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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som be-
handlar 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 webb-
plats.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till över-
siktsplanen. Här kan du läsa om vad en översikts-
plan är, varför kommunen tar fram en ny, hur pro-
cessen 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 struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning inom kommunen. I denna extra 
granskning behandlas kommunen i sin helhet genom 
en strukturbild men detaljerade markanvändningsför-
slag presenteras endast för serviceorten Agunnaryd. 
Här kan du även hitta ställningstaganden som gjorts 
kopplade till de olika strategiområdena som kommu-
nen har arbetat med. En del av ställningstagandena 
har reviderats utifrån inkomna synpunkter efter den 
ordinarie granskningen då de hade betydelse för 
Agunnaryds markanvändningsförslag. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskriver 
de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna del 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 över-
siktlig planering fungerar och hur kommunen kan 
fortsätta arbetet men översiktlig planering 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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Strukturbild
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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. Vi-
dare bör nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, 
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 gene-
rera ett underlag av arbetstillfällen och service. Genom att 
stärka stadens roll i ett regionalt sammanhang stärks också 
kommunen i stort. Centralorten är därför huvudfokus för 
ny bebyggelse och infrastruktur i kommunen. Förtätning 
och omvandling av befintliga bebyggelseområden samt till-
gång 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. 

Strukturbild för kommunens  
långsiktiga fysiska utveckling  

Utmaningar  

Ljungby kommun är till ytan stor med en utspridd befolk-
ning utanför centralorten, fördelad på små orter till min-
dre 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 höghastighetsjärnväg 
är tydliga barriärer för Ljungby stad som påverkar dess 
utbredning. Det finns en möjlig sträckning av höghastig-
hetsjärnväg 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 Agunna-
ryd), dit trafikinfrastruktur och transporter fokuseras. 
Bebyggelse och service fokuseras till en centralort och 
fem serviceorter med grundläggande service (Agunnaryd, 
Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vidare pekas ett 
utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens östra strand 
med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. I struktur-
bilden definieras även grön- och blåstruktur som är viktig 
regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekreations-
perspektiv.  

Stråken binder ihop kommunen samt kopplar samman 
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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 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. 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 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.

Strategiområden
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I följande avsnitt beskrivs strategiområden och utmaningar som 
Ljungby kommun står inför samt ställningstaganden för att be-
möta dessa. Strategiområdena med tillhörande ställningstaganden 
har tagits fram utifrån nulägesbeskrivningen och prioriteringar 
från omvärldsanalysen för kommunens 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. Strategiområ-
dena berör både samhällsplaneringsfrågor såväl som frågor 
om kommunens utveckling i ett bredare perspektiv, bland 
annat kopplat till social hållbarhet, identitet, arbetsmark-
nad, näringsliv och utbildning:

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelsemiljöer

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra 
 

Fotograf:CM Gripenhed

Infrastruktur och  
kommunikationer
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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 tra-
fikslaget 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 tra-
fikslag eller någon prioritering av hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel. För att kunna göra rätt pri-
oriteringar behöver det också finnas ett helhetsgrepp över 
hur kommuninvånarnas rörelsemönster ser ut idag. För en 
levande landsbygd är frågor om förbättrad kollektivtrafik 
och vägunderhåll viktiga. 

Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att pla-
nera för och bygga nya stambanor för höghastighetståg 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tänkta sta-
tionsorter finns utpekade på de olika sträckorna, där de 
närmaste stationerna för Ljungby kommun är Värnamo 
och Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan dessa sta-
tioner 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 
höghastighetsjärnväg. Ljungby kommun ser stor potential 
i en möjlig höghastighetsjärnväg med station i anslutning 
till Ljungby stad, men samtidigt försvårar de oklara plane-
ringsförutsättningarna kommunens samhällsplanering. En 
station kommer att kräva investeringar i anslutande infra-
struktur och kollektivtrafik för att dess potential ska kunna 
utnyttjas maximalt. Höghastighetsjärnvägen kommer också 
att innebära påverkan på omgivningen både under byggti-
den 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 kommu-
nikationer 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. 

Ställningstaganden 

• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel 
ges högre prioritet i samhällsplaneringen, både vad 
gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga målpunkter är 
större bostadsområden, arbetsplatser, busshållplatser, 
skola/förskola, offentlig och kommersiell service samt 
rekreationsmål som idrottsplatser och badplatser. 

• Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög 
standard för att kunna användas effektivt för huvudde-
len av resorna i kommunen, oavsett om det rör sig om 
pendling, tjänsteresor, godstrafik eller fritidsresor. I 
stråken sker de större satsningarna på trafikinfrastruk-
tur 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 möj-
ligheten till snabbare kommunikationer mellan cen-
tralorterna. Det är dock viktigt att uppnå samsyn med 
Älmhults kommun, Trafikverket och Region Krono-
berg. Vid en utbyggnad av denna väg utreds sträckning 
vidare separat. 

• Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggan-
de 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, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till hållplatsernas till-
gänglighet och trygghet betydelsefulla. För att förenkla 
trafikslagsbyte är kollektivtrafiknoder med busshåll-
plats, pendlarparkering för bil och cykel samt gång- 
och cykelförbindelse viktiga. 

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceor-
terna, utvecklingsområdet och viktiga besöksmål ge-
nom 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 höghastighetsjärnvä-
gen reserveras strax öster om Lagadalen. Kommunen 
har en restriktiv hållning till nyetableringar inom hela 
denna korridor.

• Arbeta brett för en station vid en eventuell höghastig-
hetsjärnväg i anslutning till Vislandavägen i Ljungby. 
En station i Ljungby ska planeras som en attraktiv 
bytespunkt för lokal och regional kollektivtrafik. Sta-
tionens närområde ska utvecklas med verksamheter, 
handel, bostäder och parkering. 

• För att öka andelen hållbara trafikslag och effektivisera 
användningen av infrastruktur och transporter samt 
förbättra folkhälsan ska mobility management använ-
das, alltså arbete med attityd- och kunskapsförändring-
ar. 

• Satsa på att kunna erbjuda fibernät till alla i Ljungby 
kommun.

• Arbeta för att öka kommunens förnybara energipro-
duktion. 
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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 nederbörd-
smängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare. Här 
handlar det både om att mängden dagvatten behöver mi-
nimeras 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. Sydvatten har tagit fram en an-
sökan om att inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten 
Bolmen. Länsstyrelsen kommer att handlägga ansökan och 
därefter besluta om att inrätta ett vattenskyddsområde för 
Bolmen. Flera av kommunens nu aktiva vattenskyddsområ-
den är belägna inom riskområden för förorening och på-
verkan. Det gäller främst dricksvattentäkter belägna längs 
vägar som riskerar att drabbas vid eventuella olyckor och 
föroreningar. Flertalet vattenverk saknar dessutom reser-
vvattentäkter vilket gör systemet sårbart vid föroreningar 
och låga vattenstånd. 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 vatten-
försörjningen. Vidare kan en ökad nederbördsmängd kom-
ma att påverka avlopp i form av översvämmade avloppssys-
tem, 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. Där-
med riskeras både biologisk mångfald samt höga natur- och 
kulturmiljövärden att försvinna, vilket i sin tur medför att 
rekreationsvärden och allmänhetens tillgång till dem för-
sämras. För att kunna bevara natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden 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.  

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. 

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. Begrep-
pet ekosystemtjänster används för att visa den nytta 
som människan får från naturens arbete, till exempel 
pollinering, vattenrening och naturupplevelser.  

• Hänsyn ska vid förändrad markanvändning tas till 
grönstråk med natur-, kulturlandskap- och rekrea-
tionsvärden så att värdena kan bevaras och göras mer 
tillgängliga. För att kunna bibehålla och utveckla dessa 
värden behöver värdekärnor, spridningskorridorer 
och viktiga gröna samband identifieras. En långsiktig 
hantering av grönstrukturen 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 
trädsamlingar 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. 

• Säkerställ att ytor som i naturinventering enligt svensk 
standard (SS 199000:2014) har fått högsta naturvär-
de (motsvarande naturvärdesklass 1) inte påverkas 
negativt vid exploatering vad gäller deras ekologiska 
funktioner eller värden. För ytor med högt naturvärde 
(motsvarande naturvärdesklass 2) kan avsteg i undan-
tagsfall tillåtas men ska då kompenseras genom att 
förlorade värden ersätts på annan plats. 

• Värdefullt växt- och djurliv ska i första hand bevaras 
vid exploatering, men ekologisk kompensation kan i 
undantagsfall 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” 
definieras enligt 4 kap. 3 § i Miljöbalken. Aktivt 
jordbruk identifieras med hjälp av stödberättigad jord-
bruksmark enligt EU:s definition, men behöver kom-
pletteras med ängs- och betesmark. För att möjliggöra 
bevarande av sammanhängande jordbruksmark kan 
förtätning av orterna, sammanhållen bebyggelseutveck-
ling och mindre kompletteringar användas.  

• Huvuddelen av kommunens orter har vuxit fram på 
jordbruksmark, varför den kan behöva tas i anspråk 
för att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och 
attraktiva bostadslägen om inga alternativa lokalise-
ringar är möjliga. I sådana områden ska dock normal 
hänsyn tas till värden kopplade till naturmiljö, kultur-
miljö och landskapsbild. Som motiv för att bebygga 
jordbruksmark bedöms bebyggelseutveckling 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 bebyggelsestruktur och gynnar 

hållbara trafikslag, varför det är inom dessa områden 
som alternativa lokaliseringar också bedöms finnas. På 
landsbygden kan det vara möjligt med mindre kom-
pletteringar som bibehåller sammanhängande bruk-
ningsvärd jordbruksmark.  

• Då aktiv jordbruksmark ianspråktas ska möjligheten 
till aktivt jordbruk om möjligt ersättas på annan närlig-
gande plats.  

• Planera för växtlighet som skyddar mot sol och värme 
samt utgör lättillgänglig natur- och parkmark vid sko-
lor och vårdinrättningar.  

• Byggnation i förorenade områden är ett sätt att bidra 
till att marksanering sker, varför det är en priorite-
ringsgrund vid planering av vilka områden som ska 
bebyggas.   

• God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun. 
Övergödning och övriga föroreningar motverkas i för-
sta hand genom fördröjning av dagvatten och hållbara 
vatten- och avloppslösningar. 

• 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 säkerställa 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 översväm-
ning. Markanvändningsförslag som ändå pekas ut 
inom översvämningskänsliga områden ska anpassas 
efter beräknad högsta vattennivå och lämpliga åtgärder 
ska utredas i den fortsatta planeringen.  

• I planläggning tas hänsyn till statusklassning och 
påverkan på recipienter, miljökvalitetsnormer för 
vatten samt skyfall och risker för översvämning. Låg-
punktskartering och kartering som visar markens möj-
lighet att ta emot vatten är också viktiga verktyg som 
ska användas i planering.  

• Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga platser 
används för fördröjning, infiltration och rening av dag-
vatten. Lämpliga platser behöver därför identifieras och 
reserveras för dessa ändamål i den fortsatta planering-
en i fördjupad översiktsplan eller detaljplan. Genom 
att utnyttja multifunktionella ytor kan dagvattenhante-
ring ske på ytor som även har andra funktioner.  

• Inventera befintliga bebyggelseområden som är särskilt 
utsatta för översvämning och föreslå åtgärder, till exem-
pel i form av dagvattenhantering.  
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Attraktiva  
bebyggelsemiljöer
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strandnära lägen) kan strandskydd upphävas vid byggandet 
av bostäder i områden där det annars råder förbud mot att 
exploatera, 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 
invånare år 2035, vad gäller tillgång på bland annat 
bostäder, arbetsplatser, service och offentliga miljöer. 
Det är viktigt att kommunen och staden kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer.  

• Nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, vik-
tiga besöksmål samt gång- och cykelvägar bör i första 
hand lokaliseras till stråken, för att trafikinfrastruk-tu-
ren ska användas effektivt och för att hållbara resor ska 
premieras.  

• Bebyggelseområden planeras så att markresurser och 
infrastruktur kan användas effektivt. Vid nyexploate-
ring används om möjligt befintlig infrastruktur som 
vägar, vatten och avlopp samt övriga kommunala inves-
teringar. På så sätt minimeras påverkan på naturresur-
ser och kommunala investeringar utnyttjas effektivt.  

• Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, 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 kommunens befolkning ska öka.  

• Kommunen ska främja etablering och utveckling 
av mötesplatser 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.  

• Arbeta med att bevara, använda och utveckla befintliga 
värdefulla kulturmiljöer samt förbättra kunskap om 
dem och göra den mer tillgänglig. Värdefulla kultur-
miljöer i kulturmiljöprogrammets utpekade områden 
eller i serviceorter bör ägnas särskild uppmärksamhet 
och prioriteras för underhåll.  

• Den muntliga berättartraditionen ska framhållas och 
speglas i den fysiska miljön genom exempelvis namn-

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 invå-
nare till år 2035 behöver kommunen öka sitt invånarantal 
med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en genomsnitt-
lig 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 bostäder an-
passade 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 bland annat av 
studenter och unga vuxna. Varierad storlek på bostäder är 
viktigt för att täcka alla olika behov. Exempelvis efterfrå-
gar ofta äldre invånare mindre lägenheter då de vill flytta 
ifrån sin villa som blivit för stor samtidigt som villa- och 
radhusbebyggelse är viktig för barnfamiljer. För att täcka 
behovet för olika socioekonomiska grupper behövs varie-
rade upplåtelseformer. I kommunen är det främst brist på 
flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Genom 
att aktivt planera för LIS-områden (landsbygdsutveckling i 

givning av platser som härrör från berättelser och sä-
gen om platsen.  

• Bebyggelsemiljöer planeras så att de undviker miljö-
störningar som buller och luftföroreningar. 

• 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 trygghets-
känsla för användaren av det offentliga rummet.  

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till diskrimine-
ringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, 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 respek-
tive ort. 

• Säkerställ möjligheten till dialog inom hela kommu-
nen mellan de aktörer som kan påverka utvecklingen. 
En aktiv dialog fokuseras i första hand till utpekade 
serviceorter, men även till viktiga landsbygdsfrågor. 

• 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 
byggaktörer. 

• Arbeta för att möjliggöra boenden, service, rekreation 
och besöksnäring i strandnära lägen genom att peka 
ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen (LIS). Potential för landsbygdsutveckling bedöms 
finnas inom stråkens närområde, inom utvecklingsom-
rådet Bolmens östra strand samt där service, tillgänglig 
infrastruktur och kollektivtrafik finns. Nya LIS-områ-
den 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 höghastighetsjärnväg. 

Ställningstaganden 

• Ny bebyggelse ska främst ske i form av central förtät-
ning/omvandling och nyexploatering i direkt anslut-
ning till staden, för att minska stadsutvecklingens 
påverkan på sammanhängande natur- och jordbruk-
smark.  

• 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 samverkan ges möjlighet att omlokaliseras till nya 
attraktiva skyltlägen främst utmed E4:an.  

• Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden 
behöver ringlederna om möjligt anpassas till stadens 
utveckling, till exempel genom vägutformning eller 
möjligheten till trafiksäkra överfarter för gående och 
cyklister.  

• Ljungby stad ska hanteras i en fördjupning av över-
siktsplanen efter att översiktsplanen är antagen. Pla-
neringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna 
hantera de många delvis konkurrerande intressena och 
det höga exploateringstrycket.  
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Serviceorter Utvecklingsområde Bolmens östra strand • 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 om. Översiktsplanen pekar ut ett 
antal serviceorter för att säkerställa att det finns viss offent-
lig service och möjlighet till kommersiell service inom ett 
rimligt avstånd i hela kommunen. 

Områden som är attraktiva utifrån ett LIS-perspektiv ska 
nyttjas och utvecklas. En utmaning i områden utanför 
stråken är kommunikationen till stråken och orterna.  En 
ytterligare utmaning är att bibehålla befolkningen i övriga 
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 

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 om-
sorg samt hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång 
till rekreationsområden och mötesplatser, till exempel 
tillgänglig lekplats, idrotts/aktivitetsplats, samlingslo-
kal 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 förtät-
ning 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). 

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. 
Sydvatten har tagit fram en ansökan om att inrätta vat-
tenskyddsområde för vattentäkten Bolmen. Länsstyrelsen 
kommer att handlägga ansökan och därefter besluta om att 
inrätta ett vattenskyddsområde för Bolmen.

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 
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. Kol-
lektivtrafiken behöver utvecklas om fler ska kunna bosätta 
sig här, då turerna i dagsläget inte passar arbetspendlare. 
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.  

Utvecklingsområde

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 
värdefulla natur- och kulturmiljöer samt rekreations-
områden ska prioriteras.  

• För att få en långsiktig effekt av arbetet med lands-
bygdsutveckling beh över det bedrivas av kommunen i 
samverkan med privat och ideell sektor.
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Näringsliv och 
utbildning
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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 här. Kommunen har en låg in- och 
utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden för de flesta av-
gränsas till kommunen. Näringslivet domineras av tillverk-
ningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för kon-
junkturförändringar och utlokalisering. Tjänstesektorn, till 
exempel olika typer av service, är jämförelsevis liten men 
ökar gradvis över tid. Olika branscher påverkar samhälls-
planeringen olika genom skilda förutsättningar och behov, 
bland annat vad gäller lokalisering och omgivning. 

Den begränsade branschbredden innebär att smalare yrkes-
grupper har 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 jämförelse med 
antalet som går i pension, vilket kan leda till att det blir 
brist på arbetskraft. I Ljungby kommun är det, liksom i de 
flesta kommuner som inte är storstäder eller universitetsor-
ter, fler som flyttar ut än som flyttar in bland unga vuxna, 
vilket också är en utmaning för kompetensförsörjningen. 
Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen är låg, 
vilket syns på andelen i yrkesverksam ålder med eftergym-
nasial utbildning. 

 Ställningstaganden

• Planera attraktiva platser för olika typer av branscher 
utifrån deras olika behov – yteffektiva och kunskap-
sintensiva företag centralt i staden/orterna och plats-
krävande 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 tjänstesek-
torn, bland annat inom upplevelse- och besöksnäring-
en.  

• Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möjlig-
het till arbetspendling.  

• Campus Ljungby har stor betydelse för kompetensför-
sörjningen i kommunen och behöver goda möjligheter 
till utbildning både utifrån näringslivets efterfrågan 
och inom kommunens fokusområden. 

• Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behöver 
följas, då den kan påverka hur vi fysiskt planerar för 
arbetsplatser och arbetspendling.  

Uppleva och 
göra
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Utmaningar

Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan 
också om exempelvis natur- och kulturmiljöer samt of-
fentliga mötesplatser. Denna typ av miljöer kan vara vik-
tiga 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 fritidsaktiviteter 
för att kommunen ska anses vara attraktiv. Vidare är att-
raktiva offentliga miljöer viktiga som sociala mötesplatser. 
För alla allmänna platser och stråk är trygg- och säkerhets-
frågor 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 kom-
munen är och kan vara, samt vad kommunen har att erbju-
da 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 kommu-
nen. Den muntliga berättartraditionen är unik för kom-
munen 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 attrakti-
va. Här möjliggörs mötesplatser för lek, rekreation och 
vila. 

• Kommunens samhällsplanering ska använda grönom-
rådestyperna lekplats, grannskapsmark på minst 1 hek-
tar, 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 kul-
tur.  

• 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, att-
raktiva miljöer och plats för evenemang.  

• Utveckla kommunens identitet tillsammans med kom-
muninvånarna, till exempel genom medborgardialog 
och ortsanalys.  

• Utveckla besöksnäringen genom att satsa på miljöer 
och aktiviteter kopplade till kommunens fokusområ-
den. 

• 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.

Markanvändning
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Markanvändning och åtgärder
I följande avsnitt presenteras användningsförslag för mark och- 
vattenområden utifrån strategiområdenas ställningstaganden. 
Förslagen visar främst på möjliga framtida bebyggelseområden 
och naturområden. Förutom markanvändningsförslag presenteras 
också åtgärder i form av fortsatt utredning eller andra åtaganden 
som inte syns i kartan, samt möjliga åtgärder vad gäller grönst-
ruktur och hållbara trafikslag som kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Vidare presenteras LIS-områden (landsbygdsutveckling 
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 möjligaste mån undviks bebyggelse på 
jordbruksmark, men där andra alternativ saknas och för att 
hålla ihop bebyggelsen föreslås exploatering av jordbruk-
smark.  

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 pla-
neringshorisont för att kunna genomföras under en längre 
tidsperiod. Områdena pekas ut för möjlig framtida utveck-
ling oberoende av om det är kommunal eller privat mark, 

för att de ska kunna fungera oberoende av ägarsituation. 
Översiktsplanen är vägledande för kommunens långsiktiga 
mark- och vattenanvändning. Det innebär att den med 
föreslagna bebyggelseområden visar vilka intentioner kom-
munen har med områdena på lång sikt. Detaljplanerna 
fortsätter att gälla i samtliga befintliga bebyggelseområden, 
även efter översiktsplanens antagande fram till att de-
taljplanen ändras/upphävs eller ersätts.  

Definitioner

Vid definition av vad markanvändningsförslagen olika in-
delningar innebär har vi utgått från Boverkets nya modell 
för översiktlig planering där man har definierat vilka olika 
användningar för en detaljplan som är förenliga med över-
siktsplanens 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, förskola, kontor och 
verksamheter som inte är störande ingå. 

Mångfunktionell bebyggelse 

Med mångfunktionell bebyggelse avses områden med en 
densitet och en större blandning av handel, kontor, bostä-
der, grönytor, samlingslokaler och verksamheter 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.   

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. 

Markförvärv kan också vara aktuella för områden som inte 
är exploateringsförslag på utan för att skapa kommunalt 
naturreservat eller andra rekreationshöjande insatser. De 
områden som i översiktsplanen pekas ut som möjliga na-
turreservat består dock till stora delar av kommunal mark, 
men diskussion behöver framöver föras med övriga fastig-
hetsägare.  
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Agunnaryd
Agunnaryd ligger väster om sjön Agunnarydssjön, ungefär 
3 km från väg 124. Här finns en dagligvaruhandel med 
kafé som fungerar som en träffpunkt. 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.  

Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för na-
turvård. Med tanke på den bördiga jordbruksmarken är 
det en utmaning att hitta platser som kan exploateras. Nya 
bostäder föreslås i första hand som komplettering av be-
fintlig bebyggelse.  

Efter granskningen av översiktsplanen har fler förslag med 
framtida markanvändning föreslagits i orten. Inom tio år 
kommer den befintliga skolan att behöva byggas om efter-
som byggnaden då är uttjänt. För att ta höjd för den fram-
tida skolans lokal- och ytbehov, föreslås två områden för 
mångfunktionell bebyggelse i ortens norra del där något av 
områdena skulle kunna inrymma en framtida förskola och 
skola. I ortens södra del har det kommit in nytt förslag till 
sammanhängande bostadsbebyggelse där möjlighet ska ges 
till större bostadstomter.  

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:

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten. 

• Skapa GC-vägar igenom området och som binds ihop 
med naturområdet runt om och bostadsområden väs-
ter om huvudgatan.  

• Bevara större lövträd i samband eftersom området in-
går 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 planlägg-
ningen.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt förhindra att grundvattnet 
förorenas. 

• Utreda fornlämningen intill områdets norra del för 
att i den fortsatta planeringen sätta lämpligast varsam-
hets/skyddsbestämmelser.  

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 tyd-
ligt eftersom slänterna från vägen fungerar bullerdämpan-
de.  Området präglas av öppen mark med inslag av större 
lövträd i dungar. Lövträdssamlingarna i områdets västra del 
är början på ett nordöstlig regionalt lövskogssamband och 
har högt naturvärde. Från området är det öppen sikt mot 
Agunnarydssjön. Marken består av isälvssediment i huvud-
sak 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 före-
slås en utveckling med mångfunktionell bebyggelse i vilken 
även en framtida skola kan inrymmas. Hela markområdet 
ägs av kommunen. 

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 
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är främst kopplade till lövskogsområden, vilka också ingår i 
ädellövskogssambandet, samt till Agunnarydssjön.  

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 rekreationsområde med 
anlagda dammar som på sikt har potential till högre natur-
värden.   

Eftersom det regionala grönstråket går rakt genom Agun-
naryd är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden 
som finns, särskilt kopplat till lövskogssambanden. Park-
området med lekplats föreslås avsättas som grönområde/
park. Tillgängligheten till naturområdena är överlag god, 
men längs Agunnarydssjön behöver den förbättras. Vid 
Agunnarydssjön föreslås ett relativt avgränsat LIS-område 
(område för landsbygdsutveckling i strandnära läge) i ett 
område mellan badplatsen och fotbollsplanerna för att 
möjliggöra besöksnäring.  

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.  

• Tillgängligheten till Agunnarydssjön behöver förbätt-
ras. 

• LIS-område för besöksnäring vid Agunnarydssjön. 

Åtgärder för hållbara trafikslag - gång, cykel och 
kollektivtrafik

Agunnaryd trafikeras med buss mellan Ljungby och Älm-
hult på länsväg 124, 3 km från byn. Busshållplatsen har 
även pendlarparkering för bil och cykel, men behöver kom-
pletteras 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 Agun-
naryd 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 ATAB-trappan 
och Sverigeleden vid en utbyggnad av områdena norr 
om väg 604.  

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 dispen-
ser 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, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från områ-
det 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 verksam-
het 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 an-
nat 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 upp-
fyllda:  

• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden. 

• Området är av ett sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgo-
doses långsiktigt. 

• Området har endast en liten betydelse för att tillgodo-
se 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 

bebyggs och det är även inom detta avstånd som bedöm-
ning av alternativa lokaliseringar har gjorts. Det bedöms 
finnas skäl att ianspråkta den berörda jordbruksmarken, 
då liknande områden av samma storlek är mindre lämpliga 
att exploatera. 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 Brånavä-
gen vidare till ATAB trappan och Sverigeleden.  

• Göra en dagvattenutredning för att hantera dagvattnet 
i och från området för att inte försämra grundvatten-
bildningen eller försämra Agunnarydssjöns ekologiska 
och kemiska status och för att omhändertas vatten-
mängden vid skyfall då områdets östra del ligger i en 
lågpunkt. 

• 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 om-
rådet till dansbanan norr om området, då detta utgör 
ett potentiellt rekreationsområde. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 4

Detta område ligger utmed Brånavägen som är huvudga-
tan genom samhället. Området föreslås förtätas med sam-
manhängande bostadsbebyggelse. Med sammanhängande 
bostadsbebyggelse kan funktioner förutom bostäder även 
centrum, vård, besöksanläggningar mm. inrymmas. Mar-
ken 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.  

• Bevara större lövträd i samband eftersom området in-
går i ett regionalt lövstråkssamband. 

• GC-väg som kopplar ihop området med övriga bo-
stadsområden och samhällets centrum.  

• Nödvändiga skyddsåtgärder för att minimera riskerna 
med förorening av vattentäkten.  

• Utreda fornlämningens status i södra delen av områ-
det.   

Område 5

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 bostads-
området. Storleken på området begränsas för att ett nytt 
bostadsområde ska uppfattas som en naturlig utökning av 
bebyggelseområdena i Agunnaryd och för att visa en tydlig 
prioritering av hur samhället bör utvecklas. Områdets mit-
tersta del har utgjort plats för den traditionella Kolmilan i 
Agunnaryd. Marken är privatägd.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet: 

• Utreda bullret från Brånavägen samt om nödvändigt, 
vidta bullerdämpande åtgärder i den fortsatta planlägg-
ningen.  

• 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 bebyggelseområ-
de till ortens centrala funktioner samt pendlarparke-
ringen 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.  

• Fördröja dagvattnet från området innan det leds vidare 
till Agunnarydssjön för att på ett naturligt sätt rena 
dagvattnet och inte försämra sjöns ekologiska och ke-
miska status.  

• En översyn av kapaciteten i befintlig vatten- och av-
loppsinfrastrukturen 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. Det-
ta grönstråk sträcker sig från lövskogsområden öster om 
Ryssbysjön till sjön Möckeln och Älmhults kommun. Ädel-
lövskog finns som ett samband genom orten och i särskilt 
hög koncentration i ett område mellan Agunnaryd och 
sjön Möckeln. De inventerade naturvärdena i Agunnaryd 
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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-om-
råden 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 rörli-
ga friluftslivet.  

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. 

Tillagda områden

19. Agunnarydsjön

LIS-området har sitt ursprung i ett privat initiativ om 
besöksnäring i form av en camping, men det är även 
lämpligt med hänsyn till att det berör en serviceort där en 
utveckling av besöksnäring inom LIS-området kan gynna 
befintlig service och kollektivtrafik. 

Området ingår i ett utpekat riksintresseområde för na-
turvård och har avgränsats för att dessa värden inte ska 
påverkas. Området fokuserar på det som ligger närmast 
samhället och där det finns befintliga rekreationsmöjlighe-
ter och värden samt en tydlig utvecklingspotential för be-
söksnäringen.  Området innehar rekreationsvärden i form 
av badplatsen och möjlighet till fiske och kanot. Dock är 
det begränsat med tillgängligheten öster om badplatsen. 
Det finns också höga naturvärden i området. Sjön har 
högt naturvärde, klass 2 och i området finns två områden 
till som har påtagliga naturvärden, klass 3. I Agunnaryds 
LIS-område finns inga rödlistade eller fridlysta arter enligt 
Artportalen, medan naturvårdsarten rostfläck finns i 
LIS-området enligt den naturvårdsinventering som gjordes 
till översiktsplanen, dock inte inom strandskyddat område. 

Utvecklingen av området behöver ske med hänsyn till 
naturvärden samt tillgängligheten till stranden. Utveckling 
av området är fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt med 
närhet till befintlig service och infrastruktur. 

Användning

Området vid Agunnaryd är lämpligt för verksamhet med 
inriktning mot besöksnäring till exempel camping, grill-
platser, båtbryggor, toaletter med mera. En utveckling av 
camping/turism kan gynna befintlig infrastruktur, kol-
lektivtrafik och service i Agunnaryd genom att det skapas 
mervärden med arbetstillfällen och mötesplatser. Området 
har därför en tydlig potential för landsbygdsutveckling.  

Riktlinjer

Eftersom området ingår i riksintresse för naturvård bör all 
utveckling ske så att det inte påverkar riksintressets värden 
negativt. Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de 
gröna stråk som är utpekade enligt Länsstyrelsen samt att 
säkerställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön och 
udden Brånanäs. Exploatering kan innebära negativa kon-
sekvenser genom barriäreffekter som även kan ge effekter 
utanför området om spridningstråket försvinner.  

Området ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora 
delar är inom risk för översvämning. Exploatering bör 
föregås av närmare utredning av förutsättningarna genom 
planläggning av området.  
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttran-
de kring kommunens granskningsförslag gällande 

Agunnaryd genom att skicka in ditt yttrande till kom-
munen via post, mail eller via vår Story Map på  

www.ljungby.se/oversiktsplan

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om granskningsförslaget!


