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Detaljplan för 
Eka 3:3 med flera, Ekalund 
I Ljungby, Ljungby kommun 
 
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
 
PLANARBETET 
Den här detaljplanen genomförs med utökat planförfarande. Ett sådant förfarande 
innebär en detaljplaneprocess där kungörelse, underrättelse och en något längre 
granskningstid tillkommer jämfört med ett standardförfarande eller begränsat 
förfarande. 
 
Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och 
kan komma att medföra miljöpåverkan.  
 
PROGRAM 
Avsikten är att inget program ska upprättas utan området detaljplaneläggs i en helhet. I 
översiktsplanen som antogs 2006 är planområdet utlagt för verksamheter. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att skapa ett nytt område för olika typer av verksamheter. Avsikten är att både 
industri och annat typ av tillverkning tillsammans med lättare verksamheter ska kunna 
samsas inom området, dock ej handel. För att maximalt kunna använda kvartersmarken 
för verksamheterna ska dagvattnet tas omhand på kommunal mark i stora stråk intill 
kvarteren. Vattnet ska fördröjas och samtidigt samlas i bäckar och dammar för att bli en 
tilltalande tillgång för dem som vistas inom området. 
 
UNDERSÖKNING 
Om frågan om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan inte är 
klarlagd ska denna fråga bestämmas genom en undersökning. Om det i undersökningen 
konstateras att planen medför betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) upprättas.  
 
KOMMUNENS BEDÖMNING 
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kapitlet 5 § miljöbalken. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 
därför upprättas. I undersökningen redovisas miljöpåverkan som planen kan antas 
medföra, grundade på kriterierna i bilaga 4 till miljökonsekvensförordningen samt även 
kriterierna i bilaga 2 till samma förordning, enligt 4 kap 34 § PBL. 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE 
Planområdet ligger utmed E4:an nordväst om trafikplats Ljungby Norra. 
 
1. PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER 
Planförslaget 
Som ett led i att Ljungby kommun har som mål att ha 35 000 invånare år 2035 är det 
mycket viktigt att nya områden för verksamheter upplåts. Marken har köpts in med 
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utgångspunkt från gällande översiktsplan som antogs 2006. Till största delen ska 
marken användas till olika typer av verksamheter men också till komplement som t.ex. 
drivmedelsanläggning och annat som lämpligen kan finnas inom ett sådant område. 
 
Ett antal större kvarter för verksamheter som kan delas och säljas till ett flertal 
intressenter ska tillskapas. En gatustruktur med en genomgående gata i mitten som i 
framtiden ska kunna förlängas, utgör huvudstråk, och därifrån går det att nå samtliga 
kvarter med gator i både östlig och västlig riktning. För övrigt finns möjlighet att inom 
några mindre kvarter t.ex. uppföra en drivmedelsanläggning. 
 
Förenlighet med andra projekt 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet ger ingen större påverkan på andra projekt 
eftersom området ligger i Ljungbys norra utkant. 
 
Projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser 
Marken består idag av skogsmark, fuktig mark, åkermark och några lämningar från 
bostadstomter samt en del fornlämningar. En omvandling kommer att ske vilket givetvis 
ger ett helt annat utnyttjande av marken jämfört med det befintliga. Dock har området 
sedan länge varit utpekat som Ljungbys nya verksamhetsområde och att nu ta det i 
anspråk är ett led i Ljungbys utveckling. 
 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, främst mängden partiklar i luften (PM10), får inte 
förekomma i högre halt än genomsnitt 50 uq/kubikmeter som dygnsmedelvärde eller i 
genomsnitt 40 uq/kubikmeter som årsmedelvärde. Dygnsmedelvärde får överskridas 
högst 35 gånger per år. 
 
Eftersom området inte är bebyggt och att det är högst oklart vilken typ av verksamhet 
som kommer att etableras inom området är det omöjligt att säga hur 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer att påverkas. Om det är sådan 
verksamhet som kräver tillstånd på ett eller annat sätt kommer det att prövas vid 
etableringen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten och grundvatten. Syftet med normerna 
är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå 
det som inom vattenförvaltning kallas god status. 
 
Avsikten är att det nya verksamhetsområdet Ekalund ska bli ett grönt och tilltalande 
område. De befintliga stråken av diken ska behållas och utökas så att dagvattnet leds till 
dessa stråk. Dammar ska anläggas och dikena göras djupare så att det vatten som idag 
finns inom området ska tas omhand på platsen. Avsikten är att mängden dagvatten från 
området inte ska belasta Lagaån eller Kåtån mer än vad det gör idag. Upp till ett 100-
årsregn ska kunna tas omhand inom området. Med dessa åtgärder förväntas att 
miljökvalitetsnormer för vatten inte överskrids. 
 
Förorenad mark 
Enligt Länsstyrelsens EBH-register angående förorenade områden finns inga 
indikationer på att det skulle finnas föroreningar inom planområdet. 
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Olycksrisk 
En riskanalys har tagits fram för planområdet där det konstateras att det finns fyra olika 
verksamheter och transportleder som ur ett riskhänseende påverkar markanvändningen. 

- Strandmöllen AB:s luftgasfabrik (Sevesoverksamhet) 
- E4 (rekommenderad transportled för farligt gods) 
- Riksväg 25 (rekommenderad transportled för farligt gods) 
- Planerad bensinstation inom Eka 3:3 (brandfarlig vara) 

 
Baserat på genomförda kvantitativa analyser, konsekvensbedömningar samt 
myndighetsföreskrifter bedöms i utredningen olika markanvändningar samt vilka 
byggnadstekniska åtgärder som är lämpliga inom planområdet. 
 
Trafikbuller 
Trafikbuller från E4:an och riksväg 25 samt intern trafik inom området kommer att ge 
en påverkan, men i detta fall är det en underordnad del eftersom verksamheter med 
mycket trafik i sig är bullerstörande. 
 
Trafikberäkning 
Trafikverket har gjort en beräkning på antal fordon efter att E4 har byggt ut till 
motorväg. Beräkningen utgår från antal fordon för år 2040 vilken stannat på 18 600 
fordon. Hur många fordon som kommer att röra sig inom planområdet är omöjligt att 
avgöra i dagsläget. 
 
Industribuller 
Eftersom det inte finns några indikationer på vilken typ av verksamheter som kommer 
etablera sig inom området är det omöjligt att avgöra hur mycket buller som kommer att 
alstras från de olika företagen. 
 
Energiförsörjning 
Genom utbyggnad av elnätet kan Ljungby Energi el-försörja större delen av 
planområdet. I den norra delen har E.ON koncession och står för elförsörjningen inom 
det området. 
 
Ianspråkstagande av åkermark 
En del av planområdet består av åkermark som i första hand används till skörd av gräs 
till ensilage och hö. Ingen odling av andra grödor har varit aktuell den senaste tiden. 
 
2. PLANENS LOKALISERING 
 
Nuvarande markanvändning 
Området utgörs i huvudsak av skog, fuktig mark, åkermark samt några lämningar från 
bostäder och lantbruk. Ingen bebyggelse finns kvar. 
 
Den befintliga miljöns känslighet 
En naturvärdesinventering har genomförts som visar att det är vissa delar som är mer 
känsliga än andra inom området. En ås i södra delen av planområdet med fornlämningar 
som gravar, stenmurar, fägata och lämningar av byggnader utgör sådant som inte får tas 
bort.  
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I anslutning till åsen har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop, ett område som består 
av stora ekar. Vissa intressanta växter har för övrigt hittats inom planområdet.  
 
Ett värdefullt grönstråk går genom den södra delen av området i öst-västlig riktning. 
 
Ett dike med tillrinning både norrifrån och söderifrån området går mot Lagaån och är 
kulverterat under E4:an. I anslutning till diket är marken väldigt fuktig och därför inte 
lämplig för byggnation. Detta område ska på något sätt ingå i en dagvattenanläggning. 
 
Riksintressen med mera 
Inom planområdet finns inga riksintressen men öster om planområdet går E4:an som är 
riksintresse för kommunikation. Väster om planområdet finns ett område som är ett 
riksintresse Natur, våtmarksinventering. 
 
Fornlämningar 
Ett antal fornlämningar, samtliga inom den södra delen av planområdet, visar att 
människor bott här och brukat marken sannolikt redan under yngre järnålder. Flera 
boplatser och gårdstomter har hittats samt fossil åkermark som grävts fram inom både 
större och mindre ytor. Några gravar har hittats inom åsen som sträcker sig i nord – 
sydlig riktning från infarten till området. Det sistnämnda området ska vara kvar i sitt 
nuvarande skick och därför kommer ingen arkeologisk utgrävning att göras just där. För 
övrigt är avsikten att slutliga arkeologiska undersökningar och utgrävningar ska 
genomföras så att det är möjligt att genomföra detaljplanen. 
 
Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer givetvis att förändras när vegetationen tas bort och byggnader 
uppförs. Dock kommer åsen med sin växtlighet att finnas kvar som en oas i området. 
 
Planens möjliga miljöpåverkan 
Den mest synliga påverkan i ett första skede är att stora delar av vegetationen 
försvinner. Växter och djur trängs undan från området och bebyggelse kommer i stället 
att uppföras. Beroende på vilken typ av verksamheter som kommer att etablera sig kan 
det innebära buller och lukt som kan vara störande.  
 
Sociala och ekonomiska konsekvenser  
Som området är idag är det till största delen otillgängligt. En smal väg går in i området 
från vilken de mest kulturhistoriskt värdefulla delarna är möjliga att nå men för övrigt 
finns inga sammankopplade vägar inom området.  
 
Efter genomförd detaljplan ska det gå att röra sig runt i hela området. Nya gång- och 
cykelvägar ska anläggas som ska följa vattenvägarna till dagvattenanläggningarna. 
Avsikten är att det ska finnas ytor där man kan stanna och sitta ner en stund utefter gc-
vägarna/dagvattenanläggningarna. Tanken är att Ekalund ska bli ett grönt och tilltalande 
verksamhetsområde som ska vara öppet och välkomnande för allmänheten att röra sig i. 
De äldre delarna med en grusväg kantad av stenmurar och stora ekar ska var en tillgång 
för hela området.  
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Ekonomiskt sett är de arkeologiska undersökningarna och utgrävningarna väldigt 
kostsamma. Dessutom ska en stor massbalansering genomföras för att få rätt nivåer på 
marken inom området. Sammantaget anses ändå att värdet av att bygga ut området för 
att tillgodose kommunen med mark för nyetableringar är större än att låta marken vara 
kvar i sitt nuläge.  
 
LJUNGBY KOMMUN 
Plan- och byggavdelningen den 23 februari 2021 
 
 
Ulla Gunnarsson 
Planarkitekt 


