
  1(17) 
  Dnr 2020–469 

Detaljplan för 

Loket 1 med flera  
i Ljungby, Ljungby kommun 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplan är att:  
1. Pröva en högsta nockhöjd på 17 meter inom kvarteret Loket så att ett 
femvåningshus kan uppföras. 
2. Ändra Salutorgets status från kvartersmark till allmän platsmark. 
3. Pröva om det är möjligt att anlägga ett parkeringsgarage under Salutorget och 
att då genomföra det med en 3D-fastighetsbildning. 
4. Förbättra dagvattensituationen inom Salutorget genom att minst 20 % av ytan 
ska vara genomsläpplig. 
 
ÄNDRINGAR 
Plankartan har ändrats enligt följande: 
- Ny planbestämmelse som reglerar att ett underjordiskt garage får uppföras. 
- Ny planbestämmelse om att garagenedfarter ska förses med någon form av 
skydd som hindrar ytligt rinnande vatten att ta sig ner i garaget, t.ex. kant eller 
gupp. 
- Nya planbestämmelser angående utformning av den nya byggnaden inom 
kvarteret Loket. 
- Ny planbestämmelse som reglerar markhöjden på den nya byggnaden. 
- Ny planbestämmelse som reglerar att sanering ska genomföras innan byggnation 
får uppföras. 
- Koordinatkryss har lagts in på kartan. 
- Planbestämmelse om att marken söder om kvarteret Loket ska vara planterad. 
-Texterna på kartan flyttas så att kartan blir mer lättläst. 
 
Planbeskrivningen har ändrats enligt följande: 
- Komplettering i text som förtydligar motivet till planändringen. 
- Texten angående Grand har förtydligats. 
- Text som beskriver de nya planbestämmelserna angående utformning av den nya 
byggnaden inom kvarteret Loket. 
- Fotomontaget över den nya byggnadens placering tas bort. 
- Text angående den nya byggnadsvolymens påverkan på stadsbilden. 
- Träd och grönytors betydelse för ekosystemtjänster beskrivs. 
- Resultatet från den geotekniska utredningen har lagts till. 
- Förtydligande angående planteringar samt träd och grönytor inom Salutorget. 
- Text som beskriver planbestämmelse om att sanering ska genomföras innan 
startbesked lämnas.  
- Texten under ”Fornlämningar” har ändrats i planbeskrivningen. 
- Text angående nedfarten till det underjordiska garaget har förtydligats. 
- Dagvattenutredning har genomförts och resultatet av denna har redovisats i 
planbeskrivningen.   
- Text angående dova ljud och vibrationer från bussar. 
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- Markanvisningsavtalet har kompletterats med mer ingående text över vad avtalet 
innebär. 
- Text angående fastighetsrättsliga frågor har ändrats. 
 
Undersökningen har ändrats enligt följande: 
Punkt 2.2. Texten har ändrats angående sanering och dagvattenhanteringen. 
Punkt 2.6: Texten har ändrats enligt följande: Ljungby ingår i Kulturmiljöprogram 
för Kronobergs län. 
 
Efter dessa justeringar föreslås miljö- och byggnämnden besluta att skicka 
detaljplanen för granskning. 
 
SAMRÅD 
Samråd över planförslaget har skett med fastighetsägare inom området, berörda 
grannar, kommunala förvaltningar och nämnder, statliga myndigheter med flera 
under tiden 29 juni 2020 – 10 augusti 2020. Samtliga sakägare samt statliga och 
kommunala remissinstanser har fått fullständiga planhandlingar. Samrådet har 
dessutom annonserats i ortstidningen. Planförslaget har funnits tillgängligt i 
kommunhuset samt på kommunens webbplats www.ljungby.se/plan.  
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden har yttranden inkommit enligt följande: 
 
Utan synpunkter 
Skanova 
Region Kronoberg 
Brottsförebyggande rådet 
Fastighetsägare till Minerva 6 
 
Med synpunkter 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Tekniska förvaltningen 
Miljöavdelningen Ljungby kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Vänsterpartiet 
BRF Björklunden 14 
Fastighetsägare till Björklunden 10 
Fastighetsägare till Näcken 1 
Fastighetsägare till Tellus 1 – två yttranden 
Gunnevi Johansson 
Britt Lundin-Johansson 
Josephine Roubert 
Joakim Johansson 
 
Länsstyrelsen: Citat ”Länsstyrelsen är positiv till att det planläggs för fler 
bostäder centralt i Ljungby tätort. Då området har en strategisk placering i 
anslutning till Stora Torget och Järnvägsparken samt omges av ett flertal 
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kulturintressanta byggnader, är det angeläget att den nya byggnadens utformning 
och placering ses över särskilt. Estetik och gestaltning är av stor betydelse. 
Länsstyrelsen välkomnar särskilt att kommunen tar upp och hänvisar till de 
riktlinjer som redovisas i kommunens kulturmiljöprogram från 2019. 
Dagvattenhanteringen och uppfyllande av MKN för vatten behöver förtydligas 
ytterligare. Ett uppfyllande av kommunens klimatanpassningsplan, 
kulturmiljöprogram samt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en viktig del 
vid genomförandet. Åtgärder kan behöva regleras med planbestämmelse på 
plankartan. 
 
BEBYGGELSE 
I nuläget finns det ingen bebyggelse uppförd inom planområdets byggyta. De tre 
våningar som medges i den gällande detaljplanen för kvartersmarken BC 
(Bostäder och Centrumändamål) har nu ändrats till högst 5 våningar, dvs. 
nockhöjd regleras till max 17 m respektive max 15 m (fyra våningar) vid husets 
ytterkanter. Se synpunkter under God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden. 
För övrig markyta planläggs för allmän platsmark Torg 1 (Salutorg). Här får 
maximalt 80 % av ytan hårdgöras. Inom en avgränsad del i torgytans mitt medges 
(P) Parkering. Inom denna användningsgräns är det, enligt planbeskrivningen, 
möjligt att anlägga ett underjordiskt garage. I en illustration visas hur garaget kan 
utformas invändigt med drygt 50 parkeringsplatser för de boende. 
Länsstyrelsen saknar på plankartan en bestämmelse om att underjordiskt garage 
kan uppföras. 
 
GOD BEBYGD MILJÖ OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
I detaljplanen har kommunen på ett bra sätt redovisat de för Ljungby stad 
värdefulla byggnader som den nya bebyggelsen har att förhålla sig till. 
Planbeskrivningen ger en god överblick av omgivande bebyggelse och stadsbild. 
Kommunen anger att de gestaltnings- och utformningsprinciper som finns för den 
nu gällande detaljplanen ska följas. Länsstyrelsen är positiv till detta men anser att 
kommunen på plankartan bör införa planbestämmelser som är i linje med 
kommunens viljeriktning avseende färg, utformning och placering. I planförslaget 
finns ingen reglering alls för detta (jmf. planbestämmelsen f i nuvarande plan). 
Planförslaget medger en byggnadskropp med högsta nockhöjd på 17 meter, dvs. 
fem våningar. Gällande plan medger tre våningar. Länsstyrelsen saknar en analys 
av den nya byggnadsvolymens påverkan på stadsbilden. Tillsammans med 
byggrätten inom kvarteret Dressinen kommer stadsbilden tillföras två nya 
byggnadsvolymer, som tillsammans riskerar att konkurrera med omgivande 
bebyggelse. Kommunen bör redovisa hur en god helhetsverkan ska tillgodoses, 
där hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden och stadskärnans 
bebyggelsekaraktär. 
Under punkt 2.6 på s. 21 uppges att marken ingår i riksintresse för 
kulturmiljövård. Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att detta är felaktigt. 
Ljungby stad utgör inte en kulturmiljö av riksintresse. Däremot ingår Ljungby i 
Kulturmiljöprogram för Kronobergs län (2012). Att ett område finns med i ett 
regionalt kulturmiljöprogram innebär inte att det finns ett juridiskt skydd utan är 
enbart att betrakta som ett kunskapsunderlag med utpekade bevaransvärda 
områden och övergripande riktlinjer. Det regionala kulturmiljöprogrammet finns 
tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida: 



  4(17) 
  Dnr 2020–469 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/kulturmiljoprogram/
ljungby-kommun.html  
 
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR 
Länsstyrelsen uppmärksammar att planbestämmelse ”n” Trädplantering utmed 
gatan och Salutorget i gällande detaljplan har tagits bort. Kommunen skriver att 
planteringar ska göras men bör i planbeskrivningen förtydliga i vilken omfattning 
träd och grönytor kommer att finnas/försäkras inom planområdet. 
Träd och grönytors betydelse för ekosystemtjänster kan med fördel beskrivas. 
 
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION 
I detaljplanen har Salutorgets status ändrats från kvartersmark till allmän 
platsmark och det är, enligt planbeskrivningen, möjligt att anlägga ett 
parkeringsgarage med drygt 50 p-platser under Salutorget. Länsstyrelsen saknar 
dock en reglering om detta på plankartan. Planbestämmelsen (P) anger endast 
Parkering. Infart till garaget kommer att finnas från Kungsgatan. 
För övrigt kan Länsstyrelsen konstatera att det i anslutning till planområdet finns 
god tillgänglighet till kommunikationer, gång- och cykelbanor. 
 
BULLER 
Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera 
bostadsbyggnader i planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn 
till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. 
Kommunen hänvisar i planbeskrivningen till att bullerriktvärden samt tillgång till 
uteplats klaras med god marginal. Kommunen har vid beräkningarna använt sig 
av Boverkets skrift ” Hur mycket bullrar vägtrafiken?” 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på bullerhanteringen men det vore bra om 
påverkan på boendemiljön kunde beskrivas när det gäller dova ljud och 
vibrationer från bussar. 
 
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 
Då dagvattenhanteringen inom Salutorget är problematisk att lösa är ett delsyfte 
med detaljplanen att kunna förbättra dagvattensituationen. Detta görs genom att 
minst 20 % av ytan ska vara genomsläpplig, se planbestämmelse. 
Länsstyrelsen saknar dock en mer utförlig beskrivning där kommunen uppskattat 
hur stora volymer dagvatten som behöver tas omhand, samt vilka lösningar som 
bedöms lämpliga och tillräckliga. Det är angeläget att uppskattning av volym och 
utformning av lösningar för omhändertagande av dagvatten bedöms utifrån 
framtida klimatförändringar. 
Dagvattnets omhändertagande ska ske med avseende på både fördröjning och 
rening. Det framgår att det ska finnas en oljeavskiljare om antalet 
parkeringsplatser överstiger 50 st, det saknas dock ett resonemang kring om det 
förekommer andra föroreningar än olja från parkeringsplatser. Det framgår också 
att genomsläppliga parkeringsytor kan vara ett alternativ. 
Länsstyrelsen erinrar om att vattenkvaliteten i Bergaåsen inte får försämras till 
följd av planen. Se vidare under Miljökvalitetsnormer. 
 
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 
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Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i 
Miljöbedömningsförordning (2017:966), kommit fram till att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
MKB/strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 
behovsbedömningen. 
 
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 
Enligt planbeskrivningen har provtagning utförts i ledningsgravar och 
föroreningar har uppmätts, dock under riktvärden för KM (Känslig 
markanvändning). Länsstyrelsen anser att det behöver redovisas tydligare hur 
många prover som har tagits och vilka föroreningar som har analyserats. 
Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet) har det funnits 
en bensinstation på Loket 1. En kompletterande undersökning kommer att utföras 
enligt planbeskrivningen. Dessa bör göras i samråd med tillsynsmyndigheten 
(Ljungby kommun) för att se till att omfattningen blir tillräcklig och att relevanta 
parametrar analyseras. Resultat och slutsatser från utförda undersökningar ska 
sedan redovisas och förslag till eventuella åtgärder ges. 
 
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktning och liknande ska arbetet 
avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
 
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
I planbeskrivningen saknas en bedömning för om det finns risk att planen kan 
påverka uppnåendet av miljökvalitetsnormer för Bergaåsen eller Lagan. 
Bedömningen ska följas av en motivering. Om en dagvattenanläggning för 
hantering av dagvatten ska anläggas bör det anvisas en plats i plankartan för att 
säkerställa att plats för denna finns inom planområdet. 
Det bör också förtydligas vilken nivå som grundvattnet har i området och om ett 
underjordiskt parkeringsgarage kan medföra bortledning av grundvatten. Om 
bortledning av grundvatten krävs är det en tillståndspliktig vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. 
 
Kommentar: En planbestämmelse som reglerar att ett underjordiskt garage får 
uppföras läggs till på plankartan. 
 
Plankartan kompletteras med nya planbestämmelser som reglerar hur den nya 
byggnaden får utformas. 
 
Analys av den nya byggnadsvolymens påverkan på stadsbilden har lagts till i 
planbeskrivningen. 
 
Texten angående riksintresse ändras i Undersökningen enligt följande ”Ljungby 
ingår i Kulturmiljöprogram för Kronobergs län”. 
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20 % av Salutorget ska ha en genomsläpplig yta. Inom denna ytan finns inget 
krav på vilken typ av plantering eller annan genomsläpplig beläggning som krävs. 
Det viktigaste är att ytan inte hårdgörs. Det kan vara både gräs, lågväxande 
buskar, stamträd eller t.ex. armerat gräs/grus, raingardens med mera. 
 Träd och grönytors betydelse för ekosystemtjänster beskrivs. 
 
Påverkan från dova ljud och vibrationer från bussar beskrivs. 
 
En dagvattenutredning har tagits fram och resultatet redovisas i plan-
beskrivningen i granskningsförslaget. Utifrån det har nya planbestämmelser lagts 
till på kartan. 
 
En planbestämmelse på plankartan reglerar att sanering ska genomföras innan 
byggnation får uppföras. 
 
Texten under ”Fornlämningar” har ändrats i planbeskrivningen enligt följande: 
”Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktning och liknande ska arbetet 
avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.” 
 
Lantmäteriet: Citat ”Plankartan saknar koordinatkryss. 
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget 
ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om 
avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa 
avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd avsett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Det är önskvärt med så tydlig redovisning gällande höjdangivelser för att 
minimera tolkningsmånen och bättre säkerställa genomförandet. 
Användningsgränsen för det underjordiska garaget bör anpassas i teckensnitt så 
den redovisas särskilt för tredimensionell avgränsning. Således blir det en egen 
användningsgräns i teckenförklaringen.” 
 
Kommentar: Koordinatkryss har lagts till på plankartan. 
Markanvisningsavtalets innehåll har beskrivits mer noggrant i planbeskrivningen. 
Användningsgräns för det underjordiska garaget tas bort så att det inte är 
tvingande att garaget ska ligga på en exakt plats.  
Kravet på 20 % genomsläpplig yta inom Salutorget avgör hur stort garaget kan 
bli vilket tas upp vid bygglov/marklov. 
 
Tekniska förvaltningen: Citat ”1. Möjlighet finns att ansluta Loket 1 till 
befintliga serviser för vatten och spillvatten väster om fastigheten. 
2. Dagvattenledningen i Stationsgatan är hårt belastad. En dagvattenservis är 
byggd till planområdet från Stationsgatan. Dagvatten från Loket 1 bör anslutas dit 
varför det vore det bra att i möjligaste mån begränsa mängden dagvatten från 
fastigheten. 
3. Spillvatten från golvbrunnar i det underjordiska garaget ska pumpas och får 
inte vara anslutet med självfall till huvudledningen. En rekommendation är att 
utforma nedfarten till parkeringsgaraget så att dagvatten inte kan rinna ner dit vid 
kraftiga regn. 
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4. I plankartan kan fastighetsbeteckningen Ljungby 7:184 med fördel flyttas lite 
ifrån planbestämmelsen (P) för att undvika att de blandas ihop. 
5. I planbeskrivningens sida 15 angående fastighetsrättsliga frågor, kan texten 
förtydligas att detaljplanen möjliggör för en tredimensionell (3D) 
fastighetsbildning eller fastighetsreglering från Ljungby 7:184 samt att ytan på 
marknivån har möjlighet att förbli i samma fastighet.” 
 
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram och utifrån resultatet har 
planbestämmelser utformats.  
 
I planbeskrivningen noteras att ” En rekommendation är att nedfarten till 
parkeringsgaraget utformas så att dagvatten inte kan rinna ner dit vid kraftiga 
regn.” 
 
Texterna på kartan flyttas så att den blir mer lättläst. Texten angående 
fastighetsrättsliga frågor ändras enligt yttrandet. 
 
Miljöavdelningen Ljungby kommun: Citat ”Inom fastigheten Loket 1 är det 
idag nästan uteslutande grönyta och detta kommer i praktiken att innebära en 
väsentlig försämring för områdets förmåga att hantera dagvattnet. Även om 
befintlig detaljplan tillåter att all mark bebyggs/hårdgörs så kommer ändå den nya 
detaljplanen att leda till en försämring utifrån nuläget på fastigheten. 
Det saknas en dagvattenutredning som visar hur en hårdgöringsgrad på 80 % 
skulle påverka området samt omkringliggande fastigheter om vattnet inte klarar 
av att naturligt infiltreras i marken. Miljöavdelningen anser därför att ytterligare 
utredning behövs och även att man i detaljplanen bör avsätta mark för grönytor 
som naturligt kommer att bli lågpunkter för området där dagvattnet kan hanteras. 
 
Gällande miljökvalitetsnormerna för vatten så är det viktigt att detta ses i ett större 
sammanhang och hanteras i ett helhetsgrepp för framtida planering för området. 
 
Som ett medskick vill miljöavdelningen att man säkerställer att planbestämmelsen 
”TORG” tillåter lösningar såsom raingardens eller dylikt som föreslås i 
planbeskrivningen.” 
 
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram och utifrån den har 
planbestämmelser lagts till i planen föra att reglera så att omhändertagandet av 
dagvatten blir acceptabelt.  
 
Enligt PBL Kunskapsbanken från Boverket anges att i användningen av allmänna 
platser ingår även anläggningar och byggnader som behövs för platsens skötsel 
och bruk. Raingardens anses vara sådana anläggningar eftersom de hjälper till 
att ta hand om dagvatten, i det här fallet inom användningsområdet Torg 
(parkering). 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen: Citat ”Grand är en byggnad som är en av få 
historiskt värdefulla K-märkta byggnader i centrum. Den har betydelse för stads- 
och landskapsbilden och ska ses som resurs i stadsutvecklingen. Offentliga rum 
bör planeras så att de blir attraktiva och inbjuder fler att stanna och delta i ett 
aktivt stadsliv. Grand är Ljungby kommuns kulturhus. När renoveringen är klar 
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kommer Grand att vara en viktig kulturell mötesplats som rymmer plats för 
konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, café och utställningar. Salongen har 
350 sittplatser och är därmed den kommunala lokal som kan ta flest gäster. För 
Ljungby centrum är Grand ett viktigt hus med anor från 1905 och ett viktigt 
kulturmiljöinslag i centrum. Därför är det viktigt att Grand inte upplevs hamna på 
”baksidan”. Som exempel kan detta göras genom nya entréer mot Grand. Om 
centrumändamål planeras i gatuplan bör även entréer finnas från Salutorget sett. 
Viktigt är att undvika känslan av en baksida och att den planerade byggnaden inte 
blir en barriär mot kulturkvarteret med Grand. Viktigt att vi ser kulturkvarteret 
med Grand som en tillgång för stadens attraktivitet. 
 
Sett från centrum är det olyckligt om byggrätten för kvarteret Loket placeras så 
det skymmer Grand. Möjligtvis går det kanske att planera in mer glaspartier som 
gör det möjligt att se igenom delar av huset från centrum till Grand och 
upplevelsen av trasmattans förlängning. Det är viktigt att undvika instängda hörn 
och att öka insyn för säkerhet/trygghet. 
 
Parkeringsmöjligheter för publik till Grand och Godsmagasinet behövs. Grand tar 
350 sittande gäster och Godsmagasinet cirka 120 personer. Många av 
gästerna/besökarna kommer med bil från andra orter. 
 
Den befintliga trasmattan lagd i sten är en viktig symbolisk markör som bör 
fortsätta och leda fram till kommunens kulturhus Grand. 
 
I detaljplanens text om Grand bör komplettering ske med mer beskrivande text. 
Förslagsvis ”Grand är byggt 1905, har ett bevarandevärde och ägs av Ljungby 
kommun. Grand renoveras till att bli ett kulturhus. Det kommer att bli en levande 
kulturell mötesplats i Ljungby centrum som rymmer plats för konserter,   teater-
föreställningar, föreläsningar, aktivitetsrum, café och utställning. Allt detta på två 
våningar och med en salong som har 350 sittplatser”. 
 
Kommentar: I gällande detaljplan finns redan en byggrätt för kvarteret Loket. 
Kvarterets placering är den samma i detta förslaget vilket betyder att ytan hade 
kunnat bebyggas redan idag, utan planändring, om det gjorts i max tre våningar.  
Tanken är att byggnaden ska vara välkomnande från alla fyra sidor. Nya 
planbestämmelser som reglerar utformningen av byggnaden har lagts till i 
planen. Några detaljer över hur byggnaden ska se ut avgörs inte i detaljplanen 
utan det kommer i nästa steg vid bygglovskedet. 
 
En del av området söder om kvarteret Loket ska hållas planterat dels för att 
hjälpa till att klara kravet på dagvattenhanteringen men också som ett trevligt 
inslag och för att minska känslan av för stora hårdgjorda ytor. En ny 
planbestämmelse ”plantering” har lagts till på kartan för att reglera detta. 
 
Säkerhets- och trygghetsfrågor är frågor som tas upp i samband med bygglovet 
vid avgörande av tekniska egenskapskrav. 
 
Antalet parkeringsplatser kommer inte att minska på grund av att detaljplanen 
ändras.   
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I tekniska förvaltningens planering för centrum går trasmattan fram till kvarteret 
Loket men någon förlängning över Salutorget finns i dagsläget inte med i 
planeringen.  
 
Den föreslagna texten från kultur- och fritidsförvaltningen angående Grand har 
lagts till i planbeskrivningen. 
 
Vänsterpartiet: Citat ”Det är viktigt inför den fortsatta processen att hänsyn tas 
till kulturmiljöprogrammet där det anges att ”Bebyggelsens skala, volym och 
gestaltning tar hänsyn till övrig bebyggelse inom kvarteret.” Vi måste vara 
mycket rädda om centrummiljön, med Tellushuset som pärlan. Vi har också 
”kulturkvarteret” med Godsmagasinet, Kulturskolan och Grand som inte får 
döljas bakom höga hus. 
Det innebär bland annat att ta hänsyn till höjden, till färgvalet med ”jordfärger 
som ockra och roströda färger”. 
Placeringen vid gångfartsområdet ställer krav på att trafiken verkligen blir som 
den ska i ett gångfartsområde, mycket långsam och glest med bilar och andra 
motorfordon. Och därmed med lite buller. 
Klimatanpassningsplanen ställer krav på grönytor i trafikmiljön, så det är viktigt 
att det planeras in i ett tidigt skede. Finns det planer på att bygga och planera 
miljövänligt, att bygga i trä, att ha solpaneler ex.vis? 
 
Huset kallas ”Huset utan baksida” och det är ett stort plus att det är snyggt 
exempelvis mot Grand.” 
 
Kommentar: Med de planbestämmelser som satts på plankartan anser miljö- och 
byggförvaltningen att bestämmelserna kommer ge vägledning i hur en ny byggnad 
ska formas för att passa in i den kulturhistoriska bebyggelsen. Handläggningen 
av bygglovet kommer att ske av stadsarkitekten tillsammans med andra 
kompetenta tjänstemän. Om förvaltningen bedömer att syftet med planen inte 
uppfylls i bygglovet kommer beslut fattas i byggnadsnämnden. 
 
Trafiken på gångfartsområdet håller redan idag väldigt låga hastigheter vilket 
gör att bullerfrågan inte är något problem. 
 
En planbestämmelse säger att fasaden ska vara av trä, tegel eller puts. Krav på 
att ha solpaneler går inte att ställa i detaljplanen. Därmed inte sagt att det inte är 
tillåtet att använda material eller anläggningar som gynnar miljön. Tvärtom är 
det något som uppmuntras. 
 
BRF Björklunden 14: Citat ”Ljungby kommun har ett expansivt mål om ett ökat 
invånarantal och för att det skall möjliggöras och vara av realitet så måste 
bostäder finnas. Men för att nå ett mål om ökat invånarantal så måste en 
attraktivitet av centrumkärnan finnas, vilket idag till viss del finns i befintlig 
byggnadskultur, exempelvis Tellushuset och teaterbiografen Grand. Tellushuset; 
vilket exponeras i media vid flertalet tillfällen och kablas ut via television, just för 
den vackra fasaden. 
 
En förändrad detaljplan med en högre tillåten nockhöjd samt i paritet, i jämförelse 
med en av Smålands vackraste byggnader kan inte ses som rimligt. Tre våningar 
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är max vad som bör vara tillåtet inom central bebyggelse och som befintlig 
detaljplan tillåter. 
 
En uppenbar risk är även att byggnaden Loket 1 kommer upplevas dominant för 
ögat, och kapsla in övrig bebyggelse och grönområde när Ljungbys invånare och 
dess besökande turister färdas nedför Stationsgatan mot centrum.” 
 
Kommentar: När kvarteret Loket bebyggs är Stora Torget omslutet av bebyggelse 
på fyra sidor vilket är brukligt när det gäller ett torg. Kvarteret Loket ligger 
indraget ifrån gatulinjen och är placerat så att närmsta avstånd till Tellushuset är 
drygt 40 meter. Byggrätten placerades där redan i föregående detaljplan med 
tanken att Tellushuset inte skulle skymmas från Stationsgatan sett. 
 
Tellushuset består av tre våningar. Det är höga våningar som gör att nockhöjden 
ligger på ca 17 meter. Den nya byggnaden får inte bli högre än 17 meter, precis 
som Tellushuset, trots att den kan inrymma fem våningar. Den översta våningen 
är indragen knappt två meter från fasaden vilket ska göra att byggnaden inte 
upplevs så hög.  
 
Nybyggnation i centrum ska givetvis anpassas så att den inte avviker totalt med 
övrig bebyggelse. I detta fallet är det flera olika stilar runt Stora Torget med 
byggnader från olika epoker, uppförda i olika material och i olika färger. En ny 
byggnad ska uppföras i modern stil som är anpassad efter det som gäller nu 
samtidigt som den ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse. Här är det omöjligt att 
tillfredsställa alla synpunkter. Den slutgiltiga utformningen av huset avgörs i 
bygglovskedet. 
 
Fastighetsägare till Björklunden 10, Konab Kerstin och Nils-Evert Norén: 
Citat ”Den nu gällande planen säger tre våningar för Loket men anger ingen 
maxhöjd på varken takfot eller nock. Kvarteret Dressinen har dock max 
byggnadshöjd angivet för 5-våningdelen i NÖ hörnet. 
Det finns inget i beskrivningen till det nya planförslaget som motiverar eller 
förklarar varför ändringar har gjorts jämfört med nu gällande plan. Det brukar 
vara det normala vid förslag till planändringar för att allmänheten lättare ska 
förstå vad det nya planförslaget innebär. I detta fallet alltså en ökning av både 
exploateringstalet och en väsentlig ökad byggnads- och nockhöjd. 
Förslaget innebär med andra ord extra våningar och dessutom en takvåning som 
inte behöver dras in mer än 1,7 meter och alltså inte kan klassas som 
kungsvåning. 
Byggnaden kommer därför att från gatan uppfattas som minst en våning högre än 
det i beskrivningen angivna jämförelseobjektet, Tellushuset, och kommer att 
samspela mer med Terraza än övriga byggnader runt torget. Torget inramas idag 
annars av hus som alla i gatulivet har lägre fasadhöjder än Tellushuset. Detta och 
Posthuset har en höjd på takfoten på ca 10,0 m och högsta nockhöjd på ca 15 m. 
Inte någon av dessa från gatan indragna nockhöjder uppfattas från gatuplanet som 
mer rumsbeskrivande än just fasaderna i gatulivet. 
Det nu liggande förslaget saknar en tydlig motivation till varför föreslagna 
ändringar har lagts fram. Dessutom gör man ett försök att dölja den nya 
byggnadshöjden genom att jämföra med en avvikande byggnads nockhöjd, som 
inte påverkar det aktuella gaturummet, i stället för att försöka beskriva den nya 
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byggnadens påverkan på torgets helhetsmiljö med i huvudsak lägre byggnader på 
alla sidor. 
Vi anser att det inte finns någon anledning till planändring då den befintliga 
planen anger huset i bättre proportioner till övrig befintlig byggnad och dessutom 
saknas motivering till varför planen skall ändras. 
Det planerade huset anser vi är för stort i förhållande till övriga hus runt torget 
och det prisade huset Tellus kommer att förvinna i sammanhanget. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med text som förtydligar motivet till 
planändringen. Se också kommentarer ovan till BRF Björklunden 14. 
 
Fastighetsägare till Näcken 1, Heimstaden AB: Citat ”Heimstaden har inget att 
invända mot planändringen. Jag ser dock gärna att plankartan förtydligas 
ytterligare och skulle önska att det för kvartersmark parkering (P) görs ett tillägg 
att detta är under torgyta. I handlingarna framgår att det är aktuellt med 3D-
fastighet men för att öka förståelse/minska missförstånd vore det enligt min 
uppfattning ett bra förtydligande i plankarta.” 
 
Kommentar: Planbestämmelsen för underjordiskt garage ändras så att det finns 
möjlighet att lägga garaget där det är mest lämpligt. Hela torgytan kan väljas 
med begränsningen att 20 % ska vara genomsläpplig mark avgör hur stort 
garaget kan bli. 
 
Fastighetsägare till Tellus 1, Louise och Rune Andersson:  Citat ”För 20 år 
sedan, då vi ämnade renovera/bygga kvarteret Tellus, så fick vi av kommunen inte 
lov att bygga högre än max 2,5 våningar, detta trots att det gjorde byggnationen 
långt mindre ekonomiskt intressant för oss som byggherre. Motiveringen löd att 
Tellushuset inte fick skymmas eller komma att stå i bakgrunden för omgivande 
bebyggelse. Det förvånar oss därför mycket, att kommunen idag överväger att 
tillåta så höga byggnader som 5 våningar (!) helt tätt upp mot just Tellushuset, 
särskilt som detta hus numera ofta används som kännetecken för staden när denna 
avbildas och så sent som förra året kom högt upp på listan över Sveriges vackraste 
privata byggnader. 
 
Vi är klart emot att Dressinen, som ligger allra närmast Tellus och utan tvekan 
kommer att göra att Tellushuset inte längre kommer att ”stå fram från övrig 
bebyggelse”, får lov att bli så högt som 5 våningar. Om Loket, som tidigare var 
fastsatt till max 3 våningar nu får höjas till 5 våningar så accepterar vi det endast 
om samtidigt Dressinen sänks till mer tåliga 3-4 våningar. Vi har mycket svårt att 
förstå att kommunen ger efter för marknadens önskemål i så viktiga 
angelägenheter som utformningen av stadens centrum. Visst, det är ekonomiskt 
inte lika intressant att bygga 3-4 våningar som 5, men det var det minsann heller 
inte för 20 år sedan, då vi fick avslag på det beskedliga önskemålet om 3 
våningar. Sedan när slutade kommunen agera efter stadens bästa framför privata 
näringsidkares önskemål om högre vinstmarginal?” 
 
Kommentar: Det finns en gällande detaljplan som tillåter tre våningar inom 
kvarteret Loket. Men det finns ingen högsta höjd satt på byggrätten därför skulle 
teoretiskt sett en byggnad kunna bli betydligt högre än ett normalt trevåningshus. 
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För att vara säker på att höjden inte blir högre än tänkt är begränsningen satt till 
17 meter i detta planförslaget vilket kan inrymma fem våningar. 
 
För att få en riktig torgbildning är det viktigt att alla fyra sidorna runt torget 
bebyggs vilket var syftet med den gällande planen. Med ett avstånd på drygt 40 
meter mellan Tellushuset och kvarteret Loket och att kvarteret Loket ligger 
indraget från gatulinjen kommer inte Tellushuset att bli skymt från Stationsgatan 
sett. Däremot är det viktigt att byggnaden i form och färg tar hänsyn till befintlig 
bebyggelse. 
 
Kvarteret Dressinen ligger utanför gränsen för planförslaget och därför lämnas 
inga kommentarer för kvarteret Dressinen. 
 
Fastighetsägare till Tellus 1, Zia Lyckvall, Henrik Andersson, Gustav 
Andersson: Citat ”Som fastighetsägare av kvarteret Tellus är vi mycket skeptiska 
till att kommunen överväger att tillåta så hög bebyggelse vid Salutorget som 5 
våningar. 
De flesta Ljungbybor skulle nog hålla med om att Tellushuset är en ikonisk 
symbol för staden. Många vykort över staden porträtterar just detta hus, som står 
fram mot övrig byggnation runt om. Det vore mycket tragiskt om ett 5-våningshus 
– ja, enligt det senaste förslaget inte bara ett, utan flera – fick lov att överskugga 
staden pärla. Idag finns det egentligen bara en vacker väg in till Ljungby annars, 
ur ett arkitektoniskt perspektiv, tyvärr ganska utarmade centrum och det är allén 
ner längs Stationsgatan, där Tellushuset tronar för änden. Vi anser att det vore 
högst olyckligt om vägen ner mot centrum skulle komma att kantas av 5-
våningshus, det sista helt tätt intill Tellushuset. Vi har förståelse för att det i 
dagsläget kan vara svårt att finna byggherrar som är intresserade av att bygga 
lägre hus, men vi anser att det är kommunens plikt att tänka på stadens långsiktigt 
bästa framför snabba pengar för privata byggherrar. 
Vi är motståndare till att Dressingen, som ligger allra närmast Tellus, får lov att 
bli så högt som 5 våningar. Om Loket, som tidigare var fastsatt till max 3 
våningar ska få höjas till 5 våningar, så tycker vi att det vore lämpligt att 
Dressinen samtidigt sänks till mer tåliga 3-4 våningar.” 
 
Kommentar: Se kommentar till föregående yttranden. 
Kvarteret Dressinen ingår inte i detta planförslaget därför kommenteras inte 
synpunkterna för det kvarteret. 
 
Gunnevi Johansson: Citat ”Det är mycket bra att det blir bebyggt i centrum på 
den nu aktuella tomten, Loket 1. Det är också bra att det finns några som tror på 
och vågar satsa i Ljungby. Med det förslag som givits liknar besvärande mycket 
en av Ljungbys mest utskällda byggnader. 
Ljungby är en liten stad och allt för många fula byggnader har byggts i eller i 
närheten av centrum (Garvaren, Stenbacken, Månen och posthuset och så förstås 
hatobjekt nr 1, Terrazahuset). Det vore därför önskvärt om det tänktes över mer 
än en gång gällande fasadens utformning, för det går ju att bygga vackert numera 
och inte bara modernt, fyrkantigt och själlöst.” 
 
Kommentar: Förslaget till utformning av den nya byggnaden i planbeskrivningen 
är bara en bild över hur stor byggnaden kan bli i förhållande till omgivningen, 
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sett ur perspektivet från Stationsgatan. Bilden tas bort i granskningsförslaget för 
att undvika missförstånd. Hur byggnaden slutgiltigt kommer att se ut avgörs i 
bygglovskedet.  
 
Britt Lundin-Johansson: Citat ”För en tid sedan skev jag en insändare i 
Smålänningen om den föreslagna byggnationen på Salutorget. Jag hänvisar till 
den (bifogad) och vill tillägga följande: 
Jag börjar med citat från Svenska Dagbladet (Kultursidorna, den 22/11 2017): 
”Varför blir folk arga? Vi vill ju det bästa. Och varför blir det så mycket känslor 
och kritik?” frågorna ställs av personer som styr våra städers utveckling och kan 
läsas om i en artikel i Svenska Dagbladet. Här tas upp hur viktigt det är för 
invånarna i en stad med frågor som identitet, historia, kultur, ideologi och sociala 
frågor när det gäller stadsplanering, medan makthavare oftast anammar 
fastighetsägares och investerares perspektiv och deras uppfattningar om vad som 
ska gynna staden. Besluts- och planeringsapparaten har en ekonomisk och 
rationell syn på stadsutveckling, men missar hur annorlunda stadens invånares 
uppfattning är om hur staden ska se ut. Här finns en klyfta värd att ta på allvar, 
menar artikelförfattarinnan Elisabet Andersson och citerar Margit Mayer från 
Center for Metropolitan studies i Berlin. Enrico Gualini, professor i 
stadsplanering, menar att smarta städer lyckas ta tillvara människors kreativitet 
och kunskap i stadsutvecklingsfrågor och suga upp de intressanta alternativförslag 
som brukar dyka upp när symboliskt laddade platser är på tapeten. 
 
STADSOMVANDLINGAR KRÄVER BÅDE HEARINGS MED 
EXPERTER OCH MEDBORGARDIALOG. 
 
Liknande tongångar står att läsa i Boverkets Rapport 1995:7, ”Den måttfulla 
staden”, en skrift som håller fullt ut trots att den är 25 år gammal. Den 
rekommenderas till samtliga medlemmar i nämnden. (Ljungby står omnämnt på 
två ställen!) Man kan ladda ner den gratis via Boverket.se. Vikten av ett 
skönhetsråd betonas om och om igen i rapporten, bl.a. på sidan 6. Det är så många 
faktorer som bör vägas in vid en nybyggnation (identitet, historia, sociala 
aspekter, kultur, ideologi, lokala byggtraditioner, skönhet, m.m.) att ett 
skönhetsråd bör tillskapas i varje kommun. Stadsarkitekten har att ta hänsyn till 
alla dessa aspekter, men bör enligt rapporten ha ett skönhetsråd vid sin sida till 
hjälp för att kunna uppväga trycket från byggherrar, investerare, 
kommunpolitiker, m.fl. 
Allmänheten har förvisso bjudits in att komma med synpunkter på 
salutorgsbyggnationen, men förslagstiden är kort och dessutom förlagd till 
semestertid. De flesta har dessutom givit upp. Många har kommenterat min 
insändare med att den var mycket bra men att det inte är någon idé att tycka till. 
Andra har sagt att torget ska lämnas obebyggt för det kommer ändå inte att bli 
något vackert hus utan mer så kallad byggmästararkitektur eller lådarkitektur. 
 
För de flesta av oss är det svårt att föreställa sig hur byggnaderna kommer att te 
sig i ett tredimensionellt perspektiv utifrån tvådimensionella ritningar. De flesta 
hus brukar dessutom bli mindre flotta än de ter sig på ritningen. Det är svårt att se 
hur spatiöst det kvarvarande salutorget kommer att bli, vilka träd som blir kvar 
efter det att huset står klart, hur gångvägarna mellan torgen slingrar sig, hur 
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utsikten mellan husen blir, m.m. Ett vant öga kan se detta utifrån ritningen men 
inte så många andra. 
 
Mitt förslag är att förslagstiden förlängs och att en tredimensionell modell 
tillverkas med omgivande byggnader på plats. De tilltänkta färgerna ska finnas 
med på modellen. Det kan inte vara så svårt att tillverka med hjälp av datorer och 
en skicklig hantverkare. Uppmaningen att tycka till om centrumtomterna bör 
också läggs ut på facebook för att så många som möjligt ska få informationen. 
 
Framför allt föreslår jag att ett skönhetsråd bildas som får vara med och 
påverka hur de sista två centrala tomterna ska bebyggas och som har kunskap, 
engagemang och vilja att beakta alla viktiga aspekter som berörts tidigare. Det är 
en angelägenhet för alla Ljungbybor hundra år framåt eller mer. 
 
Ps. Det är naturligtvis lovvärt att privata byggherrar och finansiärer satsar på 
Ljungby. Min förhoppning är att man bygger spännande, vackra och intressanta 
lägenhetshus enligt svensk byggtradition på andra centrala tomter i Ljungby. 
Boverkets rapport igen (sid 40): ”Svensk byggtradition, när den är som bäst, 
kännetecknas av naturliga material med anknytning till platsen, väl avvägda 
proportioner och omsorgsfullt utförda detaljer”. En tanke är att kommunhuset 
säljs och byggs om till lägenheter. Man skulle också kunna bygga på ”Maxihuset” 
några våningar som kan matcha ”Mejerihuset”. Maxi kan självklart ligga kvar i 
markplanet. DS. 
 
Bilaga 1 
Ljungby Centrum – en angelägenhet för oss alla! 
För tio år sedan revs järnvägsspåren i Ljungby centrum till mångas sorg och 
uttalade protester. Andra gladdes åt de nya möjligheter för Ljungby centrum som 
erbjöds i och med rivningen – det är inte alla städer förunnat att plötsligt komma i 
besittning av obebyggd mark med bästa centrala läge. 
 
Nu tio år senare kan vi konstatera att den eftertraktade marken i ena änden 
bebyggts med en enplans Lidl-affär och en enplans Burger King-restaurang 
medan den andra änden blivit parkeringsplatser. Nu återstår två tomter med 
absolut bästa läge. Nog kan vi kräva att de tilltänkta husen blir något extra som 
Ljungbyborna kan vara stolta över och som lyfter centrum!? De ska ju står där i 
hundra år. Ett tilltänkt bygge borde också ta hänsyn till de tre befintliga husen på 
torget och genom sin arkitektur lyfta fram dem och tillföra kvarteret något. Det 
gör inte det planerade huset som presenterats i Smålänningen, men det kan 
naturligtvis byggas på annat håll i Ljungby. Alla människor jag talat med vill helst 
inte att det ska bygga något alls på salutorget, men om det nu måste byggas ska 
det vara något iögonenfallande vackert. 
 
Tankar fanns om att bygga ett kulturhus på torget, men där ligger redan två 
kulturhus (Grand och Godsmagasinet) och det skulle dessutom bli för dyrt för 
kommunen att bygga ett till. Varför inte i stället bygga ett nytt kommunhus på 
torget och låta bottenvåningen utgöras av en vacker och inbjudande reception? 
Smålänningen, som nu lever ett anonymt liv i ett kontorshus, skulle kunna ha 
lokaler där tillsammans med Lokal-TV och Lokal-Radio. Liv och rörelse 
efterlyses av kommunens tjänstemän och det skulle det kunna bli. Man kan också 
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tänka sig små enrumsaffärer eller hantverksverkstäder eller en utställningshall för 
stadens industrier och/eller ett experimentmuseum för barn med nära anknytning 
till dem. Ytterligare en biosalong som Lagan Bio har funderingar på? 
 
Nybygget måste absolut vara vackert och ha karaktär. Varför inte bygga ett trähus 
i modern arkitektur i flera våningar med målade fönster à la Ljungberg? Ljungby 
ligger i träriket, och det ska speglas i husen som byggs. Att måla i 
”Ljungbyfärgerna” ger identitet till huset och staden. Man kan till och med 
anspela på sagobygden på ett eller annat sätt. Förslaget med garage i bottenplanet 
på det hus som presenterats i Smålänningen är snudd på arkitektoniskt övergrepp, 
nästan jämförbart med att ha garageportar i Axellshuset ut mot lilla Torg. 
 
Hittills har parkeringsfrågan i hög grad påverkat bebyggelsen. Nu är det nya tider 
med större frihet att bygga hus utan att alla har tillgång till parkering i direkt 
anslutning. Det börjar också bli allt vanligare att byggkooperativ har bilar 
gemensamt. Nya planer kommer att upprättas kring parkeringsfrågan inom 
kommunen under 2021. Det är alltså redan nu fullt möjligt att diskutera var 
parkeringarna ska ligga. 
 
Viktigt att tänka på är att det så småningom ska byggas ett stort hus till på 
salutorget. Man borde väl redan nu fundera på om husen kommer att harmoniera 
med varandra innan tillstånd ges? Huset på gamla Smålänningen-tomten bör 
också diskuteras i samråd med vår stadsarkitekt. Har man kört ihop alla 
huskropparna i ett hörn för att få tillräckligt med parkeringsplatser? Det ser inte 
vackert ut. Bred ut huskropparna och använd tomten så att en innergård skapas! 
Bygg färre våningar. Det passar bättre i en småstad. 
 
Kommentar: Detaljplanen har varit ute på samråd i sex veckor. Normalt sett 
brukar ett samråd hållas under tre eller fyra veckor, men eftersom det har varit 
semestertid har tiden förlängts. Det finns även möjlighet att ha synpunkter i nästa 
steg under granskningsskedet som ska vara minst tre veckor men som också 
kommer att förlängas. 
 
Att inrätta ett skönhetsråd har diskuterats politiskt i flera omgångar, men man har 
beslutat att det inte är aktuellt. Stadsarkitekten har den kompetens, tillsammans 
med bygglovhandläggarna, som krävs för att avgöra vad som är god arkitektur. 
 I detta läget är det inte aktuellt med något annat än bostäder och 
centrumändamål inom kvarteret Loket. Några extra planbestämmelser har lagts 
till som reglerar utseendet av byggnaden, men det är i bygglovskedet som det 
avgörs slutgiltigt hur byggnaden kommer att se ut. 
 
Tanken är att det i bottenplan ska finnas affärslokaler mot Stora Torget och 
parkeringsplatser till de boende inom kvarteret Loket mot Salutorget. Söder om 
kvarteret Loket, mot Salutorget, har ett område avsett för plantering lagts in på 
kartan. Både med avsikten att det ska bli ett avstånd mellan byggnaden och 
parkeringsplatserna samt att skapa ett estetiskt vackert område som också tar 
hand om dagvatten. 
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Josephine Roubert: Citat “Att dela upp husets (Lokets byggnad) till fler 
huskroppar i stället för en, skulle till fördel ge torget och området mer dynamik, 
samt ge en koppling mellan torget bakom Loket och Tellus-huset, med dess 
omkringliggande gator samt flöden. Ev. vidareutveckling och utbyggnation av 
området blir fördelaktigt om huskroppen är uppdelad i mindre volymer, än en 
stor. Att sträva efter en småskalighet som bidrar till torgets potential som 
mötesplats och plats för rekreation, samt att bidra till att fortsätta flödet mellan 
lilla torget, parkeringen och salutorget. 
Bottenvåning borde med fördel för gatulivet och den stora öppna platsen 
reserveras för kommersiella verksamheter med skyltfönster, alt, uteserveringar 
som kan fortgå i grönområdet. 
Då Tellushuset (16,7 meter högt, tre våningar) enligt många Ljungbybor är 
signumet för både centrum och stadens historia blir Lokets volym och föreslagna 
höjd på 17 meter (fem våningar) för påträngande dominant och konkurrerande i 
området. Loket borde eftersträva att smälta in istället för att ”rubba” Tellushusets 
arkitektoniska gestaltning samt volym. De tankar, visualiseringar och skisser som 
beställaren publicerat i bl.a. Smålänningen och sida 11 (22) i samrådshandlingen 
stämmer inte överens med bilden om att ”smälta in”. En sådan 
”nyfunktionalistisk” byggnad förstärker Stora Torgets karga landskap. Det 
gestaltade förslaget upplevs som en pastisch av Terraza-byggnaden. Förenklat och 
på en alltför undermålig gestaltningsnivå, för en så central och synlig byggnad i 
Ljungby centrum. 
Gestaltning, till senare del i processen: 
Att välja en arkitektonisk stil i riktning mot Tellushuset och inte 
nyfunktionalistisk Terraza-stil som beställare tidigare publicerat. 
Fasader: 
Materialval och detaljer som upplevs speglande i Tellushuset: Tidlösa och väl 
genomarbetade uttryck; 
Proportionerligt gestaltade och placerade fönster, med stilrena detaljer, inte 
funktionalistiska och minimalistiska. 
Pigmenterad puts alt. Tegelfasad i rosa till röd kulör. Alt trä till fördel för 
Godsmagasinet. 
Minimalistiskt och stilrent sadeltak för enhetligt och tidlöst uttryck i samklang 
med Tellus samt Godsmagasinet.” 
 
Kommentar: Att dela upp byggrätten för kvarteret Loket är inte aktuellt. En 
småskalighet kan passa bättre inom ett område som inte ligger precis i centrum. 
Det är naturligt att tillåta en högre byggnadshöjd i stadskärnan. 
 
I användningsbestämmelsen BC som gäller för kvarteret Loket, inryms bostäder 
och centrumändamål. I centrumändamål ingår sådan verksamhet som brukar 
finnas i centrum – handel, restauranger, café, servicelokaler med mera. 
 
Nya planbestämmelser har lagts till på plankartan som ska reglera hur 
byggnaden ska utformas. Se även tidigare kommentarer. 
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Joakim Johansson: Citat ”Sitter och läser den ganska felaktiga planbeskrivning-
en av Loket 1 och Salutorget. Det är så tråkigt att se alla fel som är skrivna om 
omkringliggande bebyggelse men det får väl vara. Eller att ett gångfartsområde 
skulle ha låg hastighet när inte ens kommunens egna bilar, tjänstemän och 
politiker kan följa de gällande reglerna. 
Det värsta felet är höjden på de nya byggnaderna. Ni skriver själva att centrum är 
det som kommer att växa mest framöver och behovet av bostäder är stort. Varför 
då inte tillåta byggnader, eller rent av kräva, att nå samma höjd som Terraza-
huset. Med någon våning lägre. Då hade omgivande bebyggelse stämt överens 
med hotellet, Garvaren och det hade blivit betydligt smartare än en ”stor villa” 
mitt i centrum.” 
 
Kommentar: Hur den slutgiltiga utformningen kommer att se ut avgörs i 
bygglovskedet. För övrigt se kommentarer till övriga yttranden. 
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