och på så vis försvåra och begränsa Försvarsmaktens 
verksamhet.

Försvarsmakten vill upplysa om att översiktsplanen på 
några ställen (ex. kartbilden på s. 45 i del 3) benämner 
Försvarsmaktens riksintressen med tillhörande påverkans
område som influensområde, vilket för tydlighetens skull 
bör korrigeras så det alltid står påverkansområde. 

Kommentar
Försvarsmakten framförde även under samrådet synpunk
ter om naturområden som berör påverkansområdet för 
riksintresset Mästocka skjutfält och betydelsen av att vind
kraftsetablering inte hamnar i konflikt med riksintressen 
för totalförsvarets militära del. 

Revidering av översiktsplan
Översiktsplanen korrigeras så att begreppet påverkansområde alltid används.

Här ges därför ett kortare svar på dessa synpunkter, medan 
fullständiga svar hänvisas till samrådsredogörelsen. 

Redovisningen av grönstrukturen i översiktsplanens struk
turbild arbetades om mellan samråd och granskning för att 
fokusera på större och mer schematiskt redovisade områ
den med både natur och rekreationsvärden och potential 
för besöksnäring. För påverkansområdet för riksintresset 
Mästocka skjutfält medförde detta att området inte längre 
berörs av strukturbildens grönstruktur och följaktligen inte 
av möjliga rekreationsområden inom dessa grönstruktur
områden. Däremot redovisas i översiktsplanens del 3 områ
den med befintliga naturvärden, vilka inkluderar områden 
runt Emmeboda med värdefulla lövskogar och våtmarker. 
Översiktsplanen redovisar här vilka naturvärden som finns 
i nuläget, medan områdena i första hand skyddas på annat 
sätt. Inom påverkansområdet utgörs delar av lövskogarna 
av nyckelbiotoper. Våtmarker som angränsar till påverkans
området skyddas som riksintresse för naturvård och som 
Natura 2000område. 

Översiktsplanen korrigeras så att begreppet påverkan s
område alltid används.

Kommunledningsförvaltningen 
Uppdatera nulägesbeskrivning i del 3 till antagandet.

Kommentar
Nulägesbeskrivningarna i del 3 togs fram i början av den 
långa översiktsplaneprocessen och har uppdaterats där 
det har inkommit synpunkter eller ny input. Uppdatering 
av beskrivning av nuläge och omvärldsanalys bör göras 
löpande för att användas inom kommunens övergripande 
utvecklingsarbete. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
Riksintressen

• Riksintressena är väl beskrivna i text, dock saknas en 
samlad markanvändningskarta som visar motstående 
intressen, samverkan och inbördes påverkan. En mar
kanvändningskarta hade snabbt och tydligt gett en upp
fattning om till exempel var vindkraft eller totalförsvaret 
kan komma i konflikt med riksintresse för friluftsliv och 
tysta områden.

• Det behöver framgå tydligare hur riksintressenas värden 
och funktion ska tillgodoses.

• Det bör finns en hänvisning till att riksintressen hante
ras på flera olika ställen i dokumentet. 

• Översiktsplanen ska redogöra för kommunens uppfatt
ning om vilka riksintressen som ska ges företräde då 
två sammanfaller. Ange i Fortsatt arbete om fördjupade 
studier behövs. 

• Det är viktigt att åskådliggöra förändringar som kan 
påverka riksintressenas värden. 

• Riksintresseområdena för naturvård ingår i översikts
planens definierade områden med värdefull natur, men 
för att översiktsplanen ska vara vägledande behövs en 
beskrivning av hur kommunen avser att bevara riksin
tressena långsiktigt. 

• För riksintresset för yrkesfiske bör åtgärder för att 
skydda och bevara yrkesfisket lyftas fram tydligare i det 
fortsatta arbetet med översiktsplanen, exempelvis genom 
att beskriva eventuella vandringshinder, muddring och 
byggande i vattnet och annat som kan påverka fiskbe
ståndet.

• Riksintressena för kulturmiljö är tydligt uppräknade i 
texten och länkade i den digitala kartan, vilket är före
dömligt för hur fler intressen skulle kunna hanteras. 
Översiktsplanen hänvisar till kulturmiljöprogrammet för 
hur riksintressenas värden ska hanteras, men det fram
går inte tydligt hur dessa värden ska tillgodoses. Länssty
relsen påminner om vikten av att analysera och redovisa 
påverkan på värdena för kommande detaljplanering och 
hantering av bygglov. Vidare poängterar länsstyrelsen att 
det finns gällande riksintressebeskrivning och motive
ring för alla riksintressen. 

• Inga tysta områden anges, vilka ofta kan sammanfalla 
med riksintresse för friluftsliv och därför kan det vara 
lämpligt att ha med i beskrivning av hur riksintresset ska 
tillgodoses.

• Riksintresset för vattenförsörjning beskrivs nu tydligare, 
men det behöver förtydligas om det finns konflikter 
med andra intressen vilket idag enbart nämns i vissa 
sammanhang. Det måste säkerställas att riksintresset syn
liggörs även om det inte redovisas i karta, då det annars 
finns risk för att riksintresset inte uppmärksammas och 
kan påverkas negativt. Överföringsledningen för Bol
mentunneln och Bergaåsen med tillhörande anläggning
ar kan komma att beröras och påverkas av en framtida 
höghastighetsbana.

• I remissversionen för översyn av riksintressen för kom
munikationer föreslås inga förändringar för de kommu
nikationsanläggningar som utgör riksintressen. Däremot 
föreslås nya beskrivningar för de enskilda riksintressenas 
funktion i det nationella transportsystemet.

• Större delen av kommunen berörs av MSAytor som är 
kopplade till Halmstad, Växjö eller Ängelholms flygplat
ser. Förhållningssätt till MSAytorna och deras utbred
ning framgår av Trafikverkets yttrande. 

• Det ställs höga krav och råder stor restriktivitet mot nya 
anslutningar på vägar av riksintresse. I översiktsplanen 
föreslås en ny anslutningspunkt på väg 25, vilken sanno
likt är betingad av en möjlig utbyggnad av höghastighets
bana med nytt stationsläge.

• Riksintresse för järnväg i form av nya stambanor för 
höghastighetsjärnväg utgör ett framtida riksintresse 
utan fastställd lokalisering på marken. Översiktsplanen 
hanterar förtjänstfullt den osäkerhet som utpekandet 
av en möjlig framtida stambana ger upphov till. Den 
slutliga placeringen hanteras och fastställas i den process 
som sker enligt lagstiftningen för byggande av järnväg. 
Kommunernas översiktsplaner är en viktig aspekt att 
beakta vid lokaliseringsutredning, men det föreslagna 
utpekandet utgör inte någon garanti för att den slutliga 
sträckningen kommer att bli exakt så som föreslagits 
i översiktsplanen. Översiktsplanen berör några svåra 
konfliktpunkter i form av Bergaåsens vattentäktsområde 
och ett Natura 2000område i den smala passagen norr 
om Lagans samhälle. Det är mycket svårt att hitta en 
sträckning mellan Värnamo och Hässleholm, som inte 
på någon plats kommer i konflikter med värdefulla om
råden. Ett tydligt ställningstagande kan möjligen under
lätta prövning och beslut i en trång passage.

• Den korridor som kommunen föreslår för eventuell 
utbyggnad av en ny stambana kommer att beröra ett Na
tura 2000område vid Toftaån, men är tänkt att placeras 
så att den del som berör Natura 2000området minime
ras. Exploatering av Natura 2000området Toftaån bör 
undvikas så långt möjligt.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

• Fokus i texten ligger på dagvattenhantering i Ljungby
tätort och dess påverkan på ytvatten i Lagan. Det bör
göras en bredare beskrivning av vattenförekomsterna i
hela kommunen, för både yt och grundvatten. Detta
kan visas i karta från Vatteninformationssystem Sverige
(VISS), för att tydliggöra vilka vattenförekomster som lö
per risk att inte uppnå fastställda miljökvalitetsnormer.

• Länsstyrelsen påminner om att lokalt omhändertagande
av dagvatten påverkar grundvattnet, vilket är viktigt att
beakta för att tillgodose MKN vatten.

 Hälsa och säkerhet, risk för olyckor,   
översvämning och erosion

• Områden som riskerar att översvämmas, respektive är
särskilt känsliga för ras, skred och erosion behöver visas
på karta, såväl kommunomfattande som för serviceor
terna. På så sätt ges även vägledning inför till exempel
bygglovsprövning utanför serviceorterna.

• En översvämning på grund av ett eventuellt dammbrott
eller maximala flöden i Lagaån skulle beröra trafiken på
flera platser längs E4:an, Riksettan och riksväg 25. Läns
styrelsen framhåller vikten av att det finns säkerhets
beredskap för ett sådant scenario och att det ska vara
möjligt att ta sig fram på alternativa vägar.

• MSB efterlyser kommunens bedömning av hur förvän
tade klimatförändringar som storm, stora skogsbränder,
värmeböljor och andra naturhändelser som inte alltid
kan avgränsas geografiskt ska bemötas

• Det saknas en karta över befintliga vattenskyddsområ
den och viktiga vattenresurser som saknar vattenskydds
områden behöver synliggöras.

• Kommunens föreslagna dragning av en ny stambana
kommer att genomkorsa Bergaåsens vattenförekomst,
som är en viktig vattenresurs för dricksvattenförsörj
ning, vilket är viktigt att ta hänsyn till.

• I översiktsplanens del 3 anges att grundvattentillgångar
na i Ryssbyåsen genom Ryssby och i norra delen av Ber
gaåsen inte används som dricksvattentäkter. Det finns
enligt vad Länsstyrelsen erfar en dricksvattentäkt med
tillhörande vattenskyddsområde i Ryssbyåsen samt kom
munala vattentäkter för Växjö och Alvesta samt Dörarp
i norra delen av Bergaåsen Trotteslöv, som sträcker sig
till länsgränsen norr om Ljungby.

• Platserna för var det kan finnas förorenad mark behöver
synliggöras på en karta, för hela kommunen. Förorena
de områden bör också beaktas i relation till översväm
ningsrisker och läckage av farliga ämnen.

• Kommunen beskriver att det finns höga radonvärden
inom bland annat Ljungby tätort. Det anges att område
na behöver utredas – det är bra om det framgår när och
det bör även lyftas under Fortsatt arbete. Riskområden
för radon bör anges på en kommunomfattande karta.

• Översiktsplanen behöver tydligare redogöra för hur
kommunen avser hantera olika risker. Det bör framgå
vilka risker som kan accepteras respektive vilka risker
man avser vidta förebyggande eller riskreducerande åt
gärder för.

• Det behöver finnas en samlad bild över risker som na
turolyckor, transportvägar för farligt gods och större an
läggningar som kan orsaka tekniska olyckor, så kallade
2:4 anläggningar enligt lagen om skydd mot olyckor och
Sevesoanläggningar. Kommunala och regionala risk och
sårbarhetsanalyser kan utgöra viktiga underlag.

Övriga allmänna intressen

• I samband med beskrivningen av översiktsplanens riks
intresseområden för naturvård, ingår andra definierade
områden med värdefull natur. Det vore önskvärt att
naturreservat redovisas på karta. Även i översiktsplanen
omnämnda biotopskyddsområden, naturminne, nyckel
biotoper, sumpskogar, naturvårdsprogram, naturvårds
avtal, hotade arter med mera behöver synliggöras på en
karta för att bättre kunna användas vid den praktiska
tillämpningen av översiktsplanen.

• Skogsstyrelsen påminner om att aktuella uppgifter om
miljövärden i skogen, exempelvis nyckelbiotoper och
skyddade skogsområden, finns på www.skogsstyrelsen.
se/skogensparlor.

• Översiktsplanen kan med fördel även innehålla en karta
som visar pågående gruv och täktverksamhet (malmer,
krossberg, naturgrus, sand, industrimineral och torv)
samt redovisa eventuella undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner

• Det saknas en beskrivning av hur kulturmiljöer som lig
ger i anslutning till vatten och vattendrag kan påverkas
av översvämningsrisker.

• Länsstyrelsen anser att placeringen av nya byggnader är
en viktig aspekt att ta hänsyn till för att reducera buller,
och att skrivelsen för område 23 i Ljungby om att pla
ceringen av framtida byggnader kan skapa acceptabla
utemiljöer för anställda avseende vägtrafikbuller från
E4:an och riksväg 25, med fördel kan lyftas fram vid fler
verksamhetsområden.

• Det går att skapa bättre integration mellan människor
genom att bjuda in olika grupper till gemensamma are
nor och aktiviteter där alla är delaktiga och kan påverka
utformningen av området. För att långsiktigt motverka
segregation bör nyckelfaktorer identifieras.

• Barnkonventionen blev lag 2020. Det betyder att det
inte bara är en konvention som ska beakta barnper
spektivet utan en lag som ska följas. En av de bärande
principerna (artikel 3) i barnkonventionen är att bar
nens bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör
barn. För att göra en sådan bedömning kan kommunen
genomföra en så kallad barnkonsekvensanalys för att
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fånga upp de aspekter som påverkar barnen i översikts
planeringen. Även artiklarna 12 och 31 är i hög grad 
tillämpliga beträffande samhällsplanering. Den första av 
dessa tar upp barns rätt att vara delaktiga och komma 
till tals och det är därför viktigt att fråga barnen om de
ras uppfattningar om exempelvis skolvägar och lekområ
den. Den andra artikeln poängterar att det är viktigt att 
uppmärksamma att barns fysiska utrymme för utomhus
vistelse och lek minskar vid förtätningar. Barnens olika 
vägar till och från lekytor behöver beaktas. 

Redaktionella synpunkter

• Bra att belysa att barnkonsekvensanalys kan användas.
Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 (inte
2018).

• Referenslistan kunde med fördel vara länkad. Genom
gående behöver det finns bättre beskrivningar till var de
dokument som hänvisas till finns och det bör finnas fler
länkar.

• Riksintressena hade vunnit på att vara samlade.

• Legenden till kartan med Naturvård är otydlig i den
digitala versionen, det framgår inte vilka områden som
är av riksintresse respektive har en annan typ av skydd.

• Beskrivningarna av riksintressena för naturvård är infor
mativa i text, och länkade till relevant information i den
digitala kartans pop uprutor. Detta saknas i PDFversio
nen.

• Legenden till kartan för riksintressen för kultur
miljövård kan misstas för att samtliga objekt är av
 riksintresse.

Kommentar
Det har förtydligats i översiktsplanen att riksintressena 
hanteras i olika delar av dokumentet. Översiktsplanens 
avsnitt om riksintressen har i vissa fall kompletterats med 
tydligare beskrivning av hur kommunen ska tillgodose rik
sintressenas värden och funktion samt redovisning av för
ändringar som föreslås i anslutning till riksintressena som 
kan påverka deras värden. Till exempel har det tydliggjorts 
vilka riksintressen som berörs av markanvändningsförslag 
eller LISområden som berörs av riksintressen.  

De möjliga konflikter mellan olika riksintressen som är 
relevanta i Ljungby kommun berör främst en möjlig fram
tida ny stambana för höghastighetståg. Komplettering har 
här gjorts vad gäller att en möjlig ny stambana för höghas
tighetståg skulle tangera två riksintressen för kulturmiljö
vård, vilkas värden skulle kunna påverkas av en järnväg. 
Vid ett beslut om ny stambana för höghastighetståg genom 
Ljungby kommun kommer järnvägen studeras vidare av 
Trafikverket och då behöver hantering av konflikt med 
andra riksintressen ingå. 

Riksintresseområdena för naturvård ingår i översiktspla
nens definierade områden med värdefull natur i översikts
planens del 3. Definitionen av områdena med värdefull 
natur i översiktsplanen förtydligas vad gäller deras innehåll 
och syfte, samt hur de ska hanteras i kommunens fysiska 
planering. Ställningstaganden om grönstrukturen i över
siktsplanens del 2 gäller hela kommunen, men är särskilt 
relevanta i riksintresseområde och övriga utpekade områ
den med värdefull natur. Av särskild vikt är om det vid en 
möjlig ändrad markanvändning finns natur och exploate
ringsintressen som står mot varandra behöver fördjupade 
studier visa hur grönstrukturens funktion kan bevaras vid 
ändrad markanvändning. Beskrivningen av riksintressena 
för naturvård kompletteras så att detta framgår. Länssty
relsen har lämnat synpunkter på lämpligheten att etablera 
LISområde (för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
inom riksintresse för naturvård, vilket kommenteras längre 
ner i samband med övriga synpunkter på LISplaneringen. 

För riksintresset för yrkesfiske föreslås inga åtgärder i över
siktsplanen som påverkar fiskbeståndet. Det kan dock kon
stateras att sjön Bolmen har relativt nära vattenvägen till 
sjöarna Unnen och Kösen, men att det i båda fallen finns 
vandringshinder i form av vattenkraftverk. Eventuellt byg
gande i vattnet bör ske väldigt restriktivt och med hänsyn 
till strandskyddets syften. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fastställde den 13 oktober 2021 vattenskyddsområde för 
vattentäkten i sjön Bolmen med vattenskyddsföreskrifter, 
vilket omfattar den södra delen av sjön. Huvudsyftet med 
det är att säkerställa Bolmens funktion som dricksvatten
täkt, men bättre vattenkvalitet i sjön är även positivt för 
bland annat natur och rekreationsvärden samt yrkesfiske. 
Sydvatten, som ansvarar för uttaget av vatten och arbetet 
med att inrätta vattenskyddsområde, har utöver att inrätta 
vattenskyddsområde även som ambition att tillsammans 
med berörda kommuner och verksamhetsutövare arbeta 
med andra åtgärder som bidrar till skyddet av vattenkvali
teten. 

Vad gäller riksintresse för kulturmiljö har kommunen ett 
kulturmiljöprogram från 2019 som utgör underlag och 
ett viktigt stöd vid plan och byggfrågor inom de utpekade 
kulturmiljöområdena. För att kulturmiljövärdena ska kun
na tillgodoses är det viktigt med underhåll och skötsel av 
kulturmiljöerna samt att hänsyn tas till kulturmiljövärden 
vid exploatering eller annan förändrad markanvändning. I 
samband med redovisningen av förslag på förändrad mar
kanvändning i eller i anslutning till riksintresseområdena 
Hamneda och TrotteslövÖsslövFallnaveka beskrivas hur 
hänsyn tas till kulturmiljövärdena. Hur översiktsplanens 
förslag i dessa fall har anpassats efter kulturmiljövärdena 
förtydligas även i avsnittet om riksintressena. Om det vid 
en möjlig ändrad markanvändning finns kulturmiljö och 
exploateringsintressen som står mot varandra behöver 
fördjupade studier visa hur kulturmiljön kan bevaras vid 
ändrad markanvändning. 
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Beskrivningen av riksintressena för kulturmiljö komplet
teras så att detta framgår. Översiktsplanen revideras så att 
det framgår att det finns gällande riksintressebeskrivning 
och motivering för alla riksintressen. 

Att peka ut tysta områden är inget som kan ske inom ra
men för denna översiktsplan eftersom det hade föranlett 
en sådan ändring att översiktsplanen hade behövts ställas 
ut för granskning igen. I det fortsatta arbetet med översikt
lig planering, till exempel genom en grön och blåstruktur
plan/ naturvårdsplan, kan flera skyddsvärda områden pe
kas ut. Vid ett utpekande av tysta områden är det relevant 
att ta hänsyn till både natur och rekreationsvärden och 
hur de kan samexistera.

Riksintressen för vattenförsörjningen visas inte i kartform 
i översiktsplanen, då det enligt länsstyrelsen finns sekretess 
kring dem. Dessa områden utgör ett viktigt underlag för 
kommunens fysiska planering, men det finns också viktiga 
säkerhetsaspekter som är kopplade till deras funktion för 
dricksvattenförsörjningen. Vad gäller eventuella konflikter 
med andra intressen nämns sedan tidigare att Bergaåsens 
riksintresse kan påverkas av att en möjlig ny stambana för 
höghastighetståg genom kommunen skulle kunna korsa 
överföringsledningen i ungefär nordsydlig riktning. Det 
kompletteras till antagandehandlingarna att riksintresset 
för Bolmentunneln överlappas av två av de utpekade ut
redningsområdena för vindkraft. I översiktsplanens avsnitt 
om vindkraft i del 2 anges ”Sydvatten ska i ett tidigt skede 
kontaktas vid utbyggnad av vindkraft i närheten av Bol
mentunneln”.

Vad gäller riksintressen för kommunikationer, det vill säga 
de fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart, hän
visas till svaret på Trafikverkets yttrande. Som en följd av 
synpunkterna görs kompletteringar i översiktsplanen vad 
gäller flygplatsernas MSAytor och benämningen av plane
ring av ny järnväg som ”nya stambanor”.

Omotiverad exploatering av Natura 2000området Toftaån 
är inget som Ljungby kommun föreslår, men ett framtida 
riksintresse för ny stambana för höghastighetståg mellan 
Värnamo och Hässleholm kan sannolikt inte undvika 
att beröra detta Natura 2000område. Ljungby kommun 
föreslår därför om en utbyggnad av järnväg blir aktuell att 
den förläggs i Natura 2000områdets västligaste del för att 
påverkan på naturvärdena ska minimeras. 

Vad gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten har över
siktsplanen kompletterats med en generell beskrivning av 
vattenförekomsterna för yt och grundvatten i hela kommu
nen. Information från Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS) används för att tydliggöra vilka vattenförekomster 
som löper risk att inte uppnå fastställda miljökvalitetsnor
mer.Synpunkterna om att redovisa risker kopplade till ras, 
skred, erosion, översvämning, förorenad mark och farligt 
godsleder hanteras genom att komplettera kartredovis
ningen på dessa punkter. 

I översiktsplanens digitala karttjänst redovisas alla dessa 
risker i en kommunövergripande karta, där det kommer 
att finnas möjlighet att zooma och se områdena i detalj. I 
de kartor med fast skala som tillhör den utskriftbara versio
nen av översiktsplanen redovisas risk för översvämning och 
farligt godsleder i en kommunövergripande karta, då de 
områdena är större och fullt läsbara i den skalan. Utöver 
det redovisas alla ovan nämnda risker i inzoomade kartor 
över centralort och serviceorter. På så sätt kan övriga här 
nämnda risker (ras, skred, erosion och förorenad mark) 
redovisas i en skala där deras lokalisering och utbredning 
syns. För ras, skred, erosion och förorenad mark hänvisas 
på den kommunövergripande nivån till den digitala kart
tjänsten, då dessa inte syns tillräckligt bra i en utzoomad 
karta. Alla kartor över risker och andra planeringsunderlag 
i den utskriftbara versionen finns i del 3 ”Hänsyn och 
planeringsunderlag”, för att del 2 ”Planförslag” inte ska bli 
överlastad med olika typer av planeringsunderlag.

Säkerhetsberedskap för översvämning av E4:an, riksväg 
25 och Riksettan behandlas inte i översiktsplanen utan 
bör hanteras inom kommunens krisberedskapsarbete. Här 
krävs också ett samarbete mellan bland annat kommunen 
och Trafikverket. I avsnittet ”Natur och vatten” i översikts
planens del 2 finns dock ett ställningstagande om att bland 
annat viktiga vägar inte bör planeras i områden med risk 
för översvämning – om de ändå gör det ska de anpassas 
efter beräknad högsta vattennivå och lämpliga åtgärder 
utredas i den fortsatta planeringen. 

Bedömningar av hur förväntade klimatförändringar som 
storm, stora skogsbränder, värmeböljor och andra natur
händelser som inte alltid kan avgränsas geografiskt ska 
bemötas behandlas inte heller i översiktsplanen och även 
här hänvisas till kommunens krisberedskapsarbete. För att 
minimera värmeböljornas effekt poängteras det i översikts
planen att det är viktigt att arbeta med skuggande växtlig
het, vid bland annat skolor och vårdinrättningar.

Översiktsplanen har kompletterats med redovisning av be
fintliga vattenskyddsområden i kartform i översiktsplanens 
del 3 ”Hänsyn och planeringsunderlag”. Dessa områden 
utgör ett viktigt underlag för kommunens fysiska plane
ring, men det finns också viktiga säkerhetsaspekter som är 
kopplade till deras funktion för dricksvattenförsörjningen. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde den 13 oktober 
2021 vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen 
med vattenskyddsföreskrifter, vilket omfattar den södra 
delen av sjön.  

Vad gäller eventuella konflikter med andra intressen 
nämns sedan tidigare i översiktsplanen att Bergaåsens vat
tentäktområde kan påverkas av att en möjlig ny stambana 
för höghastighetståg genom kommunen skulle kunna kor
sa överföringsledningen i ungefär nordsydlig riktning. 
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Om en järnväg blir aktuell kommer den att hanteras av 
Trafikverket i en process som innehåller många hänsyns
taganden och avvägningar. Trafikverket nämner i sitt 
yttrande att ”I en lokaliseringsutredning är ambitionen att 
beröra så få konfliktpunkter som möjligt, men då en ny 
stambana är en styv konstruktion är det osannolikt att inte 
komma i konflikt med värdefulla områden.” 

De felaktiga texterna om att grundvattentillgångar i delar 
av Ryssbyåsen och Bergaåsen inte används som dricksvat
tentäkter stryks. 

Översiktsplanen har som anges ovan kompletterats med 
redovisning av förorenad mark, i den digitala karttjänsten 
samt i kartorna över centralort och serviceorter. Vad gäller 
redovisningen av förorenade områden i relation till över
svämningsrisker utanför orterna hänvisas till den digitala 
karttjänsten. I de fall översiktsplanens markanvändnings
förslag berörs av sådana risker anges det i respektive områ
des textbeskrivning. 

Vad gäller radon kompletteras översiktsplanen med en 
karta som visar radonvärden inom Ljungby tätort, då det 
där finns förhöjda radonvärden. Att redovisa radonvärden 
på en kommunomfattande karta skulle däremot inte bidra 
med någon ytterligare information, då det i övrigt inte 
bedöms finnas några områden med så höga radonvärden 
att det påverkar eventuell byggnation samt att områdena i 
Ljungby i så fall inte skulle synas i tillräcklig detaljerings
grad. Vid eventuell exploatering i områden med förhöjda 
radonvärden bör vidare utredning göras, dock föreslås ing
en utredning utöver det.

Framtagandet av översiktsplanen har tagit hänsyn till ris
ker och skyddsavstånd med tanke på dammbrott, farligt 
godsleder och Sevesoanläggningar. Farligt godsleder med 
skyddsavstånd redovisas i kartform i översiktsplanens del 3. 

Ljungby kommun har både risk och sårbarhetsanalys ut
ifrån Lagen om extraordinära händelser samt klimat och 
sårbarhetsanalys utifrån borgmästaravtalet. Vidare pågår 
arbete med analys utifrån Lagen om skydd mot olyckor. 

Vad gäller värdefull natur nämns i översiktsplanen utöver 
riksintressen även naturreservat, biotopskyddsområden, 
naturminne, nyckelbiotoper, sumpskogar, naturvårdspro
gram, naturvårdsavtal och hotade arter. Riksintressen re
dovisas på karta i översiktsplanen då översiktsplanen även 
behöver redovisa kommunens förhållningssätt till dessa. 
En kartredovisning av övriga nämnda naturvärden skulle 
dels bli väldigt omfattande och dels snabbt bli inaktuell då 
denna information uppdateras löpande. För information 
om dessa naturvärden hänvisas därför till uppdaterade di
gitala kartor, vilka även används i kommunens tillämpning 
av översiktsplanen. Information om miljövärden i skogen 
finns som länsstyrelsen nämner på www.skogsstyrelsen.se/
skogensparlor

Information om pågående gruv och täktverksamhet (mal
mer, krossberg, naturgrus, sand, industrimineral och torv) 
samt eventuella undersökningstillstånd och bearbetnings
koncessioner redovisas i kommunens interna digitala kart
verktyg, vilket används i myndighetsutövningen. Denna in
formation har använts vid framtagande av översiktsplanens 
markanvändningsförslag, till exempel gränsar föreslagna 
industri och verksamhetsområden i sydvästra Ljungby till 
torvtäkter. 

Vad gäller områden med risk för översvämning fokuserar 
översiktsplanen på föreslagna nya bebyggelseområden, 
vilka bör undvika att placeras där det finns översvämnings
risk. Samma sak gäller även kulturmiljöer som ligger i 
anslutning till vatten och vattendrag och kan påverkas av 
översvämningsrisker.

Vad gäller bullerpåverkan framgår i avsnittet om buller i 
översiktsplanens del 3 att buller utgör en risk för olägenhet 
och hälsoeffekter för människor. 

Vissa justeringar har gjorts utifrån länsstyrelsens yttrande i 
avsnittet Social hållbarhet i översiktsplanens del 3 ”Hänsyn 
och planeringsunderlag”, för att poängtera kopplingen 
mellan den fysiska planeringen och den sociala hållbarhe
ten samt komplettera med information om barnkonventio
nen. 

• Året för när barnkonventionen blev svensk lag har änd
rats till det korrekta 2020.

• Referenslistan har försetts med digitala länkar till anta
gandehandlingen.

• Synpunkten om hur riksintressena redovisas löpande i 
översiktsplanens dokument snarare än i ett separat av
snitt besvaras längre upp i yttrandet. 

• Synpunkten om att teckenförklaringen till den digitala 
kartan är otydlig vad gäller vilka naturvärden som är av 
riksintresse eller inte berör den så kallade synpunktskar
tan, det vill säga den flik där synpunkter har kunnat 
lämnas under samråd och granskning. Denna karta 
kommer att ersättas med en digital karta som visar den 
antagna översiktsplanen, vilken ska ses över så att den 
blir tydlig och lättanvänd. 

• Vad gäller att det saknas länkar till relevant information 
om riksintressen i pdfversionen av översiktsplanen, 
vilket finns i den digitala versionen, hänvisas till länkar 
i referenslistan då det inte är möjligt att länka i pdfkar
torna.  

• Kartan över riksintressen för kulturmiljövård har för
setts med en tydligare teckenförklaring som åskådliggör 
vilka områden som är riksintressen respektive vilka som 
ingår i kommunens kulturmiljöprogram. 
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Revidering av översiktsplan
• Förtydligande om att riksintressen hanteras i olika delar av dokumentet. I vissa fall har komplettering gjorts 

av hur kommunen ska tillgodose riksintressenas värden och funktion samt om förändringar som föreslås i 
anslutning till riksintressena som kan påverka deras värden

• Komplettering av att en möjlig ny stambana för höghastighetståg skulle tangera två riksintressen för kultur
miljövård

• Definitionen av områdena med värdefull natur i översiktsplanen, där riksintressen för naturvård ingår, för
tydligas vad gäller innehåll och syfte, samt hur de ska hanteras i kommunens fysiska planering. Beskrivning
en av riksintressena för naturvård kompletteras med att om natur och exploateringsintressen står mot varan
dra behöver fördjupade studier visa hur grönstrukturens funktion kan bevaras vid ändrad markanvändning. 

• Revidering om att det finns gällande riksintressebeskrivning och motivering för alla riksintressen för kultur
miljö. Beskrivningen av riksintressena kompletteras med att om kulturmiljö och exploateringsintressen står 
mot varandra behöver fördjupade studier visa hur kulturmiljön kan bevaras vid ändrad markanvändning

• Komplettering om att riksintresset för Bolmentunneln överlappas av två av de utpekade utredningsområde
na för vindkraft.

• För riksintressen för kommunikationer görs kompletteringar vad gäller flygplatsernas MSAytor och benäm
ningen av planering av ny järnväg som ”nya stambanor”.

• Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten har komplettering gjorts med en generell beskrivning av vattenfö
rekomsterna för yt och grundvatten i hela kommunen.

• Det förtydligas i ställningstagande om dagvatten att lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar grund
vattnet.

• Komplettering med kartredovisning av risker kopplade till ras, skred, erosion, översvämning, förorenad 
mark, radon och farligt godsleder.

• De felaktiga texterna om att grundvattentillgångar i delar av Ryssbyåsen och Bergaåsen inte används som 
dricksvattentäkter stryks. 

• Vissa justeringar i avsnittet Social hållbarhet, för att poängtera kopplingen mellan den fysiska planeringen 
och den sociala hållbarheten samt komplettera med information om barnkonventionen.

• Året för när barnkonventionen blev svensk lag har ändrats till det korrekta 2020.

• Referenslistan har försetts med digitala länkar.

• Kartan över riksintressen för kulturmiljövård har försetts med en tydligare teckenförklaring. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län   
– extra granskning för Agunnaryd
Planförslaget saknar fortfarande en karta som visar det 
vattenskyddsområde som berör stora delar av samhället. 
Det är viktigt att detta synliggörs på en karta inför planens 
antagande, så att detta uppmärksammas i samband med 
eventuella åtgärder inom området. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Kommentar
Angående synpunkten om redovisning av vattenskyddsom
råde, se svar på länsstyrelsens yttrande under den ordinarie 
granskningen.

Privatperson 8 – Hölminge
Kommuninvånaren har synpunkter om detta stycke i del 
3: ”Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet 
med Unescos konvention om tryggande av det immateri
ella kulturarvet. Sedan december 2018 är Sagobygden, en 
verksamhet som drivs av den ideella föreningen Berättar
nätet Kronoberg, upptaget på Unescos register över goda 
metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga 
immateriella kulturarv. Detta är det första exemplet på 
immateriellt kulturarv i Sverige. Som en följd av detta kan 
det immateriella kulturarvet stärkas ytterligare, vilket kan 
ha positiv inverkan på kommunens identitet och besöksnä
ring.”

Kommuninvånaren tycker att det är helt rätt att översikts
planen är sparsam med att lyfta fram individuella aktörer. 
Men i det refererade stycket anser kommuninvånaren 
Berättarnätet Kronoberg sticker ut på ett sätt som kan 
missgynna andra aktörer som är minst lika värdefulla och 
det hänger inte ihop med stycket om besöksnäring, varför 
synpunktslämnaren föreslår att det bör styrkas i sin helhet.  

Kommentar
Eftersom inga andra besöksnäringars styrning beskrivs i 
stycket, kan kommunen hålla med om att stycket är mal
placerat. 

Revidering av översiktsplan
Kommunen håller med om att det refererade stycket är malplacerat och flyttar det 
till del tre under rubriken Kulturliv.

Revidering av översiktsplan
Översiktsplanen kompletteras med att information om miljövärden i skogen hämtas på   
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och när informationen som redovisas i översiktsplanen har tagits fram. 

Skogsstyrelsen
Tänk på att kartan i planen ger en ögonblicksbild. Aktuel
la uppgifter om miljövärden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper 
och skyddade skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.
se/skogensparlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med 
nya områden.

Kommentar
Översiktsplanen kompletteras med var informationen om 
miljövärden i skogen hittas och när den information som 
redovisas i översiktsplanen har tagits fram. 
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Socialnämnden
Det nämns att en dialog mellan näringslivet och Campus 
Ljungby behöver ske för att planera kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning. Kommunens förvaltningar/bo
lag, region och övriga utbildningsanordnare, t ex Komvux, 
VO collage är viktiga samtalspartners i denna planering. 
Socialnämnden har i ett av sina mål att öka kompetensen 
hos medarbetare. Genom att kompetensutveckla förvalt
ningens personal höjs befolkningens kompetens i kraft av 
sitt mått, vilket bidrar till social hållbarhet i samhället. Det 
ökar även Ljungby kommuns varumärke som en attraktiv 
arbetsgivare.

Nyckeltalen för social hållbarhet behöver utvecklas, ex
empelvis ökar antalet orosanmälningarna för barn. Detta 
är en viktig indikator på barn och ungdomars situation 
i Ljungby kommun. Socialnämnden har tagit upp i sina 
mål att det utanförskap som kan drabbar de personer 
som inte har tillgång till eller kunskap att ta del av digitala 
lösningar, välfärdsteknik och ehälsa måste hanteras. Den 
digitala delaktigheten är en av de vägar som leder till social 
hållbarhet. 

Omvärldsanalysen utgår mycket från ett näringslivsper
spektiv. Socialnämnden ser ett behov av ”förebyggande 
kompetensutveckling”, att dialog även behöver ske för 
kommunsektor och region. Likaså under området ”Ökad 
automatisering och digitalisering förändrar behovet av 
människan” behöver andra perspektiv än tillverkningsin
dustrin lyftas. 

Korrigering/rättelse: Sidan 24 i del 3, socialnämnden be
driver ingen HVBverksamhet i Lagan. 

Kommentar
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning behöver 
ske mellan Campus Ljungby å ena sidan samt näringslivet 
och stora offentliga arbetsgivare som kommun och region å 
andra sidan. Som socialnämnden anger kan detta medföra 
både en kompetensförsörjning på arbetsplatserna och en 
kompetenshöjning av kommunens invånare i stort. 

Ställningstagandet som berör Campus Ljungby har kom
pletterats med behovet av utbildning utifrån efterfrågan 
hos både näringslivet och offentliga arbetsgivare som 
kommun och region, samt den roll som det har för både 
kompetensförsörjning och kompetenshöjning i kommunen 
i stort. Här finns också en tydlig koppling till visionsmålet 
”Livslångt lärande för alla”. 

Nyckeltalen för social hållbarhet har kompletterats med att 
antalet orosanmälningar för barn ökar i kommunen, vilket 
är en viktig indikator på barns och ungdomars situation. 
Vidare har avsnittet om Social hållbarhet i del 3 komplette
rats med att den digitala delaktigheten hjälper till att leda 
mot social hållbarhet och gör att denna typ av utanförskap 
kan minskas. 

Omvärldsanalysen gjordes i början av arbetet med över
siktsplanen och hade som huvudsyfte att stödja över
siktsplanens och kommunens övriga fysiska planering. 
Omvärldsanalsyen behöver uppdateras löpande eftersom 
kommunen kontinuerligt behöver kunskap om hur om
världen förändras samt analysera hur dessa förändringar 
ska bemötas. I samband med en översyn av omvärldsana
lysen kan även andra perspektiv hanteras för att ge en tyd
ligare helhetsbild av kommunen och dess arbetsmarknad. 
Redogörelsen av omvärldsanalysen i översiktsplanen har 
kortats ner betydligt och fokuserar på de prioriteringar 
som den resulterade i. Det kan här också poängteras att 
kommunens fokusområden är en följd av omvärldsanaly
sen. Ett perspektiv som den några år gamla omvärldsana
lysen kanske inte riktigt har fångat upp är den utveckling 
som socialnämnden pekar på vad gäler automatisering och 
digitalisering i andra branscher än tillverkningsindustrin. 
Vad gäller förebyggande kompetensutveckling inom kom
munsektor och region som socialnämnden tar upp diskute
ras det längre upp i yttrandet. 

Den felaktiga informationen om att det bedrivs 
 HVBverksamhet i Lagan har strukits. 

Revidering av översiktsplan
• Ställningstagandet som berör Campus Ljungby har kompletterats med behovet av utbildning utifrån efterfrå

gan hos både näringslivet och offentliga arbetsgivare som kommun och region, samt den roll som det har för 
både kompetensförsörjning och kompetenshöjning i kommunen i stort. 

• Nyckeltalen för social hållbarhet har kompletterats med information om orosanmälningar för barn. Vidare 
har avsnittet om Social hållbarhet kompletterats den digitala delaktighetens betydelse för den sociala hållbar
heten.  

• Den felaktiga informationen om HVBverksamhet i Lagan har strukits
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Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Ljungby anser att stycket ”I kom
munen finns även cirka 6 500 enskilda avlopp där rening 
av avloppsvattnet sker via markbäddar och infiltrations
anläggningar med mera. Dessa avloppssystem kan inte rena 
avloppsvattnet fullständigt och reningsförmågan försämras 
dessutom över tid. Ungefär hälften av alla enskilda avlopp 
i kommunen bedöms idag vara undermåliga” bör ändras. 
De menar på att inte ens reningsverket renar avloppsvatt
net fullt ut och att sista meningen bör ändras till ”status 
okänd”. 

Kommentar
Att inte ens reningsverk klarar av att rena avloppsvatten 
fullt ut är korrekt. Hur rent vattnet ska vara innan det får 
släppas ut i naturen igen bestäms av miljömyndigheterna. 
Därför tas regelbundet prov på det renade avloppsvattnet 
för att veta att det uppfyller de krav som ställs. Framförallt 
analyseras innehållet av organiskt material samt närings
ämnen som kväve och fosfor. Det citerade stycket ingår 
i ett stycke vars andemening är att infiltrationsbäddar i 
områden med tätare bebyggelse kan riskera att påverka 
yt och grundvattnet genom övergödning, försurning och 
förorening.  

Revidering av översiktsplan
Meningen ”Ungefär hälften av alla en¬skilda avlopp i kommunen bedöms idag vara undermåliga” i stycket  
har  reviderats med en formulering om att ungefär hälften av alla enskilda avlopp i kommunen inte bedöms  
klara dagens krav. 
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Fotograf: Edit Peterffy

Synpunkter 

Del 4
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Agunnaryds sockenråd och 
Agunnarydsstiftelsen  
– extra granskning för Agunnaryd
Efter den extra granskningen av Agunnaryds planförslag, 
yrkar Agunnaryds sockenråd & Agunnarydsstiftelsen på 
att det är mycket viktigt att kommunen efter att Översikts
planen fastställts också detaljplanerar de nya områdena 
3 och 5 (för område 5 förutsätter det en dialog med mar
kägaren Svenska Kyrkan i Växjö Stift). För att fortsätta ut
veckla Agunnaryd behöver också kommunen verka för att 
tillsammans med lokala aktörer finna såväl industrimark 
samt fler LISområden utanför tätorten. 

Kommentar
Synpunkten handlar om det fortsatta arbetet. I del fyra 
presenteras en lista på kommande projekt och där föreslås 
att serviceorterna, utifrån behov, kan kommma att han
teras planmässigt genom fördjupade översiktsplaner för 
respektive ort. Vidare föreslås att en verksamhetsplan för 
arbete med serviceorterna som ska beskriva kommunens 
arbetssätt för utveckling av serviceorterna tas fram. Denna 
verksamhetsplan kan också inkludera landsbygdsdialoger, 
annars kan en verksamhetsplan separat för landsbygds
dialoger tas fram för att beskriva kommunens arbete och 
förhållningssätt till utveckling av orter som inte hanteras i 
översiktsplanen. Den gälland LISplanen kommer att fort
sätta gälla efter översiktsplanens antagande. Ambtionen är 
att LISplanen ska arbetas om för hela kommunen och då 
kan ytterligare områden pekas ut som LISområde. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Centerpartiet
Tannåker 
 Vi anser att detaljplan i Tannåker är  hög prioriterat.

Södra Ljunga 
Vi anser att detaljplan i Södra Ljunga är högprioriterat.

Kommentar
Tannåker ingår i utvecklingsområdet Bolmens östra strand, 
vilket enligt översiktsplanens del 4  Fortsatt arbete ska 
hanteras som en fördjupad översiktsplan efter att översikts

planen har vunnit laga kraft. Eftersom den fördjupade 
översiktsplanen ska hantera områdets utveckling i stort  
bör detaljplanering av Tannåker göras därefter. Prioritering 
av kommande detaljplaner föreslås göras i en separat hand
lingsplan. 

För Södra Ljunga finns ett planuppdrag för att ta fram en 
detaljplan för bostäder. Detta planarbete behöver priorite
ras i förhållande till övriga planuppdrag och med nuvaran
de resurser finns inte möjlighet att prioritera detta.  

Centerpartiet   
– extra granskning för Agunnaryd
Centerpartiet i Ljungby kommun har inte lämnat ett eget 
yttrande på Agunnaryds extra granskning, utan har med
delat att de ställer sig bakom Agunnaryds sockenråd och 
Agunnarydsstiftelsens yttrande. 

Kommentar
Yttrandet hanteras under Agunnaryds sockenråd 
och Agunnarydsstiftelsen här ovanför
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Företagarna i Ljungby
Yttrandet poängterar att det behövs extra fokus på 
 Bolmens östra strand och utvecklingen där, samt att nä
ringsverksamhet och boende måste ges förutsättningar. 
Området ses som ett skyltfönster för Ljungby kommun, 
vilket är viktigt för att locka kompetens och entreprenörer 
till kommunen.

För att kommunen ska bli mer attraktiv anges att det är 
viktigt att det finns flera alternativa byggklara områden, 
där område 3, 7 och 8 i Ljungby bör prioriteras först. Om
råde 8 föreslås användas till lättare industri och närings
verksamhet i den östra halvan mot E4, medan resterande 
del mot Näsasjön används till bostadsbebyggelse.

Det påpekas att det är av stor vikt att det alltid finns klar 
industrimark, då entreprenörer och företagare vill ha snab
ba processer. Det ses som en fördel att förlänga befintligt 
industriområde i Ljungby norrut så att det växer ihop med 
industriområdet i Lagan.

Kommentar
Synpunkterna berör främst den fortsatta planeringen efter 
att översiktsplanen är antagen, vilken hanteras i översikts
planens del 4 – Fortsatt arbete. I samband med antagandet 
av översiktsplanen ska en handlingsplan för implemente
ring av översiktsplanen vara framtagen. I handlingsplanen 
kommer både prioriteringsordning och ansvar för kom
mande strategiska planeringsprojekten att förtydligas. Prio
ritering av kommande detaljplaner föreslås göras i en sepa
rat handlingsplan. För att kunna erbjuda tomter för snabb 
byggnation utifrån de olika preferenser som finns är det 

viktigt att det finns planlagd mark för både bostäder och 
industri/verksamheter, såväl i centralorten som i andra 
delar av kommunen. Den kommande detaljplaneringen av 
ett område behandlar markanvändningen mer specifikt. 
För Ljungby stad, som flera av synpunkterna berör, föreslås 
i del 4 att det tas fram en fördjupad översiktsplan där mer 
detaljerad avgränsning och prioritering ska ske. 

Översiktsplanen ser utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand som ett betydelsefullt område med utvecklingspo
tential på längre sikt. Området föreslås i översiktsplanens 
del 4 hanteras som en fördjupad översiktsplan efter att 
översiktsplanen har vunnit laga kraft. 

Område 3, 7 och 8 som anges i yttrandet är alla utpekade 
för mångfunktionell bebyggelse, vilket bland annat kan 
innehålla bostäder, service, kontor, handel eller icke stö
rande verksamheter. Det är därför möjligt att planlägga 
område 8 för både bostäder och lättare verksamheter, vil
ket troligen är lämpligt med hänsyn till buller och skydds
avstånd från E4. För område 3 (Sågverksområdet) pågår 
planarbete som främst ska möjliggöra bostäder. Eventuell 
planläggning av område 7 och 8 ligger längre fram samt 
kan påverkas av att kommunen bara äger delar av område 
7 och inget i område 8. 

För de mer renodlade industriområdena föreslås i Ljung
by en utökning norrut längs med E4 samtidigt som det i 
Lagan föreslås ett nytt industriområde väster om E4. Inom 
översiktsplanens tidshorisont bedöms det dock inte finnas 
underlag för att de båda orternas industriområden skulle 
växa ihop. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen

Företagsklubben Ryssby
Föreningen vill att område 6 prioriteras först med att fär
digställas som industriområde så att det syns att det finns 
ett färdigt industriområde och kan locka fler företag till 
byn.

Kommentar
I samband med antagandet av översiktsplanen ska en 
handlingsplan för implementering av översiktsplanen vara 
framtagen. I handlingsplanen kommer både prioriterings
ordning samt ansvar för de kommande planeringsprojek
ten att förtydligas.  
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige fattade 20210301 beslut om att inle
da ett kommunövergripande samarbete för framtagande av 
en friluftsplan och arbetet bör starta tredje kvartalet 2021. 
Friluftslivet bör stärkas i översiktsplanen och vara ett tema
tiskt tillägg till översiktsplanen. Här kan blå och grönstra
tegi, blå och grönplan och naturvårdsplan ingå.

Del 4 bör kompletteras under rubriken ”Övriga styrdo
kument” med Besöksnäringsplan och Skyltprogram för 
Ljungby centrum.

Kommentar
I översiktsplanens del 4 – Fortsatt arbete behandlas den 
fortsatta planeringen efter att översiktsplanen är antagen. 

Här finns en lista på olika strategiska projekt, vilken är 
tänkt att inarbetas i en handlingsplan för löpande översikt
lig planering som ska uppdateras årligen, och är i nuläget 
enbart är att se som ett förslag. Där anges att det bör tas 
fram ett tematiskt tillägg som behandlar hur grön och 
blåstruktur ska hanteras med tanke på natur och rekrea
tionsvärden. En friluftsplan som fungerar som ett tema
tiskt tillägg till översiktsplanen skulle kunna hanteras i 
detta sammanhang. 

Listan över ”Övriga styrdokument” i översiktsplanens del 4 
lämnas oförändrad då besöksnäringsplan och skyltprogram 
för Ljungby centrum inte kommer att ha en tillräcklig geo
grafisk detaljeringsnivå eller koppling till översiktsplanen 
för att tas upp här. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Lagans samhällsförening
Lagans samhällsförening är nöjda med de förslag och för
tydliganden som framkommit under mötena innan gransk
ningen. De betonar vikten av att det är viktigt med god 
kommunikation i fortsättningen med näringslivet i Lagan 
eftersom det under framtagandet av översiktsplanen varit 
väldigt otydligt vad förslagen kommer innebära för bland 
annat verksamheterna utmed Industrigatan. I övrigt är för
eningen positiv till översiktsplanens förslag och ser gärna 
att man så tidigt som möjligt planerar för ny industrimark 
i område 7 samt ny bostadsmark i område 3. 

Kommentar
Efter översiktsplanens antagande kommer en handlings
plan behöva tas fram. I handlingsplanen behöver priori
teringsordning för de fortsatta planprojekten bestämmas. 
Därutöver föreslås att där behov finns, ska fördjupade 
översiktsplaner för serviceorterna tas fram. Vidare föreslås 
att en verksamhetsplan för arbete med serviceorterna som 
ska beskriva kommunens arbetssätt för utveckling av servi
ceorterna tas fram.
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen ser mycket positivt på kommunens förslag 
om att plantera träd och annan vegetation för att ge svalka 
vid värmeböljor och att detta sker med hänsyn till särskilt 
utsatta grupper som barn och äldre. Träd är bra för klima
tet på flera sätt, exempelvis genom att förbättra luftkvalite
ten, ta hand om regnvatten, dämpa buller, binda stoft och 
avge syre. Det bör finnas en tydlig strategi och plan för hur 
och var träd ska bevaras och planeras. Det bidrar till att 
undvika att marken tas i anspråk av andra intressen.

Redaktionell synpunkt: Viktiga ställningstaganden som 
planeras ingå i den kommunala Vattenförsörjningsplanen 
kan till exempel finnas med under Fortsatt arbete.

Kommentar
Översiktsplanens ställningstagande om att bevara och plan
tera träd för att minska klimateffekter som värmeböljor 
bör som länsstyrelsen påpekar återföljas av en kommunal 
strategi och plan för att säkerställa att det efterlevs. I över
siktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” anges att grönstrategi 
och grönstrukturplaner kan tas fram, för att bland annat 
hantera dessa typer av frågor. 

Frågor kopplade till den kommunala vattenförsörjningen 
hänvisas vidare till det kommande arbetet med att ta fram 
en ny kommunal VAplan och behöver också invänta det 
uppdaterade regionala vattenförsörjningsplanen som be
räknas bli färdig under år 2022. 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Privatperson 9 – Södra Ljunga
Kommuninvånaren anser att det bör beskrivas i del två för 
serviceorterna hur orterna ska utvecklas. Det bör tas fram 
en riktig plan på hur kommunen tänker arbeta med detta 
så att det inte blir tomma ord. Vidare anser synpunkts
lämnaren att det lokala engagemanget ska tas tillvara och 
uppmuntras på ett mer positivt sätt genom att t ex träffa 
sockenråd och byalag minst en gång om året för att läsa av 
deras synpunkter. 

Kommentar
Synpunkten handlar om det fortsatta arbetet. I del fyra 
presenteras en lista på kommande projekt och där föreslås 
att serviceorterna, utifrån behov, kan kommma att han
teras planmässigt genom fördjupade översiktsplaner för 
respektive ort. Vidare föreslås att en verksamhetsplan för 
arbete med serviceorterna som ska beskriva kommunens 
arbetssätt för utveckling av serviceorterna tas fram. Denna 
verksamhetsplan kan också inkludera landsbygdsdialoger, 
annars kan en verksamhetsplan separat för landsbygds
dialoger tas fram för att beskriva kommunens arbete och 
förhållningssätt till utveckling av orter som inte hanteras i 
översiktsplanen. 



107

Privatperson 10 – Tannåker/Bolmsö
Kommuninvånaren sammanfattar i punkter önskemål om 
den framtida utvecklingen i Tannåker/Bolmsö:

• Lägenheter i olika typer

• Serviceboende med minivårdcentral

• Plats för bageri, matställe, bibliotek mm.

• Cykelväg från Tannåker till Bolmsö. 

Vidare anser kommuninvånaren att det vore bra att un
dersöka vad det finns för intresse att bo i det här området. 
Många äldre kanske vill flytta in till Ljungby eller så vill de 
inte det. Det kan också finnas personer som vill flytta till 
området men som inte hittar lämpligt boende. 

Kommentar
Efter översiktsplanens antagande kommer en fördjupad 
översiktsplan för utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
att tas fram. I det arbetet kan det mycket väl ingå en dialog 
där man undersöker med boende huruvida de är intresse
rade av att bo kvar i området eller inte och vilka faktorer 
som påverkar valet. I den fördjupade översiktsplanen kom
mer utvecklingsförslag utredas och fastställas avseende ser
vice, bostadsområden mm. Däremot kan varken en fördju
pad översiktsplan eller detaljplan reglera upplåtelseformen 
för bostäderna. Synpunkten om cykelvägen skickas vidare 

till kommunledningsförvaltningen för att hanteras eventu
ellt i en plan för hållbara trafikslag.

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen

Privatperson 11 – Lagan
Kommuninvånaren har lämnat sin synpunkt genom den 
digitala dialogkartan StoryMap. Synpunkten handlar om 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand. Synpunktsläm
naren anser att Tannåker ska pekas ut som serviceort ef
tersom både föreningsliv och företagsliv i området uttryckt 
detta. Därmed kan utvecklingsområdet tas bort menar 
hen. 

Kommentar
Kommunen står fast vid den strukturbild som presente
rades i granskningsförslaget. I det fortsatta arbetet efter 
översiktsplanens antagande kommer en fördjupad över
siktsplan behöva tas fram för utvecklingsområdet eftersom 
där är så många intressen och värden som behöver utredas 
i dialog med boende och verksamma i området. Det arbe
tet hade inte hunnits med i samband med framtagandet 
av översiktsplanen och kommer därför att hanteras efter 
antagandet av översiktsplanen. 
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Sverigedemokraterna
En generell synpunkt om cykelvägar är att utreda om det 
verkligen finns ett behov. Det behöver utföras trafikmät
ningar före beslut. Det lär inte behövas cykelväg i varenda 
liten by. 

Kommentar
I del fyra för det fortsatta arbetet med översiktsplanen står 
att en plan för trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag 
bör tas fram. I ett sådant arbete bör det göras en resvane
undersökning för att få reda på vilka trafikslag som kom
munen behöver planera för och var.  

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen 

Revidering av översiktsplan
Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Södra Ljunga sockenråd
Sockenrådet skriver i sitt yttrande att det är viktigt att en 
plan tas fram för serviceorterna och hur man vill utveckla 
dessa. Vidare anser sockenrådet att det lokala engagemang
et ska tas tillvara och uppmuntras på ett mer positivt sätt 
genom att t ex träffa sockenråd och byalag minst en gång 
om året för att läsa av deras synpunkter. 

Kommentar
Synpunkten handlar om det fortsatta arbetet. I del fyra 
presenteras en lista på kommande projekt och där föreslås 
att serviceorterna, utifrån behov, kan kommma att han
teras planmässigt genom fördjupade översiktsplaner för 
respektive ort. Vidare föreslås att en verksamhetsplan för 
arbete med serviceorterna som ska beskriva kommunens 
arbetssätt för utveckling av serviceorterna tas fram. Denna 
verksamhetsplan kan också inkludera landsbygdsdialoger, 
annars kan en verksamhetsplan separat för landsbygds
dialoger tas fram för att beskriva kommunens arbete och 
förhållningssätt till utveckling av orter som inte hanteras i 
översiktsplanen. 
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Revidering av översiktsplan

Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Tekniska nämnden
För att planera kommunala investeringar för infrastruktur 
och verksamhet hade det varit önskvärt med en priorite
ring mellan de olika områdena. Kan inte detta göras i över
siktsplanen så gärna i ett separat dokument.

Kommentar
 I översiktsplanens del 4 ”Fortsatt arbete” anges att det ska 
tas fram en handlingsplan för implementering av översikts
planen, vilken ska vara färdig i samband med att översikts
planen vinner laga kraft. I handlingsplanen ska kommande 
strategiska planeringsprojekt definieras, prioriteras och 
planeras för frågor som är viktiga för kommunens framtida 
utveckling. 

Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årli
gen, både för att förbli aktuell och för att kunna fungera 
som ett underlag för kommunens övergripande verksam
hets, budget och resursplanering. Det finns även ett behov 
av att i en handlingsplan definiera stadsutveckling och 
prioritera arbete med planering av nya områden. för kom
mande detaljplaner. I samband med det kommande arbe
tet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ljungby 
stad, vilken anges i översiktsplanens del 4, ska prioritering
ar göras av hur staden ska växa och när de olika utpekade 
områdena ska genomföras. Om det är relevant kan liknan
de prioriteringar i samband att fördjupade översiktsplaner 
tas fram för serviceorterna. 

Trafikverket
En översyn pågår av riksintressenas utpekande och värde
beskrivning inom kommunikationsområdet. I remissver
sionen föreslås inga förändringar för vilka kommunika
tionsanläggningar som utgör riksintressen för Ljungby 
kommun, men däremot föreslås nya värdebeskrivningar 
där de enskilda riksintressenas värden beskrivs i en gene
rell beskrivningsdel som kopplas till de särskilt utpekade 
funktioner som gäller för respektive riksintresse. 

Vad gäller luftfart berörs större delen av kommunen av 
MSAytor till antingen Halmstads eller Växjös flygplatser, 
och i sydvästra delen av kommunen även av MSAytan 
för Ängelholms flygplats. Inom MSAområden gäller att 
berörd flygplats skall remitteras vid tillståndsprövning av 
höga byggnader, master och liknande som överstiger 20 
meter inom tätort och 45 meter utom tätort. MSAytor 
och förhållningssätt till dessa bör framgå av aktuell riksin
tressekarta och tillhörande beskrivning.

För vägar av riksintresse råder generellt stor restriktivitet 
mot nya anslutningar och höga krav ställs i samband med 
förändringar i vägmiljön. Trafikverket tolkar det som att 
en ny anslutningspunkt på väg 25 är avhängig ett stations
läge vid en möjlig ny stambana för höghastighetståg och att 
föreslagen förändring av Ryssbys västra infart till väg 627 
från väg 25 är en följd av tänkt exploatering av nytt verk
samhetsområde där. 

Trafikverket anser att Ljungby kommun på ett förtjänst
fullt sätt i sin översiktsplan har försökt hantera den osä
kerhet utpekandet av den möjliga framtida stambanan 
ger upphov till genom att på eget bevåg i översiktsplanen 
föreslå en möjlig sträckning inom en ca 500 meter bred 
zon. Trafikverket uppfattar det som att kommunen är 
välvilligt inställd till att en eventuell framtida ny stambana 
dras genom kommunen. Om det blir aktuellt kommer 
järnvägens placering hanteras och fastställas i lagstadgad 
tillåtlighetsprocess för byggande av järnväg, då många 
hänsynstaganden och avvägningar måste ske innan slutlig 
placering fastställs. Vad som sägs i kommunernas översikts
planer är då en viktig aspekt, men utgör ingen garanti för 
att den slutliga sträckningen blir exakt enligt detta förslag. 
I översiktsplanen berörs några svåra konfliktpunkter i form 
av Bergaåsens vattentäktområde och ett Natura 2000om
råde. I en lokaliseringsutredning är ambitionen att beröra 
så få konfliktpunkter som möjligt, men då en ny stambana 
är en styv konstruktion är det osannolikt att inte komma i 
konflikt med värdefulla områden. Ett tydligt ställningsta
gande i översiktsplanen kan möjligen underlätta prövning 
och beslut i en trång passage. 

Trafikverket har ändrat benämningen för planeringen av 
ny järnväg till ”nya stambanor” och förordar därför att det
ta begrepp används i planhandlingen.
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Kommentar
Översiktsplanen kompletteras med att det pågår en översyn 
av riksintressenas utpekande och värdebeskrivning inom 
kommunikationsområdet, alltså för de fyra trafikslagen 
väg, järnväg, luftfart och sjöfart.

Avsnittet om riksintressen kompletteras även med kartre
dovisning av flygplatsernas MSAområden och beskrivning 
av vad de innebär för kommunens planering och remitte
ring av ärenden. 

En station på en ny stambana för höghastighetståg vid Vis
landavägen enligt översiktsplanens förslag skulle medföra 
ett behov av förbättrad infrastruktur för att kunna hantera 
ökad trafik, med en ny anslutningspunkt på väg 25 och en 
bättre koppling därifrån till stationen. På samma sätt är 
en ombyggd trafikplats vid den västra infarten till Ryssby 
från väg 25 beroende av att det utpekade industri och 
verksamhetsområdet där genomförs. Båda dessa eventuella 
förändringar på väg 25 behöver om de skulle bli aktuella 
studeras vidare tillsammans med Trafikverket, där en viktig 
aspekt är att minimera den negativa påverkan för trafiken 
på väg 25. 

Ljungby kommun ser som framgår av översiktsplanen stor 
potential i en möjlig ny stambana för höghastighetståg 
genom kommunen med station i anslutning till Ljungby 
stad. Eftersom de oklara planeringsförutsättningarna 
kring ny stambana för höghastighetståg samtidigt försvårar 
kommunens samhällsplanering togs under våren 2020 ett 
politiskt beslut som ligger till grund för hur översiktspla
nen har hanterat en eventuell ny stambana för höghastig
hetståg. Ljungby kommun är medvetna om att planeringen 
av en eventuell järnväg kommer att behöva göra en mängd 
hänsynstaganden och avvägningar, men vill genom över
siktsplanen ta ett första steg i att hitta en lokalisering av 
järnväg genom att på ett genomarbetat sätt visa en möjlig 
korridor och ett förhållningssätt till den. För Ljungby 
kommuns del är särskilt de delar av korridoren som berör 
trånga passager samt kommunens orter och markanvänd
ningsförslag viktiga för den fortsatta planeringen. 

Benämningen på planeringen av ny järnväg ändras i över
siktsplanen till ”nya stambanor” för att använda samma 
begrepp som Trafikverket. 

Revidering av översiktsplan
• Översiktsplanen kompletteras med information om pågående översyn av riksintressen inom kommunika

tionsområdet, alltså de fyra trafikslagen vägtrafik, järnväg, flyg och båttrafik.

• Avsnittet om riksintressen kompletteras med flygplatsernas MSAområden, både i karta och vad gäller kom
munens hantering av dem.

• Benämningen på planeringen av ny järnväg ändras till Trafikverkets nya namn ”nya stambanor”

Revidering av översiktsplan

Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplanen. 

Vänsterpartiet
Område 2, kvarteret Solrosen, planeras för mångfunktio
nell bebyggelse. Vänsterpartiet anser att det är angeläget att 
den bebyggs snart, gärna med hyreslägenheter.

Kommentar
Område 2 föreslås för mångfunktionell bebyggelse, vilket 
kan inkludera olika typer av verksamheter och bostäder. 
Översiktsplanen reglerar inte i vilken ordning de olika 
markanvändningsförslagen genomförs, vilket istället sker 
som en del i den efterföljande löpande översiktliga pla
neringen. Bostäders upplåtelseform kan inte regleras i en 
detaljplan utan behöver hanteras på annat sätt, till exempel 
genom avtal.
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Synpunkter 
Hållbarhets- och miljökonsekvens-

beskrivningen
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Kommunledningsförvaltningen 
Bedömning av varför jordbruksmark behöver bebyggas  
och vilka övriga områden som har prövats. 

Kommentar
Det finns ställningstaganden om att jordbruksmarken i 
första hand ska bevaras för livsmedelsproduktion, men att 
jordbruksmark kan behöva tas i anspråk där det finns ett 
tydligt samhällsintresse av att tillgodose behovet av bebyg
gelseutveckling och attraktiva bostadslägen om inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga. Översiktsplanen har 
förtydligats vad gäller inom vilka geografiska områden som 

Ljungby kommun ser att bebyggelseutveckling utgör ett vä
sentligt samhällsintresse som motiverar att jordbruksmark 
bebyggs. Inom ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km 
från serviceorterna bedöms orterna inom översiktsplanens 
tidsram kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt som ska
par en attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar hållbara tra
fikslag, varför det är inom dessa områden som alternativa 
lokaliseringar också bedöms finnas. Till översiktsplanens 
antagandehandling har det gjorts kartredovisning av alter
nativa lokaliseringar av områden inom ungefär 1 km från 
centralorten och 0,5 km från serviceorter samt en genom
gång om lämpligheten i att ianspråkta dem. 

Revidering av översiktsplan
Hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med kartor som visar alternativa lokaliseringar gällan
de jordbruksmark i samtliga orter som har markanvändningsförslag samt granskningsförslaget och antagandeförsla
gen i samma karta. 

Revidering av översiktsplan
Hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med kartor som visar alternativa lokaliseringar gällan
de jordbruksmark i samtliga orter som har markanvändningsförslag samt granskningsförslaget och antagandeförsla
gen i samma karta. 

LRF
LRF anser fortsatt att det finns en brist i översiktsplanen 
då kommunen inte har varit tydliga med hur man utrett 
hur alternativ mark skulle kunna tas i anspråk för byg
gande av bostäder, industri och verksamhetsområden. De 
menar på att det blir svårt att göra en avvägd bedömning 
av konsekvenserna av de olika förslag som presenteras. Om 
man beslutar att inte bygga på jordbruksmark så innebär 
det inte att ingen bebyggelse inte kommer kunna komma 
till stånd över huvud taget. Det innebär att de måste byggas 
på annan typ av mark. 

Kommentar
Inför valet av markanvändningsområden har en grov såll
ning gjorts utifrån markens känslighet och andra värden 
gällande allmänna intressen såsom naturvärden, kulturvär
den och statliga intressen. De första alternativen har inte 
redovisats i kartan i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
eftersom det var väldigt många områden och det hade kan
ske lett till otydlighet i vilket som är det slutliga förslaget. 
Däremot kan man jämföra i hållbarhetskonsekvensbeskriv
ningen hur markanvändningsförslagen förändrats från 
samråd till granskning samt motiveringen till detta. Likaså 
kommer det i antagandehandlingarna synas huruvida mar
kanvändningsförslagen förändrats efter granskningen till 
antagandet. Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Länsstyrelsen i Kronobergs län
Jordbruksmark föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse på 
flera områden i Ljungby tätort och även i andra tätorter. 
En argumentering till varför alternativa lokaliseringar inte 
är möjliga, utifrån 3 kap. 4 § MB, behöver vara tydligt 
 motiverad.

Miljökvalitetsnormer för vatten

• Fokus i texten ligger på dagvattenhantering i Ljungby
tätort och dess påverkan på ytvatten i Lagan. Det bör
göras en bredare beskrivning av vattenförekomsterna
i hela kommunen, för både yt och grundvatten.

• Det framkommer inte i underlaget att det finns värde
fulla grundvattenförekomster längs Lagaån som riskerar
att inte uppnå god kemisk status på grund av förorenade
områden, miljöfarlig verksamhet och jordbruksmark.

Kommentar
I hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen redovisas 
både yt och grundvattenförekomster och dess ekologiska 
och kemiska status. 

Vattenkvalitet och dagvattenhantering beskrivs både i håll
barhets och miljökonsekvensbeskrivningen samt för de 
markanvändningsförslag där de utgör viktiga frågor att ta 
hänsyn till i den fortsatta planeringen i del 2. För aktuella 
områden längs Lagaån förtydligas att det finns risk att vär
defulla grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god 
kemisk status på grund av förorenade områden, miljöfarlig 
verksamhet och jordbruksmark. 

Som motiv för att bebygga jordbruksmark bedöms bebyg
gelseutveckling utgöra ett väsentligt samhällsintresse inom 
ungefär 1 km från centralorten och 0,5 km från serviceor
terna. Inom dessa avstånd bedöms orterna inom översikts
planens tidsram kunna utvecklas på ett genomtänkt sätt 
som skapar en attraktiv bebyggelsestruktur och gynnar 
hållbara trafikslag, varför det är inom dessa områden som 
alternativa lokaliseringar också bedöms finnas. I översikts
planens hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen 
finns en kartredovisning av alternativa lokaliseringar som 
har studerats i områden inom ungefär 1 km från centralor
ten och 0,5 km från serviceorter samt en redogörelse med 
motiv om varför de inte är lämpliga att ianspråkta.

Revidering av översiktsplan
• Vattenkvalitet och dagvattenhantering beskrivs för markanvändningsförslag där särskild hänsyn

behöver tas i fortsatt planering.

• Hållbarhets och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med kartor som visar alternativa lokaliseringar
gällande  jordbruksmark i samtliga orter som har markanvändningsförslag samt granskningsförslaget och
 antagandeförslagen i samma karta.
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-29 

1(2) 

Justerandes sign 

§ 162 Dnr KS2017-0362 212 

Översiktsplan 2035 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 2035 enligt kommunstyrelsens 
förslag. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 2035 ersätter översiktsplanen 
antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 64. 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för kommunens framtida utveckling 
med tydliga kopplingar till kommunens vision: ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035". I Ljungby kommun har 
översiktsplanen därför år 2035 som målår. Förslag till översiktsplan med 
tidshorisont 2035 har tagits fram och överlämnas nu för politiskt antagande.  

Översiktsplanen är uppdelat i ett antal separata delar, för att förenkla läsbarheten. 
Del 1 behandlar översiktsplanens roll, planprocess, utgångspunkter, lagkrav och 
olika mål som översiktsplanen har att förhålla sig till. Del 2 utgör själva 
planförslaget. Det innehåller en strategisk del, med strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling och tematiska strategiområden med 
ställningstaganden, samt en del med förslag på mark- och vattenanvändning för 
centralorten och serviceorterna Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby. 
Förslag pekas ut för både bebyggelse, kommunikationer och grönstruktur. Utöver 
det finns en redovisning av de tematiska tilläggen för vindkraft och LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) samt mellankommunala frågor. Del 3 
innehåller en tematiskt indelad nulägesbeskrivning av kommunen, en beskrivning 
av hur hänsyn tas till allmänna intressen som riksintressen och en redovisning av 
planeringsunderlag som är relevanta för översiktsplanen. Del 4 beskriver hur den 
löpande översiktliga planeringen ska gå till, vilket är av största betydelse för att 
kommunens strategiska planering ska vara aktuell och samordnad, och innehåller 
förslag på kommande strategiska planeringsprojekt. Som bilagor finns en 
hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning och ett granskningsutlåtande.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 november 2021 och beslutade att i 
förslag till översiktsplan 2035 genomföra följande ändringar: 

- Område 11 minskas så att området från Norrleden till väg 25 tas bort från område
11,

- Område 7 enligt tidigare granskningsförslag läggs till förslaget,

- Område 12 minskas för att ge ett skyddsavstånd kring gården Björket som
motsvarar avståndet mellan gården och bostadsområdet Replösa Björket.



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-29 

2(2) 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan 
2035 enligt kommunstyrelsens förslag. Den nya översiktsplanen med tidshorisont 
2035 ersätter översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige den 1 juni 2006 § 
64. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-11-16 § 196 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-09 

Del 1 – utgångspunkter, 2021-10-26 

Del 2 – Planförslag, 2021-10-26 

Del 3  Hänsyn och planeringsunderlag, 2021-10-26 

Del 4- Fortsatt arbete, 2021-10-26 

Granskningsutlåtande, 2021-10-26 

Hållbarhets och konsekvensanalys, 2021-10-26  

Kommunfullmäktiges beslut, 2006-06-01 § 64 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 

Kommunikationsavdelningen  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnämnden  

Tekniska nämnden  

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden 



KOMMUN 
ä}ctige

Kf§ 64 

Sammanträdesprotokoll 13(21) 
2006-06-01 

Ks 2005/0186 212 

översiktsplan för Ljungby kommun

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till översiktsplan för Ljungby kommun 

Ärendet 
Plankontoret har den 25 april 2006 överlämnat ett förslag till översiktsplan för 
Ljungby kommun .. Förslaget är framtaget i samråd med kommunens förvalt
ningar samt en politisk referensgrupp som också deltagit i arbetet. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 januari - 27 mars 
2006 enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 6 §. Inkomna yttranden under 
utställningstiden har inte medfört några väsentliga ändringar av planförslaget. 

Beredning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj 2006 (§ 89) och då beslutat 
att godkänna förslaget till översiktsplan för Ljungby kommun och att överlämna 
de till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkanden 
Johanna Jormfeldt (mp), med instämmande av Kerstin Wirehn (v), yrkar 1) att 
översiktsplanen ändras så att nuvarande strandskyddsregler bibehålls, 2) att det i 
planen skall pekas ut zoner med låga strålningsnivåer, 3) att skrivningarna om 
riksväg 19 stryks ur planen samt 4) att det i planen skall anges att kommunen 
skall vidta åtgärder för att minska den totala avfallsmängden och att ett system 
för utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall bör införas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Wirehns (v), m.fl. yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Johanna Jormfeldt (mp) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

�----------.......,.,...,--,----,--,------------
� 

Utdragsbestyrkande 

,?{/[7 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-01-17 

1(1) 

Diarienummer KS 2022-0004.102 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Valärende ny ersättare i 

kommunfullmäktige (M) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Herman Nordqvists avsägelse 
och ber Länsstyrelsen Kronoberg utse ny ersättare för Moderaterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Herman Nordqvist (M) har den 5 januari 2022 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Margareta Larsson 
Kanslichef 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-17 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 



Ljungby 
kommun 

Lämna medborgarinitiativ 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

E-postadress

Telefon

Mitt medborgarinititativ 

Mitt medborgarinitiativ 

Min motivering 

Postadress: Ljungby kommun 34183 Ljungby 
Telefo11: 0372-78 90 00 

220108-GIT-OR30 

2022-01-08 12:58 

Kungsgatan från ID-Modeller till Fridtuna. En ale eller 
vacker häck av något slag. 

Ljungby är duktiga på att hålla rent och snyggt, försköna 
på olika vis med nyplanteringar mm. 
Men körde här nyligen och tycker att det kunde göras 
något förbi Kommunens parkavd. som jag tror ligger här. 
Göra leden vackrare här utmed Kungsgatan då det är 
som en stor passage för dem som kör genom staden 
detta hållet. 

Sida 1 av 1 

























2021-11-30 

Medborgarinitiativ 

 
 
Ljungby kommun har en vision om att befolkningen i kommunen ska vara 35 000 
invånare år 2035. Detta kommer att innebära stora investeringar på många områden. 
Ett av dessa områden är VA-verksamheten. 

 
- Ljungby har liksom de flesta kommunerna ett eftersatt ledningsunderhåll. 
- En vattentäkt som innehåller höga halter av PFAS, andra vattentäkter har 

höga nitrathalter och generellt sett har man för lite vatten eftersom 
kommunen ofta inför bevattningsförbud under sommaren. 

- Ny vattentäkt ska tas i bruk. 
- Problem med översvämningar med utbetalningar av skadestånd till 

drabbade. 
- Vatten- och avloppsreningsverket i Ljungby tätort närmar sig raskt mot sina 

kapacitetstak. 
- Renoveringar av ett flertal pumpstationer. 
- Nya industri- och bostadsområden ska exploateras och VA byggas ut. 
- Överföringsledningar planeras att byggas mellan bl.a. Kånna - Bäck, 

Angelstad - Bolmen och Ljungby - Bollstad. 
 
Detta är några exempel på utmaningar som kommunen står inför. För att åtgärda dessa 
utmaningar krävs stora investeringar som är mer eller mindre nödvändiga. 
Kostnaderna för dessa investeringar ska belasta hela VA-kollektivet.  
 
Älmhults kommun har under våren 2021 genomfört en djupgående analys av sina 
förestående investeringar och det resulterade att anläggningstaxan inom loppet av två 
år höjs med 79 procent. Man beslutade även att brukningsavgiften skall höjas med  
55 procent under tre år. 
 

• Vi vill att Ljungby kommun ska redovisa en prognos för de 
 förväntade årliga höjningar av VA-taxan fram till år 2030. 

 
 
 
Medborgarinitiativet är från alla som undertecknat bilagan till detta medborgarinitiativ 
och kontaktperson för initiativet är:  
 



MEDDELANDE 

2022-01-17 

1(1) 

Diarienummer KS 2022-0012.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Meddelande kommunfullmäktige 2022-01-24 

1. Ljungby Utveckling AB, sammanträdesprotokoll 2021-11-23

2. Ljungby Holding AB, sammanträdesprotokoll 2021-11-23

3. SKR, beslut om överenskommelse mellan SKR och regeringen
kring säker digital kommunikation, 2021-12-17

4. Redaktionell korrigering av kommunfullmäktige § 189



2021-11-23

SAMMÄNTRADESPROTOKOLL 1(5)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen Olofsgatan 9 Ljungyby. Tisdagen den 23
november 2021 klockan 14.40 - 14.50.

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande
Lars-Ove Johansson (C), Vice ordförande 
Anne Karlsson (S)
Paul Kowalski (S)
Jan Lorentzson (SD)
Peter Hård

Övriga deltagare Joakim Karlsson, verkställande direktör
Jennie Vidal, kommundirektör 
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare

Lars-Ove Johansson

Fredagen den 26 november klockan 10.00 Garvaren Ljungby.

§§8-9

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Justerare

Justerandgs sign



Ljungby
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5)

2021-11-23

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

Änslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

2021-11-23

"[Datum]" ^ ^

"[Datum]"

"[Datum]"

'[Förvaringsplats för protokollet]" få [ (^UclCi f)

Underskrift Bruce Byrskog



SAMMÄNTRADESPROTOKOLL

2021-11-23

3(5)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

Ärendelista
Ljungby Ryssby 12:12 (LUAB)......................................................................................... 4

Styrelsens sammanträdesdagar 2022 (LUAB)..................................................................5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-23

4(5)_j ungby 
<ommun

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

§8 Dnr LJUT2021-0003

Ljungby Ryssby 12:12 (LUÄB)

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
VD berättar att tekniska förvaltningen kommer att köpa fastigheten Ljungby Ryssby 
12:12. Efter affärsöverenskommelsen finns ingen verksamhet kvar i bolaget.

VD berättar att han undersökt alternativ för eventuell avveckling av bolaget. Ett 
förslag från revisorn är att bolaget kan fusioneras från moderbolaget Ljungby 
Holding AB för att på så sätt avveckla verksamheten.

Justerandes sign



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-23

5(5)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Utveckling AB

§9 Dnr LJUT2021-0002

Styrelsens sammanträdesdagar 2022 (LUAB)

Beslut
Styrelsen beslutar att sammanträda följande tisdagar 2022:

Den 1 februari, 26 april, 27 september och 22 november.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
styrelsen 2022. Förslaget följer den struktur för mellanrum mellan 
sammanträdesdagar som bolaget haft under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13



SAMMAJNTTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-23

1(7)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Holding AB

Tid och plats Sammanträdesrum Bolmen Olofsgatan 9, tisdagen den 23 november 2021 
kl 09.15 - 09.30.

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), Ordförande
Lars-Ove Johansson (C)
Anne Karlsson (S)
Paul Kowalski (S)
Jan Lorentzson (SD)

Övriga deltagare Jennie Vidal, verkställande direktör
Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 
Andreas Lundin, ekonom 
Charlotte Scherling, ekonom

Justerare Lars-Ove Johansson

Justeringens Fredagen den 26 november 2021 klockan 10.00 Garvaren Ljungby.
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§§12-15



S| Ljungby 
3 kommun 2021-11-23

SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7)

Styrelsen för Ljungby Holding AB

Anslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Styrelsen för Ljungby Holding AB

2021-11-23

"[Datum]" ^Il ~

"[Datum]"

"[Datum]"

Underskrift Bruce Byrskog
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SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 3(7)_j ungby 

kommun
Styrelsen för Ljungby Holding AB

Ärendelista
Redovisning av genomförda internkontroller 2021................................................................ 4

Budget 2022..............................................................................................................................5

Uppföljning av ekonom per den sista oktober 2021 ..............................................................6

Styrelsens sammanträdesdagar 2022 (LHAB).......................................................................7

Justerandes sii



2021-11-23
SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(7)_j ungby 

kommun
Styrelsen för Ljungby Holding AB

§ 12 Dnr LJHO2021-0001

Redovisning av genomförda internkontroller 2021

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ljungby Holding AB beslutade den 2 mars att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra interkontroller utifrån 
nedanstående frågeställningar:

-Är omläggning av lån som löper ut gjorda i rätt tid?

-Ar räntesatserna på ny/omlagda lån på en bra nivå?

-Är eventuell amortering av lån gjord i rätt tid?

Kommunledningsförvaltningen har genomfört interkontrollerna och konstaterar 
att lån är omlagda i tid, att befintliga räntesatser ska anses som goda och att bolaget 
amorterar lånen i tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-23

Justerandes sign



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-23

5(7)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Holding AB

§ 13 Dnr LJHO2021-0008

Budget 2022

Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen budget för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på budget för 2022 har tagits fram genom en genomgång av de 
kostnadsposter som förekommer i bolaget. Revidering har gjort av de 
kostnadsposter där utfallet förväntas förändras.

- Kostnader för övriga externa tjänster har beräknats utifrån prognos för utfall
2021.

- Kapitalintäkt från koncernföretag avser den utdelning som kommer från 
Ljungbybostäder för år 2021 och ska betalas vidare till Ljungby kommun.

- Räntekostnader långfristiga skulder avser räntekostnader till Kommuninvest och 
är hämtade från Kommuninvests simulering av räntekostnader för 2022 samt en 
schablonberäkning för ränta för lån som ska bindas om per 2022-03-24.

- Övriga finansiella kostnader avser borgensavgift till Ljungby kommun.

- Avsättning periodiseringsfond är en schablonberäkning utifrån föreslagen budget.

-Återföring periodiseringsfond avser återföring av periodiseringsfond 2016, vilken 
är 783 tkr lägre än den återföring som gjordes 2021 av periodiseringsfond från 
2015.

- Budgeterat rörelseresultat före skatt för 2022 blir 10 864 tkr, vilket är ca 600 tkr 
lägre än prognos för 2021. Förändringen består främst i förändring i avsättning 
samt återföring av periodiseringsfond mellan åren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-08



2021-11-23
SÄMMANTRADESPROTOKOLL 6(7)_j ungby 

kommun
Styrelsen för Ljungby Holding AB

§ 14 Dnr LJHO2021-0002

Uppföljning av ekonom per den sista oktober 2021 

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningen av bolagets resultat per 31 oktober
2021.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby Holdings resultat före skatt uppgår till -181 tkr per 31 oktober 2021, 
respektive -577 tkr per 31 oktober 2020.

Skillnaden mellan åren består dels av att utdelningen från Ljungbybostäder är 250 
tkr högre 2021 än 2020, dels av lägre räntekostnader 2021 än 2020 och dels av att 
borgensavgiften för 2021 är 50 tkr lägre än 2020.

Prognos för resultatet före skatt 2021 är 11 451 tkr, vilket är marginellt högre än 
budget 2021 som är 11 437 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-09



7(7)_j ungby 
kommun

Styrelsen för Ljungby Holding AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-11-23

§ 15 Dnr LJHO2021-0006 006

Styrelsens sammanträdesdagar 2022

Beslut
Styrelsen beslutar att sammanträda följande tisdagar 2022:

Den 1 februari, 26 april, 27 september och 22 november.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 
styrelsen 2022. Förslaget följer den struktur för mellanrum mellan 
sammanträdesdagar som bolaget haft under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-13

Justerandes sign
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan SKR 
och regeringen kring Säker digital kommunikation 
Ärendenr: 21/01604 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 17 
december 2021 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten om etablering och införande av 
infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor, samt  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.  

Bakgrund 
SKR:s kongress 2019 beslutade att verka för att få till en överenskommelse mellan 
stat och kommuner och regioner kring nationell digital infrastruktur. Som en följd av 
detta tecknade SKR och regeringen i december 2020 en avsiktsförklaring om att 
utveckla välfärdens digitala infrastruktur. Denna överenskommelse är det första 
steget i SKR:s och regeringens gemensamma och långsiktiga arbete för att utveckla 
en nationell digital infrastruktur för välfärden och parterna är överens om att följa 
upp med fler inom andra angelägna områden.  
 
Genom överenskommelsen etableras en satsning som förenar kommuner, regioner 
och statliga myndigheter i en gemensam ambition att successivt ersätta faxen och 
införa Säker digital kommunikation (SDK) – en infrastruktur för tryggare, snabbare 
och enklare informationsutbyte mellan välfärdens aktörer. 
 
Infrastrukturen kommer att etableras av det kommun- och regiongemensamma 
bolaget Inera AB under första kvartalet 2022 och därmed vara möjlig för kommuner, 
regioner och statliga myndigheter att ansluta till. Under 2022 kommer SKR att, i 
samverkan med Inera och Adda, utforma och tillhandahålla ett anslutnings- och 
införandestöd till kommuner och regioner. Ytterligare information om den fortsatta 
processen kommer att tas fram och delges kommuner och regioner under januari. 
 

Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om säker 
digital kommunikation redovisas i bilaga 1. 
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Inledning 
Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande 
utmaningar. Ålderssammansättningen i befolkningen förändras och andelen 
äldre och barn ökar, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder 
minskar. Invånarnas förväntningar på kvalitet inom skola, vård och omsorg 
fortsätter att stiga samtidigt som den offentliga sektorns 
produktivitetsutveckling är långsammare än den i näringslivet.   

För att möta dessa utmaningar krävs nya metoder, smartare arbetssätt och 
utvecklade former för samverkan inom och mellan staten, kommuner och 
regioner. En ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att bidra 
till såväl ökad kvalitet och säkerhet som tillgänglighet och effektivitet, men 
även till bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och bättre tjänster för 
invånarna. 

För att kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen erbjuder behövs 
gemensam digital infrastruktur för välfärden och den offentliga sektorn i sin 
helhet. Gemensamma lösningar kan bidra till att uppnå effektivitet och ökad 
informationssäkerhet, samtidigt som det är nödvändigt och önskvärt med 
utrymme för innovation, lokala anpassningar och samverkan.  

Faxen används fortfarande i stora delar av offentlig sektor, särskilt inom 
hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och dess verksamheter. 
Utbyte av känsliga och sekretessbelagda uppgifter sker inte bara via fax, utan 
också via brev och andra kanaler. Statliga myndigheter har delvis kunnat 
ersätta faxen genom strukturerade elektroniska informationsutbyten, men 
använder faxen för att kommunicera med välfärdens verksamheter. För att 
alla verksamheter inom välfärden ska kunna kommunicera på ett säkert och 
effektivt sätt så behövs en gemensam infrastruktur som uppfyller kraven på 
en god informationssäkerhet. 

Denna överenskommelse syftar till att åstadkomma en gemensam syn på 
mål, takt, finansiering och ansvar när det gäller utveckling och förvaltning av, 
samt anslutning till, infrastruktur för säker digital kommunikation. 
Överenskommelsen är en del av regeringens och Sveriges Kommuner 
Regioners (SKR) gemensamma och långsiktiga arbete med att utveckla 
välfärdens digitala infrastruktur.  
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1.1   Förutsättningar för överenskommelser på området välfärdens 
digitala infrastruktur 
En överenskommelse mellan staten och SKR är ett värdefullt verktyg för att 
åstadkomma förändring eftersom den ger möjlighet att gemensamt 
formulera en målbild och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.  

Överenskommelser mellan staten och SKR kan användas inom områden där 
regeringen och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att 
stimulera en utveckling i önskad riktning. Genom överenskommelser ges 
förutsättningar för att insatser kan ske samordnat på nationell, regional och 
lokal nivå. Viktiga utgångspunkter för överenskommelser är ett tillitsbaserat 
förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv.  

Överenskommelser omfattar offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem 
som utför dessa. Det betyder att såväl staten, kommuner, regioner som 
privata aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet kan omfattas. 

1.2   Ett utvecklingsarbete för säker digital kommunikation 
Under flera år har SKR drivit utvecklingsarbetet Säker digital 
kommunikation (SDK) för att ersätta föråldrade och osäkra sätt att 
kommunicera i offentlig sektor och istället introducera ett säkert och 
effektivt sätt för att digitalt utbyta vad som brukar benämnas ostrukturerad 
information. Utvecklingsarbetet har finansierats av och bedrivits i samarbete 
med ett stort antal kommuner och regioner samt ett antal statliga 
myndigheter. Även staten har bidragit med finansiering genom 2020 års 
överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus.    

Syftet är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare 
informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till 
bättre service till invånarna. Avsikten är att alla välfärdens verksamheter, 
inklusive privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet, genom att ansluta till infrastrukturen ska kunna utbyta 
information på ett enhetligt sätt. Privata utförare och andra organisationers 
perspektiv är därför viktiga i detta arbete och ska vägas in i utformningen av 
förslag. 
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Att lämna gamla och delvis osäkra sätt för informationsutbyte till förmån för 
tryggare, enklare och snabbare digitala metoder innebär en stor 
effektiviseringspotential hos välfärdens aktörer. Det handlar om att 
effektivisera allt ifrån de orosanmälningar som skickas från bl.a. polisen eller 
skolan till kommunernas socialtjänst, till det omfattande informationsutbyte 
som sker mellan regioner och kommuner i samband med planering av 
insatser och stöd inom äldreomsorg, psykiatri m.m. Sammantaget finns 
omfattande möjligheter att nyttja säkra digitala lösningar för att frigöra tid 
som välfärdens medarbetare kan använda till kärnverksamhet. 

1.3   Välfärdskommissionen föreslog en ökad samverkan avseende 
välfärdens digitalisering mellan staten, kommuner och regioner 
Välfärdskommissionen föreslog i september 2020 att en process bör 
etableras mellan staten samt kommuner och regioner för utveckling och 
införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur till stöd för välfärden. 
Staten genom regeringen och SKR tecknade i december 2020 en 
avsiktsförklaring om att utveckla välfärdens digitala infrastruktur, i linje med 
kommissionens förslag (I2020/03093).  

Utifrån avsiktsförklaringen bedrivs ett gemensamt arbete, bland annat för att 
ta fram prioriteringar och en handlingsplan för vilken infrastruktur som ska 
införas. Det handlar exempelvis om förbättringar avseende elektroniska 
tjänstelegitimationer, gemensamma standarder och säkra meddelanden 
mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som 
bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.  

Överenskommelsen om säker digital kommunikation är den första 
överenskommelsen utifrån avsiktsförklaringen om välfärdens digitala 
infrastruktur och parterna är överens om ambitionen att följa upp med fler 
överenskommelser inom andra angelägna områden. 

1.4   Välfärdens digitala infrastruktur bygger vidare på regeringens 
tidigare satsningar 
Regeringen gav genom beslut den 11 december 2019 flera myndigheter i 
uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 
informationsutbyte och etablera ett nationellt ramverk för grunddata 
(I2019/03306 m.fl.). Regeringen beslutade under 2020 att förlänga 
uppdragen. Den 17 september samma år uppdrog regeringen åt 
Myndigheten för digital förvaltning (Digg), att i nära samverkan med SKR, 
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analysera förutsättningar för kommuners och regioners anslutning och 
deltagande i den digitala infrastrukturen (I2020/02241 och I2021/00941).  

Regeringen aviserade i Propositionen Budgetpropositionen för 2021 (prop. 
2020/21:1 utg.omr. 22) en långsiktig satsning på digital infrastruktur och 
riksdagen avsatte efter regeringens förslag medel för utveckling, förvaltning 
och drift av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.  

I propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 
22) har regeringen aviserat ytterligare satsningar på digital infrastruktur i 
form av en särskild satsning på välfärdens digitala infrastruktur samt medel 
för att genomföra och leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandhållande av information, förfaranden 
samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) 
nr 1024/2012.  

Satsningen på säker digital kommunikation ska dra nytta och lärdomar av 
arbetet som genomförts inom ramen av etableringen av den 
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska återanvända 
komponenter samt byggblock i de fall det är ändamålsenligt. 

1.5   Vision e-hälsa  
I mars 2016 ingick staten och SKR en överenskommelse om en gemensam 
vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet. 

I genomförandeplanen för Vision e-hälsa för åren 2020–2022 pekas säker 
digital kommunikation ut som ett av de särskilt prioriterade insatsområdena 
för att inriktningsmålen ska kunna nås och visionen förverkligas. Denna 
överenskommelse om säker digital kommunikation är därmed ett viktigt steg 
på vägen mot att skapa ändamålsenliga förutsättningar för 
informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten, inklusive statliga myndigheter.  
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1.6   Skolans digitalisering 
Regeringens övergripande mål i den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 
kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten (U2017/04119). Ett av delmålen i strategin är att det ska 
finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i 
verksamheten. Förutom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur såsom 
bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika system kan fungera 
tillsammans och kommunicera med varandra (interoperabilitet). Ett annat 
delmål är att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration. 

Denna överenskommelse om säker digital kommunikation kan bidra till att 
skapa mer ändamålsenliga förutsättningar för informationsutbyte mellan bl.a. 
skolor och andra välfärdsverksamheter på både kommunal och statlig nivå.  

Överenskommelsens övergripande inriktning  
SKR och regeringen avser gemensamt ta ansvar för att infrastruktur för 
säker digital kommunikation etableras och långsiktigt tillhandahålls till 
välfärdens aktörer. Det handlar bland annat om att förtydliga roller, ansvar 
och förutsättningar för finansiering samt att säkerställa hög anslutningsgrad. 
Staten, kommuner och regioner behöver även samordna införandet eftersom 
nyttorna uppstår först när många organisationer är anslutna till 
infrastrukturen samt dagens metoder för informationsutbyte därmed ersätts 
med en säker, kontrollerad och effektiv infrastruktur. 

Genom denna överenskommelse fastställs en gemensam handlingsplan och 
förutsättningar ges för att utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker 
digital kommunikation som statliga myndigheter, kommuner, regioner och 
andra organisationer kan ansluta till.  

Regeringen och SKR är överens om att infrastrukturen ska etableras under 
2022 och att en hög anslutningsgrad ska möjliggöras.   

Målsättningen är att infrastrukturen för säker digital kommunikation på sikt 
ska kunna användas av, och vara till nytta för, hela den offentliga sektorn. 
Målsättningen är också att den ska kunna användas för kommunikation med 
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privata utförare av helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet och 
andra organisationer som offentlig sektor kommunicerar med. 

2.1   Parternas åtaganden 
Staten åtar sig i denna överenskommelse att senast den 29 september 2023 ta 
ansvar för att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation. 
Regeringen ska också ge ett antal myndigheter, särskilt sådana som är viktiga 
för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter, i uppdrag att 
förbereda för anslutning till infrastrukturen. Vidare bidrar staten med 
10 000 000 kronor till SKR för att utforma och tillhandahålla ett 
införandestöd för kommuner och regioner.  

SKR åtar sig att: 

− under en övergångsperiod från den 1 januari 2022 och fram tills dess att 
Digg tillhandahåller en infrastruktur, i samverkan med Digg, etablera 
och tillhandhålla en infrastruktur för säker digital kommunikation, och 

− stödja och underlätta kommuners och regioners införande genom att 
utforma och tillhandahålla införandestöd.  

SKR åtar sig vidare att arbeta aktivt för att kommuner och regioner under 
2022 förbereder och påbörjar anslutningen till infrastrukturen. 

2.2   Finansiering av infrastrukturen  
Staten bidrar till finansiering av drift och förvaltning av den befintliga 
infrastrukturen till dess att Digg tillhandahåller en infrastruktur. Regeringen 
avsätter 14 000 000 för drift och förvaltning under 2022 som ska utbetalas 
till SKR och, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut, 
10 500 000 kronor under 2023.  

Finansieringen av den långsiktiga förvaltningen och fortsatt utveckling av 
infrastrukturen ska analyseras. Avgiftsfinansiering ska särskilt beaktas när det 
kommer till kommuners, regioners och företags användning av 
infrastrukturen.     

Kommuner, regioner och statliga myndigheter står själva för kostnader i den 
egna verksamheten (t.ex. utveckling av de egna it-stöden) som föranleds av 
en anslutning till infrastrukturen för säker digital kommunikation.  
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2.3   Långsiktigt statligt ansvar för infrastrukturen 
Digg får regeringens uppdrag att senast den 29 september 2023 tillhandahålla 
infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive specifikationer och 
regelverk. Digg ska inom ramen för uppdraget:  

− utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation 
av s.k. ostrukturerad information, 

− genomföra en riskbedömning inklusive informationssäkerhetsrisker, en 
analys av säkerhetskrav, och en rättslig analys som innefattar 
upphandlingsfrågor, 

− arbeta tillsammans med SKR med att främja införandet och anslutning 
till säker digital kommunikation,  

− beskriva den nya infrastrukturens förhållande till andra infrastrukturer 
för säker kommunikation, 

− ta fram och ansvara för de regelverk som ska gälla för de organisationer 
som ska ansluta till infrastrukturen, 

− ansvara för en central funktionalitet för att avsändare ska kunna 
adressera rätt mottagare hos anslutna organisationer, som ska kunna 
ange vilka organisationer och delar av organisationer som är anslutna 
och kan ta emot meddelanden, 

− främja statliga myndigheters anslutning, 
− redovisa effekterna av införandet och omställningskostnaderna för 

infrastruktur för säker digital kommunikation för offentlig sektor samt 
löpande driftskostnader, 

− lämna förslag på hur drift och förvaltning av infrastrukturen långsiktigt 
ska finansieras inom befintliga ekonomiska ramar, där avgiftsuttag från 
kommuner, regioner och privata utförare särskilt ska beaktas,  

− göra en analys av hur olika finansieringsmodeller påverkar 
anslutningsviljan och indirekta kostnader i form av ökad administration,  

− följa upp anslutningen till infrastrukturen samt 
− inom ramen för att utveckla infrastrukturen, i samverkan med SKR och 

andra berörda parter, analysera hur infrastrukturen kan utvecklas för fler 
tillämpningsområden. 

 

2.4   SKR ska främja och stötta införandet i kommuner och regioner 
Inom ramen för överenskommelsen ingår det i SKR:s arbete under 2022–
2023 att: 
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− tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation inklusive 
gemensamma stödtjänster, specifikationer och regelverk till dess att 
Digg tillhandahåller en sådan infrastruktur, senast den 29 september 
2023, 

− främja och stödja kommuner och regioners anslutning till 
infrastrukturen, 

− inventera och följa upp kommuner och regioners planering för 
anslutning till och användning av infrastrukturen, 

− utarbeta en anslutningsprocess med stöd för kommuner och regioner, 
− ge stöd till kommuner i att analysera vilka flöden som kan vara lämpliga 

att ansluta och vilka behov av verksamhetsutveckling det kan föra med 
sig,  

− tillhandahålla stöd gällande struktur och etablering av innehåll i den 
centrala funktionaliteten för kommunala och regionala verksamheter, 

− verka för att kravställningar för att realisera säker digital kommunikation 
inkluderas i kommungemensamma upphandlingar, 

− tillhandahålla gemensamma tekniska stödtjänster (bl.a. testklient), samt  
− säkerställa att kompetensöverföring till Digg kan genomföras och att 

Digg får tillgång till utvecklade komponenter så att återanvändning kan 
ske, exempelvis rörande adressboken.  

Uppföljning av satsningen 
Digg ska, som framgår ovan, få i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för 
säker digital kommunikation. I uppdraget ingår bl.a. att följa upp statliga 
myndigheters införande av infrastrukturen. Inom ramen för 
överenskommelsen ansvarar SKR för att följa upp och stödja kommuner 
och regioners anslutning till infrastrukturen. Digg och SKR ska samverka 
kring uppföljningen av införandet.  

Avstämningar  
Parterna förbinder sig till att göra en muntlig avstämning av arbetet enligt 
denna överenskommelse i maj och i september 2022. Vid avstämning ska 
utformandet och förvaltningen av stödet för införandet diskuteras. 

Medel till Sveriges Kommuner och Regioner 
Beslut om utbetalning av sammanlagt 10 000 000 kronor till SKR för arbetet 
med att främja, samordna och stötta införandet i kommuner och regioner 
kommer att ske i särskilt regeringsbeslut ställt till Digg. 
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Medlen till SKR utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Digg. 
Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2022. Rätten till 
bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. 

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Digg senast den 31 mars 
2023. En ekonomisk redovisning från SKR för kalenderåret som visar hur 
medlen använts ska lämnas till Digg senast den 31 mars 2023. 
Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den 
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om 
eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om 
redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva utbetalda medel. 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för 
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. 
Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna 
ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKR. 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och Digg har rätt att begära 
in kopior av uppgifter i form av ekonomisk redovisning och övrigt underlag 
som rör bidragets användning. 

5.1   Finansiering 
Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer 
uppförda anslaget 2:7 Digital förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala 
infrastruktur. Beslut om utbetalning kommer att ske i särskilt regeringsbeslut 
ställt till Digg. 

Godkännande av överenskommelse 
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var 
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att regeringen 
godkänner den och att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens 
förfogande. 

 

 

För staten För Sveriges Kommuner och Regioner 
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Stockholm  Stockholm 
den 17 december 2021 den 17 december 2021 

 

   
Statssekreterare Per Callenberg VD Staffan Isling 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1(3) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 189 Dnr KS2021-0230 003 

Revidering av reglementen för nämnderna  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglementen för barn- och 
utbildningsnämnden, gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, 
krisledningsnämnden, och valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens reglemente med 
tillägg: 
3 § Kommunstyrelsen ska 
 x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn av 
nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
senaste förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby 
kommuns reglementen har tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till 
ny version. 

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag 
är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex 
Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut. Text som föreslås läggas 
till i reglementena är understruken. 

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 7 december 2021 och beslutade att 
kommunstyrelsens förslag till Reglemente för socialnämnden förtydliga 
arbetsmarknadsenhetens uppdrag utifrån diskussion under sammanträdet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår den 7 december 2021 att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
gemensamma överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och 
valnämnden, enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden skickas till Markaryds 
kommun och Älmhults kommun för fastställande av respektive 
kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2021-12-07 § 223 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-11 

Reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden, krisledningsnämnden, och valnämnden 

Yttranden från kommunens nämnder 

Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i reglemente för 
kommunstyrelsen lägga till nedanstående 

3 § Kommunstyrelsen ska 
 x. leda och samordna arbetsmarknadsfrämjande åtgärder av övergripande karaktär.  
 
I övrigt beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Magnus Gunnarssons (M) tilläggsyrkande.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Krisledningsnämnden 

Miljö- och byggnämden 

Valnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Markaryds kommun 
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Älmhults kommun 
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