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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. Hela översiktsplanen finns även som en digital 
version som du hittar på kommunens hemsida. 

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning.  Här kan 
du läsa om vad en översiktsplan är, varför kommu-
nen 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 pro-
gram som översiktsplanen berörs av samt hur man 
förhåller sig till dem. Delen innehåller också in-
formation om de mest aktuella mellankommunala 
frågeställningarna.

Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens struk-
turbild och olika strategiområden samt förslag på 
markanvändning inom kommunen. 

I denna del behandlas kommunen i sin helhet ge-
nom en strukturbild men även mer detaljerat i de 
orter som pekas ut som serviceorter. Här kan du 
även hitta ställningstaganden som gjorts kopplade 
till de olika strategiområdena som kommunen har 
arbetat med. 

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskri-
ver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintres-
sen och allmänna intressen som finns inom kom-
munen 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 med 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.

Innehåll
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Löpande översiktlig 
planering
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• ”För att kommunens översiktsplanering ska 
kunna hållas aktuell behövs en struktur för hur 
vi arbetar löpande med översiktliga planerings-
frågor. Med hjälp av en rutin för hur den löpande 
översiktsplaneringen ska gå till kan det kommu-
nala 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 stra-
tegiska planeringsprojekt definieras, prioriteras och pla-
neras för frågor som är viktiga för kommunens framtida 
utveckling. För att ge framförhållning behöver handlings-
planen sträcka sig över ett antal år framåt, gärna minst 
3–4 år. 

Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årli-
gen, både för att förbli aktuell och för att kunna fungera 
som ett underlag för kommunens övergripande verksam-
hets-, budget- och resursplanering. I samband med den 
årliga uppföljningen bör även aktualiteten i översiktspla-
nens strategiområden, ställningstaganden och markan-
vändningsförslag samt kopplingen till relevanta kommu-
nala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som plan- 
och bygglagen ställer på den aktualitetsprövning av över-
siktsplanen som ska ske minst en gång per mandatperiod. 

I samband med den årliga uppdateringen bör frågeställ-
ningar som dessa hanteras:

• Är översiktsplanen tydlig och vägledande vid olika 
beslut och prövningar?

• Följs översiktsplanens mål, strukturbild, strategiom-
råden, ställningstaganden och markanvändningsför-
slag och är utpekade utmaningar relevanta?

• Hur förhåller sig detaljplaner, planbesked, förhands-
besked och bygglov till översiktsplanen?

• Hur förhåller sig översiktsplanens markanvändnings-
förslag till behovet av exploaterbar mark?

• Finns det nya förutsättningar som framkommit se-
dan översiktsplanen togs fram och vad innebär de 
för översiktsplanens aktualitet? Politiska frågor, ny 
lagstiftning, ny kunskap, ny omvärldspåverkan, nya 
nationella och regionala mål, planer och program?

Utifrån ovanstående görs en analys av om översiktspla-
nen eller delar av den är inaktuella och om det föranleder 
en omarbetning av den kommunövergripande översikts-
planen eller att fördjupningar av översiktsplanen behöver 
tas fram. 

Då förutsättningarna för planering och utveckling av 
kommunen ständigt förändras är det viktiga att ha en ak-
tuell och uppdaterad översiktsplan. Idag sker utveckling 
och förändring i omvärlden i allt snabbare takt vilket gör 
att kommunala styrdokument som en översiktsplan behö-
ver uppdateras oftare. Att ta fram en helt ny översiktsplan 
tar lång tid och kräver mycket resurser. Istället för att med 
några års intervaller ta fram en ny översiktsplan, kommer 
kommunen nu istället att jobba med löpande översiktlig 
planering för att översiktsplanen med tillhörande doku-
ment ska vara så aktuella som möjligt. 

Efter hand som behovet uppstår kan översiktsplanen 
kompletteras med planeringsunderlag och styrdokument. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen be-
höver därför aktualiseras varje mandatperiod. Från och 
med valet 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav 
om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstra-
tegi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 må-
nader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 
ska fullmäktige ha antagit kommunens första planerings-
strategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen 
att vara aktuell.

Översiktsplanen redovisar strategier och geografiska 
ställningstagande på en övergripande nivå. Markanvänd-
ningskartorna redovisar därför inte i detalj samtliga ställ-
ningstaganden och avvägningar för varje enskild yta, utan 
att många avvägningar måste ske i kommande planering. 
Detta görs exempelvis i geografiska fördjupningar av 
översiktsplanen, eller i detaljplaner för mer avgränsade 
områden.  Till varje markanvändningsförslag finns det 
listat stöd i form av en lista med vad som behöver beaktas 
i fortsatta planarbetet.

En översiktsplan kan normalt anses medföra en betydan-
de miljöpåverkan då planen visar hur kommunen anses 
utvecklas inom de närmsta åren. När en översiktsplan 
upprättas eller ändras ska en strategisk miljöbedömning 
göras för att integrera miljöaspekter i planering och be-
slutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Förslag på arbetssätt
Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska 
planering och bör användas för att samordna kommunens 
planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genom-
slag 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 pla-
neringen går till är av avgörande betydelse för hur över-
siktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför rutiner för kommunens arbete med översiktlig pla-
nering bör fastställas i samband med antagandet av över-
siktsplanen. I projektplanen för översiktsplanen behandlar 
ett av projektmålen den löpande översiktliga planeringen:
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I samband med 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 klar-
göras hur det kommande arbetet med planeringsstrategi 
och eventuellt omtaget på hela översiktsplanen ska hante-
ras praktiskt och formellt. 

Förslag till fortsatta planeringsprojekt, 
utredningar och insatser
Kommunen har ett stort antal befintliga styrdokument 
som relaterar till fysisk planering, förvaltningen av mark 
och vattenområden, eller samhällsutveckling i ett mer 
generellt sammanhang.

För att säkra en hållbar förvaltning och utveckling av 
kommunen kan det utifrån krav i plan- och bygglagen, 
annan lagstiftning eller kommunala avtal finns behov av 
att ta fram ytterligare styrdokument. I många fall kommer 
nya styrdokument som tas fram utifrån ett bredare per-
spektiv ersätta ett eller flera befintliga dokument.

Inför att styrdokument uppdateras eller ersätts ska det 
tydligt framgå för vem materialet tas fram och om doku-
mentet kan arbetas in i översiktsplanen för att få doku-
ment tillhörande fysisk planering samlade och på så sätt 
få en bättre överblick.

Nedan presenteras en lista på kommande projekt som 
till dagens datum har identifierats att det finns behov att 
uppdatera alternativt ta fram som nya. Hur arbetet med 
respektive projekt ska hanteras formellt och praktiskt be-
slutas inför respektive projektstart. De projekt som listas 
nedan har alla någon form av koppling till fysisk plane-
ring, i arbetet med dessa är det av stor vikt att ta utgång i 
översiktsplanen och kommunens visionsstyrning. 

Geografiska fördjupningar av översiktsplanen:
• Ljungby stad – Inkluderar omarbetning av centrum-

planen. Det pågår i nuläget ett antal större utveck-
lingsprojekt i Ljungby stad och en framtida tillväxt 
kommer leda till ytterligare projekt inom och i an-
slutning till befintlig stadsstruktur. För att säkra en 
hållbar utveckling i linje med kommunens vision med 
tillhörande visionsmål och den nya översiktsplanen 
bör därför centrumsplanen uppdateras i form av en 
fördjupad översiktsplan för Ljungby stad. Planen bör 
bland annat inkludera ny parkeringsnorm, ny norm 
för lekplatser, inventering av historisk värdefull be-
byggelse, plan för grönstruktur, dagvattenhantering 
m.m.

• Bolmens östra strand – I förslag till ny översiktsplan 
pekas ett område vid Bolmens östra strand ut som 
ett utvecklingsområde, främst med tanke på att möj-
liggöra byggnation i attraktiva lägen samt reservera 
naturvärdefulla områden. En fördjupad översiktsplan 

för området innebär utredning av områdets roll i 
strukturbilden, stråk- och servicefunktioner samt dess 
potential för bebyggelse, infrastruktur, service, natur-
värden och besöksnäring. En fördjupad översiktsplan 
skulle ersätta det befintliga utvecklingsprogrammet. 

• Serviceorter – Görs utifrån behov av fördjupningar 
för respektive serviceort och inkluderar typiskt inven-
tering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, plan 
för grönstruktur, bebyggelsesnära rekreation, dagvat-
tenhantering m.m.

Tematiska tillägg till översiktsplanen
• Plan för hantering av dagvatten – Strategi för hur 

kommunen ska hantera ökade mängder dagvatten. 

• Landsbygdsplan – Fördjupning som hanterar lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen, jordbruksmark, 
sammanhållen bebyggelse, bygglovsbefriade åtgär-
der, ortsanalyser, kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
m.m. 

• Grön- och blåstrategi – Beskriver kommunens för-
hållningssätt till ekosystemtjänster.

• Grön- och blåstruktur/ Naturvårdsplan för områden 
utanför centralort och serviceorter - Hanterar skydds-
värd natur, sjöar och vattendrag. Kan eventuellt ingå 
som en del i grön- och blåstrategi. Friluftsplan kan 
ingå här.

• Plan för trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag – 
Beskriver kommunens arbete med trafikfrågor i ett 
brett perspektiv och ska utgöra ett helhetligt underlag 
för arbetet med trafikinfrastruktur, kollektivtrafik, 
cykelfrågor, trafiksäkerhet m.m. Kan ersätta verksam-
hetsplan för cykelplanering samt trafiksäkerhet.

Övriga styrdokument
• Bostadsförsörjningsprogram – Aktualisering av be-

fintligt program. Enligt lag ska kommunens bostads-
försörjningsprogram uppdateras minst vart fjärde år. 
Gällande program behöver senast uppdateras 2021. 
Programmet beskriver behov av bostäder och kom-
munens arbete med bostadsförsörjning. 

• VA-plan – Plan som beskriver kommunens arbete 
med vatten- och avloppsfrågor både på strategisk nivå 
och planer för genomförande av olika projekt. Planen 
kan kopplas samman med eller inkludera vattenför-
sörjningsplan. Hanterar även myndighetsperspektivet 
utifrån aktuella lagstiftningar. Gällande VA-plan 
antogs 2014 och anger bland annat tidplan för när 
kommunalt avlopp ska byggas ut i olika geografiska 
verksamhetsområden. Aktuell tidplan har i liten grad 
följts, vilket lett till att relevant stöd för kommunens 
tillsyn av små avlopp och utbyggnad av kommunalt 
avlopp saknas. 
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• Verksamhetsplan för hållbar samhällsplanering – Be-
skriver kommunens arbetssätt för att säkra alla håll-
barhetsaspekten genom samhällsbyggnadsprocessens 
olika led, från översiktsplanering till handläggning av 
bygglov. Parallellt med arbetet med ny översiktsplan 
har Ljungby och Växjö kommun drivit ett projekt 
där det utvecklats en metodik för hållbar översiktlig 
planering. En naturlig fortsättning på det arbetet är att 
även anpassa metodiken till övriga nivåer i samhälls-
planeringen. 

• Verksamhetsplan för markanvisning och exploate-
ringsavtal – Lagstadgat styrdokument som beskriver 
kommunens riktlinjer för markanvisning och explo-
ateringsavtal. Är ett viktigt led för att säkra hållbar 
samhällsutveckling. 

• Verksamhetsplan för arbete med serviceorterna – 
Beskriver kommunens arbetssätt för utveckling av 
utpekade serviceorter. Kan även inkludera “lokala 
utvecklingsdialoger”.

• Verksamhetsplan för lokala utvecklingsdialoger – Be-
skriver kommunens förhållningssätt till utveckling av 
orter som inte hanteras i översiktsplanen. 

• Verksamhetsplan för friluftsliv – Beskriver kommu-
nens arbete med att utveckla ett hållbart och attraktivt 
friluftsliv med koppling till olika ekosystemtjänster.

• Områden för bebyggelsenära rekreation och orörd 
natur – utredning om att avsätta områden med höga 
naturvärden som naturreservat eller liknande. I för-
sta hand nordöst om Lidhult och sydöst om Ljungby 
stad.
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Bilaga
• Hållbarhetskonsekvensbeskrivning

• Samrådsredogörelse
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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

Tyck till om översiktsplanen!


