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Översiktsplan 2035, samrådsförslag
Del 4 - Fortsatt arbete
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Läshänvisning
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra olika delar som
behandlar olika frågor som har med hållbar översiktlig planering och kommunens kommande utveckling
att göra. Delarna finns som separata dokument och
är uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att
läsa och hitta i. Hela översiktsplanen finns även som
en digital version som du hittar på kommunens hemsida.

Löpande översiktlig planering
6

Förslag på arbetssätt

7

Förslag på fortsatta planeringsprojekt och utredningar

Bilaga

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till översiktsplanen och här kommer du att kunna 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. Här kan du också läsa om hållbar
utveckling, vad det innebär och hur arbetet med
översiktsplanen tagits fram utifrån det arbetssättet.

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens strukturbild och olika strategiområden samt förslag på
markanvändning som inom kommunen.
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 ställningstagande som har tagits fram
kopplade till de olika strategiområdena som kommunen har arbetat med. Förslag som inkom under
programsamrådet har här behandlats och mer fysiska förslag har tagits fram.

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp
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 ska
fortsätt arbetet men översiktlig planering efter att
översiktsplanen har antagits. I denna del kan du även
hitta de bilagor som finns till översiktsplanen.
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Löpande översiktlig
planering
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Förslag på arbetssätt

Då förutsättningarna för planering och utveckling av
kommunen ständigt förändras är det viktiga att ha en aktuell och uppdaterad översiktsplan. I dag sker utveckling
och förändring i omvärlden i allt snabbare takt vilket gör
att kommunala styrdokument som översiktsplanen behöver uppdateras oftare. Att ta fram en översiktsplan får
scratch tar lång tid och kräver mycket resurser. Istället för
att hela tiden ta fram en ny översiktsplan kommer kommunen nu istället att jobba med rullande översiktsplanering för att ha en så aktuell översiktsplan som möjligt.

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 översiktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har,
varför det behöver definieras i samband med översiktsplanens dokument. I projektplanen för översiktsplanen
behandlar ett av projektmålen den löpande översiktliga
planeringen:

Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen
kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument.
Varje mandatperiod behöver kommunledningen aktualisera översiktsplanen då kommunen enligt plan- och
bygglagen ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. I samband med aktualiseringen kan nya
underlag och delar av översiktsplanen antas för att hålla
översiktsplanen så aktuell som möjligt.

•

Översiktsplanen redovisar tydliga strategier och övergripande geografiska ställningstagande. Det innebär att
översiktsplanens markanvändningskarta inte i detalj redovisar samtliga ställningstaganden och avvägningar på
varje enskild yta, utan att många avvägningar får ske i
kommande planering.
En översiktsplan kan normalt anses medföra en betydande miljöpåverkan då planen visar hur kommunen anses
utvecklas inom de närmsta åren. När en översiktsplan
upprättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning
göras för att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

”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 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
strategiska planeringsprojekt definieras, prioriteras
och planeras för frågor som är viktiga för kommunens
framtida utveckling. För att ge framförhållning behöver
handlingsplanen sträcka sig över ett antal år framåt, förslagsvis 3–4 år. Handlingsplanen behöver följas upp och
uppdateras årligen, både för att förbli aktuell och för att
kunna fungera som ett underlag för kommunens övergripande verksamhets-, budget- och resursplanering. I samband med den årliga uppföljningen bör även aktualiteten i
översiktsplanens strategiområden, ställningstaganden och
markanvändningsförslag samt övriga relevanta kommunala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som planoch bygglagen ställer på den aktualitetsprövning av översiktsplanen som ska ske minst en gång per mandatperiod.
I samband med att antagandet av översiktsplanen ska en
handlingsplan för implementering av översiktsplanen
vara framtagen. Till dess behöver ansvaret förtydligas för
både den löpande översiktliga planeringen i stort och för
de utpekade planeringsprojekten. Vidare behöver det klargöras hur både aktualitetsprövning och omtaget på hela
översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt.
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Förslag på fortsatta planeringsprojekt
och utredningar
Översiktsplanens funktion som ”paraply” för kommunens fysiska planering innebär att översiktsplanen kan
användas för att samordna kommunens strategiska planeringsprojekt. Kommande planeringsprojekt definieras
därför här, medan prioritering av dessa sker i samband
med antagande av översiktsplanen. Prioriteringen sker
förslagsvis i form av en handlingsplan som sedan uppdateras årligen.
De planeringsprojekt som hanteras här är i första hand
sådana som ska antas politiskt, men kan även handla om
utredningar eller inventeringar. Hur arbetet med respektive projekt ska hanteras formellt och praktiskt beslutas
inför projektstart. Projekten kan delas in i projekt som
främst handlar om fysisk planering, sådana som har ett
annat huvudfokus men berör fysisk planering och projekt
som handlar om revidering av befintliga dokument.
•

Ljungby stad – geografisk fördjupning, inkluderar
omarbetning av centrumplanen

•

Trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag – tematisk
fördjupning, inkluderar inarbetning av gällande parkeringsnorm

•

Friluftsplan – tematisk fördjupning

•

Grönstrategi – tematisk fördjupning, utifrån inventeringar av natur- och rekreationsvärden samt grönstrukturrapport som gjordes till översiktsplanen

•

Grönstrukturplaner för centralort och serviceorter –
geografiska fördjupningar, omarbetning av gällande
grönstrukturplaner utifrån grönstrategi och inventeringar av natur- och rekreationsvärden

•

Bolmens östra strand – en geografisk fördjupning av
översiktsplanen med omarbetning av befintligt planerings-underlag bör göras. Detta för att utreda områdets roll i strukturbilden, stråk- och servicefunktioner
samt dess potential för bebyggelse, infrastruktur,
service och besöksnäring. Nya kunskapsunderlag har
tagits fram såsom natur- och kulturvärdesinventeringar vilka visar på nya potentiella områden för bevarande och exploatering.

•

Serviceorterna – ta fram arbetssätt för utveckling av
de utpekade serviceorterna

•

Serviceorten Hamneda – geografisk fördjupning

•

LIS-plan – tematisk fördjupning, omarbetning av gällande plan om landsbygdsutveckling i strandnära läge

•

Plan för hantering av dagvatten – tematisk fördjupning

•

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen – tematisk
fördjupning
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•

Höghastighetsjärnväg och station i Ljungby – tematisk fördjupning, initieras vid statligt beslut om höghastighetsjärnväg genom Ljungby kommun

•

Naturvårdsplan – tematisk fördjupning

•

Områden för bebyggelsenära rekreation och orörd
natur – utredning om att avsätta områden med högsta
naturvärde som naturreservat eller liknande, i första
hand nordöst om Lidhult och sydöst om Ljungby

•

Blåstrukturplan – tematisk fördjupning om sjöar och
vattendrag

•

Bostadsförsörjningsplan – tematisk fördjupning, omarbetning och översyn sker regelbundet

•

Kulturhistoriska värden i Ljungby stad – geografisk
fördjupning, omarbetning av befintligt planeringsunderlag

•

Landsbygdsdialog och ortsanalys – geografiska fördjupningar om ortsutveckling

•

Hållbar samhällsplanering – utveckla arbetssätt för
att med utgångspunkt i hållbar utveckling planera och
konsekvensbeskriva i samhällsbyggnadsprocessens
olika led, från översiktsplanering, via detaljplanering,
till projektering och genomförande.
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Bilaga
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Bilagan finns att läsa i ett separat
dokument.
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Tyck till om översiktsplanen!
Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story
Map på hemsidan.
Postadress:
Ljungby kommun
Planavdelningen
341 83 Ljungby
E-post:
miljo.byggnamnden@ljungby.se
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