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UTKAST 
De kapitel som sammanfattar hela dokumentet (kapitel 1) respektive sammanfattar 
översiktsplanens konsekvensbedömning (kapitel 10.8) är inte färdiga till samrådet. 
Dessa ska färdigställas till granskningen. I samband med det kommer konsekvens-
bedömningarna att kompletteras vad gäller uppdelning i olika geografisk skala 
respektive olika hållbarhetsaspekter.  

 ICKE-TECKNISK SAMMANFATTNING  
Kapitlet skrivs till granskningen av översiktsplanen.  

 LÄSANVISNING 
Det här dokumentet är fristående och ska kunna läsas separat från översiktsplanen. 
 
Dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som har utökats med en 
hållbarhetsbedömning av alternativa utvecklingsvägar. Detta har legat till grund för 
översiktsplanen. 
 
Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen är indelad i ett flertal kapitel. 
 
Kapitel 3 innehåller inledningen med syfte och metodbeskrivning. 
 
Kapitel 4 innehåller hur Översiktsplanen har avgränsats samt hur avgränsningen i 
konsekvensbeskrivningen utifrån det har gjorts. Vidare presenteras vilka alternativ som 
studerats. 
 
Kapitel 5 innehåller en sammanfattning av översiktsplanen. 
 
Kapitel 6 innehåller vilka mål planförslagen analyserats mot. 
 
Kapitel 7 redovisar kommunens nuläge och omvärld. 
 
Kapitel 8 redovisar vilka strategiområden som har analyserats. 
 
Kapitel 9 redovisar vilka strategiområden som analyserats samt resultatet av detta. 
 
Kapitel 10 redovisar markanvändningsförslagen samt den sammanfattande 
konsekvensbedömningen av dem. 
 
Kapitel 11 beskriver hur uppföljning av negativa konsekvenser och miljöpåverkan som 
helhet föreslås utföras. 

 INLEDNING 
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i framtagandet 
och antagandet av översiktsplanen. Det innebär att ett det ska ske ett kontinuerligt och 
integrerat arbete kring miljöaspekter vid framtagandet och antagandet av 
översiktsplanen. I arbetet med Ljungby kommuns översiktsplan har ambitionen varit 
att arbeta med en strategisk miljöbedömning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där 
även sociala och ekonomiska aspekter inkluderas utöver de miljömässiga aspekterna. 
Således har syftet varit att göra en strategisk miljöbedömning och ta fram en 
hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning.  
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En strategisk miljöbedömning ska också göras, enligt miljöbalken, om planförslaget 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  Rimliga alternativ med hänsyn till planens 
eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas 
och bedömas.  
 
En översiktsplan som anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, 
industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning 
göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
 

 

3.1 METOD 

Metoden för att göra den strategiska miljöbedömningen och för att hållbarhetsbedöma 
planen, har en framtagen metodik använts. Metoden har tagits fram tillsammans med 
Växjö kommun och med hjälp av Tyréns, samt stöd av Region Kronoberg, i projektet 
”Hållbar översiktlig planering”.  
 
Syftet med metoden har varit att systematiskt arbeta med konsekvensbedömning av 
olika strategier, strategiområden och markanvändningsförslag utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Därmed har det säkerställts att dessa frågor inkluderats i 
processen och gett en helhetssyn av utvecklingen på både kort och lång sikt samtidigt 
som lagkraven i miljöbalken och plan- och bygglagen uppfylls. Metoden finns 
presenterad i en egen handbok (Metodhandbok för miljö- och hållbarhetsbedömning 
av översiktsplaner). 
 
Metoden ska underlätta hållbarhetsbedömning av översiktsplaner genom att erbjuda 
en metodik för genomförande samt verktyg för bedömningar. Den innebär att det först 
görs en nulägesanalys i förhållande till ett så kallat ”bör-läge”. Därefter görs 
hållbarhetsbedömningar av olika strategier och alternativ löpande under 
planprocessen. På så sätt utgör bedömningarna underlag till översiktsplanen och får 
genomslag i det slutgiltiga planförslaget. 
 
Att utöka den strategiska miljöbedömningen med att tydligare inkludera såväl sociala 
och ekonomiska aspekter har gjort att påverkan på alla dimensioner av hållbarhet 
redovisas. Detta ger en ökad transparens kring påverkan av olika strategier och 
åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. Genom ett mer heltäckande underlag redovisas 

Laghänvisning 

I 4 kap. 34 § plan- och bygglagen står det att om en strategisk miljöbedömning krävs enligt 6 kap miljöbalken med 
hänsyn till planförslagets påverkan på miljön ska detta följa 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 
 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ske en miljökonsekvensbeskrivning innehålla:  
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra 
relevanta planer och program, 
2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 
syfte och geografiska räckvidd, 
3. uppgifter om  
    a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, 

    b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 
    c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant 
område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och 
    d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, 

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra, 
5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 
miljöeffekter, 
6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ 
och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes, 
7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet medför, och 
8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7. 
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blir det tydligt vilka avväganden som görs och vilka områden som gynnas eller 
missgynnas. Det möjliggör också för att kunna fatta mer strategiska beslut genom 
jämförelse med nuläget.  
 
I arbetet med att ta fram Ljungby kommuns översiktsplan påbörjades arbetet innan 
framtagandet av metodiken påbörjades. Därför har processen inte helt följt metodiken. 
Det som har avvikit är att en omvärldsanalys och arbete med att ta fram ett 
planprogram gjordes i ett första skede innan arbetet utifrån metodiken satte igång. De 
respektive stegen i översiktsplanearbetet samt enligt metoden beskrivs kortfattat 
nedan.  
 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har tagits fram som en del i processen med att ta 
fram en ny översiktsplan. Denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har tagits fram 
genom en metod som syftar till att samordna processerna mer i översiktsplanearbetet 
och den strategiska miljöbedömningen.  
 
Bedömningarna som ligger till grund för hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har även 
legat till grund för de ställningstagande som har skett enligt processen för 
översiktsplan. Samråd kring konsekvensbeskrivningen sker i samband med samråd för 
hela översiktsplanen. 

OMVÄRLDSANALYS OCH IDENTIFIERING AV UTMANINGAR 

Innan metodiken för hållbar översiktlig planering var framtagen, gjordes en omvärlds 
och nulägesanalys. I den gjordes en analys av vilka styrkor och svagheter kommunen 
har samt vilka utmaningar och möjligheter kommunen kan mötas av (en SWOT-analys). 
Arbetet med SWOT- analysen gjordes i arbetsgrupper med representanter från olika 
förvaltningar och kommunala bolag. Utifrån detta underlag sammanställdes de 
identifierade utmaningarna och det föreslogs strategier för att möta dessa. Detta 
resulterade i ett planprogram www.ljungby.se/oversiktsplan/aktuellt 

DEFINITION AV ”BÖR-LÄGET” 

Detta steget representerar den inledande fasen i metodiken för hållbar översiktlig 
planering och det handlar om att beskriva ett så kallat ”bör-läge” för vad den 
översiktliga planeringen idealt sett skulle leda mot. I detta arbete handlar det om mål 
för samhällsbyggandet som definieras i tio områden (dessa redovisas i kapitel 6). 
 
Utgångspunkten för att definiera ”bör-läget” har varit olika globala, nationella, 
regionala, och lokala mål som den översiktliga planeringen ska förhålla sig till, 
exempelvis de nationella miljömålen, den regionala utvecklingsstrategin etc. 
 
Ett viktigt redskap för detta arbete var att utgå från de nationella utmaningar som 
Agenda 2030 delegationen har identifierat i rapporten ”i riktning mot en hållbar 
välfärd”. En analys av vilka nationella utmaningar som kan påverkas av 
samhällsbyggandet gjordes för att identifiera vilka utmaningar som är väsentliga att ta 
hänsyn till i översiktsplaneprocessen. De nationella utmaningarna inkluderar flera 
målområden från andra nationella, regionala och lokala mål men i vissa fall fick de 
identifierade utmaningarna kompletteras, exempelvis gällande kulturmiljömål.  
 
Målen för samhällsbyggandet blir alltså ett så kallat ”bör-läge” som strategier och 
markanvändningsförslagen i översiktsplanearbetet har jämförts mot.  

GAP-ANALYS 

Utifrån de formulerade målen för samhällsbyggandet, det så kallade ” bör-läget” görs 
en analys av nuläget för att identifiera var det finns ”glapp” och var glappen är som 
störs och minst. Utifrån detta blir det möjligt att bedöma var insatser och åtgärder är 
mest väsentligt att genomföra och vilka typer av åtgärder och insatser som är 
relevanta. I ett senare läge ger detta också stöd för att kunna göra prioriteringar 
mellan olika alternativ.  

http://www.ljungby.se/oversiktsplan/aktuellt
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AVSTEG FRÅN METODEN 

Eftersom Ljungby kommun påbörjade sin översiktsplan hösten 2017 och projektet för 
hållbar översiktlig planering påbörjades våren 2018 så har inte kommunen riktigt följt 
alla steg enligt metoden. GAP-analysen har därför uteblivit eftersom nuläget i 
kommunen analyserades genom en omvärlds- och SWOT-analys av kommunen under 
hösten 2017. 
 

FÖRSLAG OCH BEARBETNING AV STRATEGIER SAMT TILLHÖRANDE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

Utifrån omvärlds- och SWOT- analysen togs förslag på strategier fram. Strategierna 
togs fram i tre steg. Det första steget var i planprogrammet. Dessa strategier 
formulerades med grund i omvärldsanalysen och SWOT-analysen som gjordes till det 
inledande arbetet med översiktsplanen.  Dessa strategier bearbetades sedan i ett andra 
skede av nya tjänstepersonsarbetsgrupper med representanter från olika förvaltningar 
och kommunala bolag, två olika fokusgrupper med representanter av kommunala 
invånare samt partigrupper.  
 
Samtliga partigrupper fick ett brev skickade till sig och ombads att lämna förslag och 
synpunkter på planprogrammets innehåll. Särskild fokus hamnade på 
utvecklingsstrategin Strukturbild för kommunens utveckling. Samtliga inkomna förslag 
ifrån både tjänstemannagrupper, fokusgrupper och partigrupper om strukturbilden 
arbetades vidare med politiskt på två parlamentariska möten under januari och mars 
månad 2019. De parlamentariska mötena landade i ett förslag på strukturbild, 
alternativ 1. Arbetsgruppen för översiktsplanen har analyserat tre olika alternativa 
strukturbilder (1, 2 och 3) för att jämföra de alternativa stråken till Älmhult mot 
varandra.   

STRATEGIANALYS 

De strategier som föreslagits utifrån nulägesanalysen har efter den första 
bearbetningen, efter programsamrådet, analyserats var för sig gentemot målen för 
samhällsbyggandet. Detta har gjorts för att analysera om strategin leder mot målen, 
identifiera eventuella konflikter eller behov av riktlinjer eller omformuleringar av 
strategierna. Bedömning av hur ställningstaganden kan påverka de nationella 
miljömålen gjordes för respektive strategiområde. Analysen redovisas i avsnitt 8. I 
vissa fall har ställningstaganden formulerats om eller kopplats med vissa riktlinjer se 
sammanställning i avsnitt 9.  

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH MARKANVÄNDNING 

Utifrån de föreslagna och bearbetade strategierna har de olika arbetsgruppernas 
förslag på olika markanvändnings- och åtgärdsförslag arbetats vidare med i 
projektgruppen för översiktsplanen. Dessa förslag sammanställs i Del 2 – Planförslag – 
samrådshandling av översiktsplan.  

ANALYS AV MARKANVÄDNINGSFÖRLAG OCH ÅTGÄRDER 

De markanvändnings- och åtgärdsförslag som tagits fram efter strategianalysen 
analyserades sedan i sin tur för att bedöma möjliga konsekvenser. Dessa förslag 
ställdes inte specifikt mot målen för samhällsbyggande utan mot individuella aspekter 
inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
 
Bedömningarna utgår från begreppen ”effekt/påverkan”, ”känslighet/värde” och 
”konsekvens”: 

Effekt/Påverkan avser förändring av miljön genom exempelvis fysiskt intrång och kan vara 
både positiv och negativ. 

Känslighet/Värde handlar om aspektens nuvarande känslighet för påverkan eller hur 
betydande aspekten är i sitt sammanhang. 
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Konsekvenserna är en sammanvägning mellan aspektens känslighet/värde och 
effekten/påverkan som förslaget innebär. 

Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om 
strävan är att uttrycka bedömningarna i termen konsekvens, är det inte alltid möjligt 
på grund av mycket komplexa effektsamband. För vissa aspekter kan fokus således 
ligga vid beskrivning av påverkan och effekt. 
 
Som underlag för att bedöma olika aspekters betydelse, används där det är tillämpligt 
underlag i form av till exempel lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN), 
skyddade områden, värdebeskrivningar, miljökvalitetsmål, projektmål och 
bevarandeplaner. 
 

 
Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och ingreppets 
omfattning. Illustrationen ska inte tolkas som en exakt mall för bedömning utan som en princip för hur 
konsekvensbedömningen är gjord. 

 

 
 
Figur 1. Visar en del av verktyget som använts till analysering av 
markanvändningsförslagen i översiktsplanen. Excellbladen ses som ett verktyg för att 
ge en vägledning i det fortsatta arbetet vad gäller miljökonsekvenser samt vilka 
riktlinjer som bör beaktas i det fortsatta planarbetet för att minska 
åtgärdens/förslagets negativa effekter på aspekten. 
 
Efter analys av respektive förslag har en samlad bedömning skrivits där också de 
ekonomiska aspekterna analyseras. Slutsumman i konsekvens kolumnen är inte hela 
sanningen av förslagets effekt på aspekten. Det är svårt att bedöma den exakta 
konsekvensen av förslaget på respektive aspekt. Slutsumman av konsekvensen ger 
stöd i den samlade bedömningen att tänka tillbaka på vilka aspekter som påverkades 
negativt samt vilka fortsatta åtgärder som behöver vidtas i det fortsatta planarbetet för 
att minska de negativa konsekvenserna.  
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Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om 
strävan är att uttrycka bedömningarna i termen konsekvens, är det inte alltid möjligt 
på grund av mycket komplexa effektsamband. 

3.1.1 OSÄKERHETER I BEDÖMNINGAR 

Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka konsekvenser som kan uppstå av de 
föreslagna åtgärderna i planen eftersom planen är av översiktlig karaktär. Istället 
kommer det vara viktigt att i samband med att mer detaljerade planförslag tas fram 
även bedöma dessa och analyser dem vidare. 

 AVGRÄNSNING OCH ALTERNATIV 

4.1 AVGRÄNSNING I TID OCH GEOGRAFI 

Översiktsplanen har som målår 2035 och visar en möjlig utveckling. Denna 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning beskriver utvecklingen fram till 2035. Det bedöms 
inte vara möjligt att rättvist kunna bedöma konsekvenserna för ett längre perspektiv 
eftersom det finns många osäkra parametrar om utvecklingen. Mycket kan hända 
under perioden vilket gör att planerna ändras.  
 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för kommande 
markanvändning. Det innebär att andra faktorer kan styra den faktiska utvecklingen, 
som exempelvis teknikutveckling, ekonomi, trender, lagstiftning och beteende. De 
utvecklingsförslag som pekats ut behöver utredas och konsekvensbeskrivas vidare när 
planläggning och utbyggnad av dessa områden ska ske. I denna beskrivning förs 
endast ett övergripande resonemang kring möjlig utveckling fram till 2035 och vilka 
konsekvenser det kan tänkas medföra. 
 
Det är skillnad på planens geografiska avgränsning och inom vilket område planen 
påverkar förhållandena för ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Planen 
påverkar förhållandena olika mycket på lokal, regional, nationell och global nivå. Det 
sker även en yttre påverkan. Detta utvecklas under respektive aspekts 
konsekvensbeskrivning. 

4.2 AVGRÄNSNING I SAK 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen är inriktad på att beskriva och redovisa de 
bedömningar som har gjorts i samband med framtagandet av översiktsplanen. Enligt 
miljöbedömningsförordningen är det framförallt tätortsbebyggelse och anlägg ande av 
industriområden, hamnar, vägar, järnvägar, permanenta campingplatser och vissa 
typer av anläggningar för friluftsliv som i översiktsplanen kan ge betydande 
miljöpåverkan. I denna hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning har i avsnittet 
markanvändningsförslag väsentliga ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter 
analyserats för att beskriva i vilken grad betydande miljöpåverkan av förslaget kan ske 
samt vilka fortsatta hänsyn som måste tas i det fortsatta planarbetet för att minska 
påverkan. Bedömningarna har gjorts parallellt med framtagandet av översiktsplanen. 
 
Avgränsningen av hållbarhetskonsekvensbeskrivningen och de olika aspekterna samt 
alternativ framgår av kommande avsnitt. Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka 
konsekvenser som kan uppstå av de föreslagna åtgärderna i planen eftersom planen är 
av översiktlig karaktär. Istället kommer det vara viktigt att i samband med att mer 
detaljerade förslag tas fram även dessa bedöms och analyseras. 

4.3 ALTERNATIVREDOVISNING 

Ett nollalternativ innebär att utveckling fortsätter enligt gällande översiktsplan och att 
det aktuella förslaget inte antas och genomförs. Vid sidan av detta finns det olika 
utvecklingsstrategier som ställs mot nollalternativet och även mot varandra för att 
kunna göra prioriteringar och se möjligheter till synergieffekter.    
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 SAMMANFATTNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 

5.1 SYFTE 

Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2006 och 
har utgjort underlag för kommunens långsiktiga planering sedan dess. Under samma 
tidsperiod har Ljungby kommun och många av Sveriges övriga kommuner gått in i ett 
skede av förändring med högre befolknings- och bebyggelseutveckling än på länge. 
För att bland annat kunna hantera en sådan utveckling och en möjlig 
höghastighetsjärnväg med station i Ljungby är det viktigt att Ljungby kommuns 
översiktsplan är aktuell och ger den vägledning som behövs när kommunen utvecklas. 
Till det bör även tilläggas att ny lagstiftning inom PBL har tillkommit, vilket innebär att 
fler krav ställs på översiktsplanering vad gäller strategiskt arbete samt miljö- och 
klimataspekter med mera. 
 
Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktualitetsprövning av nuvarande 
översiktsplan. I aktualitetsprövningen konstaterades att översiktsplanen behövde 
uppdateras av flera anledningar. Exempelvis ansågs delar av planen föråldrad, fåordig i 
sin beskrivning av strategisk utveckling och sakna tydliga kopplingar till nya 
kommunala dokument. Till följd av aktualitetsprövningen gav kommunstyrelsen 
planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Nuvarande översiktsplan gäller dock tills en ny är antagen. För att skapa en mer 
strategiskt inriktad översiktsplan har en utvecklingsstrategi i form av Strukturbild för 
kommunens utveckling samt tillhörande strategiområdena med ställningstaganden 
tagits fram för att nå ett hållbart samhällsbyggande.  
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 MÅLSÄTTNINGAR  

6.1 AKTUELLA MÅL PLANER OCH PROGRAM SOM 
ÖVERSIKTSPLANEN SKA FÖRHÅLLA SIG TILL   

NATIONELLA MÅL OCH STYRDOKUMENT 

Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och samordna nationella, regionala 
och kommunala mål, visioner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av särskild 
betydelse är de som påverkar hela kommunens verksamhet och de som behandlar 
frågor som är relevanta för samhällsplanering samt mark- och vattenanvändning.  
 
Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till samhällsplanering. 28 olika 
nationella myndigheter ansvarar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat 
nationella mål. I plan- och bygglagen står det att kommunerna ska ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Bland annat 
innefattar det miljömål, folkhälsomål, jämställdhetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 
2030. 
 
Följande nationella målområden bedöms ha störst påverkan på kommunens fysiska 
planering och redovisas i olika kategorier vad gäller graden av påverkan på Ljungby 
kommuns översiktsplan.  

GLOBALA MÅL (AGENDA 2030) 

 
Figur 2. De 17 Globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030, beslutade av 
FN:s generalförsamling den 25 september 2015.  

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
samhällsplanering har en betydande påverkansgrad) 
 
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
Genom fysisk planering kan miljöer som främjar god hälsa skapas. Exempelvis kan 
skapandet av ytor för rekreation och gång- och cykelvägar möjliggöra mer rörelse. 
 
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla.  
Lokalisering av bebyggelse för att säkra tillgången till vatten och avlopp för alla kan 
styras genom fysisk planering. Genomtänkt markanvändning kan bidra till god 
vattenkvalitet.  
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Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation.  
Möjligheten att skapa hållbar transportinfrastruktur kan påverkas genom fysisk 
planering. En genomtänkt markanvändning kan ge underlag för kollektivtrafik 
exempelvis. 
 
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 
En genomtänkt markanvändning bidrar till hållbar stadsutveckling. Klimatanpassning 
är exempelvis en del av arbetet att göra städer motståndskraftiga. 
 
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess 
påverkan. 
Klimatanpassning, för att minska påverkan från klimatförändringar, kan möjliggöras 
genom fysisk planering. Exempelvis kan utformning och placering av åtgärder styras. 
 
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem,  
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Möjligheten att minska negativ påverkan på biologisk mångfald finns genom 
markanvändning. Områden med höga värden kan skyddas genom fysisk planering. 
 
Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god 
utveckling) 
 
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 
samt främja ett hållbart jordbruk. 
Möjligheten till livsmedelsförsörjning och jordbruk påverkas av markanvändning. Om 
mark tas i anspråk som annars skulle kunna bidra till producerandet av livsmedel får 
det negativa konsekvenser för lantbruket. 

  
Mål 4. Sörja för utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande. 
Möjligheten att uppföra skolor på önskade platser kan skapas genom planering av 
markanvändning. 
 
Mål 5. Uppnå jämställdhet mellan kön och bemyndiga alla kvinnor och flickor  
Genom den fysiska planeringen kan miljöer som bidrar till jämställdhet skapas. Genom 
planeringsprocessen kan allas röster bli hörda. 
 
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla.  
Genom uppmärksammande och planering kan viktiga områden för produktion av 
förnyelsebar energi sparas. 
 
Mål 8. Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt, anställning och värdigt arbete för alla. 
Hållbar ekonomisk tillväxt kan utgöra en del av den övergripande fysiska planeringen, 
exempelvis genom att införa livscykelperspektiv i planeringen. 
 
Mål 12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsvägar. 
Fysisk planering kan bidra till hållbar konsumtion gällande transporter, naturresurser 
och ekosystemtjänster. 
 
Mål 16. Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. 
Fysisk planering genom planeringsprocessen främjar inkluderande samhällen. Vidare 
kan fysisk planering bidra till att skapa miljöer som upplevs som trygga. 
 
Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men 
den fysiska planeringen har marginell påverkansgrad) 
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Mål 1. Stoppa fattigdom i alla dess former överallt. 
 
Mål 10. Reducera ojämlikhet inom och mellan länder. 
 
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling. 
 
Mål 17. Återuppliva de globala samarbetena för hållbar utveckling. 
 

MILJÖKVALITETSMÅLEN 

 
Figur 3. Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i april 1999. 

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
fysisk planering har en betydande påverkansgrad) 
 
Mål 1. Begränsad klimatpåverkan 
Kommunen ansvarar för fysisk planering och har därigenom möjlighet att bidra till 
uppfyllelse av målet. Detta kan bland annat handla om att prioritera kollektiv-, gång- 
och cykeltrafik och att prioritera lokalisering av bebyggelse i väl kollektivtrafikförsörjda 
stråk.  
 
Mål 2. Frisk luft 
Genom fysisk planering kan förutsättningar för minskning av trafikmängder, som 
påverkar luftkvaliteten exempelvis i städer, skapas. Detta sker exempelvis genom att 
möjliggöra förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 
 
Mål 6. Säker strålmiljö 
Genom lämplig markanvändning kan det säkerställas att hänsyn till 
rekommendationerna som gäller för magnetfält från exempelvis kraftledningar tas vid 
planering av nya bostäder och infrastruktur. 
 
Mål 7. Ingen övergödning 
Väl planerad markanvändning kan bidra till minskad övergödning. Detta kan ske bland 
annat genom att möjlighet till rening av dagvatten säkerställs i samarbete med VA-
planering. 
 
Mål 8. Levande sjöar och vattendrag  
Fysisk planering möjliggör att värden kopplade till sjöar och vattendrag skyddas.  
 
Mål 9. Grundvatten av god kvalitet 
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I markanvändningen ska hänsyn till grundvattentillgångar tas. Tillgångarna och 
behovet av skydd kan synliggöras exempelvis genom översiktsplanen. Planeringen bör 
även innefatta klimatanpassningsåtgärder för vattenförsörjningen.  
 
Mål 11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas värden kan synliggöras och beaktas i den fysiska planeringen. 
Markanvändning kan bidra till utveckling av våtmarkernas biologiska mångfald och 
ekosystemtjänster, samt skapandet av nya. 
 
Mål 12. Levande skogar 
Markanvändningen bör omfatta skogsområden för att säkerställa exempelvis 
skogsområdens betydelse för rekreation och biologisk mångfald. 
 
Mål 13. Ett rikt odlingslandskap 
Avvägningar mellan olika samhällsintressen hanteras i den fysiska planeringen. 
Välgenomtänkt markanvändning kan bidra till säkerställande av värdena kopplade till 
odlingslandskapet.  
 
Mål 15. God bebyggd miljö 
Markanvändningen spelar en stor roll i skapandet av en god bebyggd miljö. Den 
fysiska planeringen möjliggör skapandet av hållbart transportsystem till exempel samt 
möjliggör en blandad bebyggelsemiljö. 
 
Mål 16. Ett rikt växt- och djurliv 
Genom fysisk planering styrs markanvändningen så att verksamheter med mera 
lokaliseras på lämpliga platser för att kunna skydda biologisk mångfald men även 
skapa möjlighet för ekosystemtjänster. 
 
Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god 
utveckling) 
 
Mål 3. Bara naturlig försurning 
Målet kan påverkas genom fysisk planering. Kommunerna kan verka för att minska 
utsläppen av främst kväveoxider från trafiken genom planering och utbyggnad av 
kommunala transportsystem.  
 
Mål 4. Giftfri miljö 
Målet kan påverkas genom fysisk planering, bland annat vad gäller lokalisering av 
bostäder och verksamheter.  
 
Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men 
den fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  
 
Mål 5. Skyddande ozonskikt 
 
Mål 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
 
Mål 14. Storslagen fjällmiljö 
 

TRANSPORTPOLITISKA MÅL 
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
fysisk planering har en betydande påverkansgrad) 
 
Funktionsmål. Tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv 
 
Hänsynsmål. Transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö 
och hälsa. 
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FOLKHÄLSOPOLITISKA MÅL 

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
fysisk planering har en betydande påverkansgrad) 
 
Mål 5. Boende och närmiljö 
 
Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god 
utveckling) 
 
Mål 6. Levnadsvanor 
 
Mål 7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
 
Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men 
den fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  
 
Mål 1. Det tidiga livets villkor 
 
Mål 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
 
Mål 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
 
Mål 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
 
Mål 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
 

FRILUFTSMÅLEN 

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
fysisk planering har en betydande påverkansgrad) 
 
Mål 1. Tillgänglig natur för alla 
 
Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv 
 
Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur 
 
Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
 
Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
 
Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god 
utveckling) 
 
Mål 3. Allemansrätten 
 
Mål 10. Friluftsliv för god hälsa 
 
Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men 
den fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  
 
Mål 2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
 
Mål 9. God kunskap om friluftslivet 
 
Mål 10. Friluftsliv för god hälsa 
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REGIONALA MÅL OCH STYRDOKUMENT 

På regional nivå finns en mängda mål och styrdokument. De viktigaste aktörerna är 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Länsstyrelsen är statens 
företrädare i länet och ansvarar för att riksdagens och regeringens beslut genomförs 
samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Region Kronoberg har ett ansvar 
för den regionala planeringen i länet, med särskild tyngdpunkt på regional utveckling 
och planering av kollektivtrafiken.  
 
Region Kronoberg har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 
2025, som är en samlad strategi för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden för 
Kronobergs län år 2025 är uppdelat i två målområden, dessa är sedan kopplade till 
mätbara mål. Det första målområdet handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och 
hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. De mätbara målen för år 2025 är bland 
annat ökad befolkning, god socioekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkningen 
och minskad klimatpåverkan. Det andra målområdet handlar om att Kronoberg ska 
växa av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga. De utpekade målen till år 2025 är 
ökad produktivitet, fler arbeten genom en balanserad tillväxt, förbättrad matchning 
som ger en högre sysselsättningsgrad, ökad förnyelseförmåga, ett ökat humankapital 
samt att länet ska vara på väg att bli ett plusenergilän. De regionala målen ska stödja, 
vägleda och samordna det regionala arbetet. Den regionala utvecklingsstrategin är 
vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i länet, och därmed en 
utgångspunkt för kopplingen mellan regional och kommunal planering.  
 
Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påverkan på Ljungby kommuns 
fysiska planering:  
Regionala miljömål    Länsstyrelsen 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2019–2025  Länsstyrelsen 
Regional plan för skyddad natur   Länsstyrelsen 
Handlingsplan för grön infrastruktur   Länsstyrelsen 
Regionalt kulturmiljöprogram   Länsstyrelsen 
Länstransportplan 2014–2025   Region Kronoberg 
Trafikförsörjningsprogram 2016–2025   Region Kronoberg 
 

KOMMUNALA MÅL OCH STYRDOKUMENT 

Ljungby kommun har som övergripande vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans. 35 000 invånare år 2035.” vilket innebär att hela Ljungby kommun aktivt 
ska vara med och skapa framtiden. Det är i det sammanhanget viktigt att arbeta 
förebyggande med kommunens utveckling och att genom nätverk involvera näringsliv, 
region och medborgare. Utöver den antagna visionen ska kommunen under 
mandatperioderna 2014–2018 och 2018–2022 fokusera på tre strategiska områden: 
tillväxt, kunskap och livskvalitet. Tillväxt avser näringsliv och entreprenörskap, 
sysselsättning och infrastruktur. Kunskap berör lärande, kompetensutveckling och 
förnyelse. Livskvalitet handlar om hälsa och omsorg, attraktiva miljöer samt hållbarhet. 
Genom att översätta nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder kan 
målen bli verksamma redskap i den lokala politiken.  
 
Kommunen har många interna dokument, exempelvis policy för jämställdhet och 
verksamhetsplan för hållbar utveckling. De gällande kommunala planer och program 
som är relevanta för kommunens fysiska planering har arbetats in och tagits hänsyn till 
i översiktsplanen. De anges här och finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida.  

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS-PLAN) 

• Typ: Tematiskt tillägg 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2011-08-30 
• Behandling i översiktsplanen: Utpekade områden har setts över och vissa har 

tagits bort eller reviderats. Dessutom har två nya lagts till i översiktsplanen.  
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• Gäller efter översiktsplanens antagande: Översiktsplanens områden gäller men 
beskrivande delar från LIS-planen är i de flesta fall aktuella.  

VINDKRAFTSPLANEN 

• Typ: Tematiskt tillägg 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2018-04-23 
• Behandling i översiktsplanen: Vindkraftsplanens områden har lagts in i 

översiktsplanen.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Vindkraftsplanen fortsätter att gälla 

oförändrad 

CENTRUMPLAN 

• Typ: Fördjupad översiktsplan 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-01 
• Behandling i översiktsplanen: Centrumplanen är mer detaljerad än 

översiktsplanen, men relevanta delar har arbetats in i översiktsplanen.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Centrumplanen omfattar tidsperioden 

2009–2025. Centrumplanen upphävs vid en eventuell fördjupad översiktsplan 
för Ljungby stad.   

BELYSNINGSPLAN FÖR LJUNGBY CENTRUM 

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2003-01-23 
• Behandling i översiktsplanen: Ingår i centrumplanen och är för detaljerad för att 

hanteras i översiktsplanen.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Samma som för centrumplanen.  

GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR LAGANS SAMHÄLLE 

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-28 
• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag för Lagans samhälle har 

stämts av med grönstrukturplanens förslag.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av förslagen är fortfarande 

relevanta, men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån 
översiktsplanen.  

GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR LJUNGBY STAD 

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2000-10-27 
• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag för Ljungby stad har 

stämts av med grönstrukturplanens förslag.   
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av förslagen är fortfarande 

relevanta, men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån 
översiktsplanen.  

GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR LIDHULTS SAMHÄLLE 

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-23 
• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag för Lidhults samhälle 

har stämts av med grönstrukturplanens förslag.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av förslagen är fortfarande 

relevanta, men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån 
översiktsplanen.  
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UTVECKLINGSPROGRAM FÖR BOLMENS ÖSTRA STRAND  

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-24, aktualiserad 2018-

05-24 
• Behandling i översiktsplanen: Programmets utvecklingsområden har setts över 

vad gäller möjlighet till bostäder och hamnutveckling, men något samlat grepp 
har inte tagits på hela utvecklingsprogrammet. Markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdena har arbetats in i översiktsplanen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Översiktsplanens områden gäller men 
beskrivande delar från utvecklingsprogrammet är i de flesta fall aktuella.  

KULTURMILJÖPROGRAM 

• Typ: Tematiskt tillägg 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2019-06-17 
• Behandling i översiktsplanen: Kulturmiljöprogrammets utpekade områden har 

stämts av med översiktsplanens markanvändningsförslag. Programmet 
omfattar riksintressena för kulturmiljövård och redovisar hur kommunen 
hanterar dessa riksintressen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Kulturmiljöprogrammet fortsätter att 
gälla oförändrad. I och med antagandet av kulturmiljöprogrammet upphörde 
Kulturmiljöplanen för Ljungby centrum från 2002 och Kulturmiljöprogrammet 
från 1991 att gälla.  

HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATANPASSNING 

• Typ: Handlingsplan 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-03-14, revideras senast 

2019-06-30 
• Behandling i översiktsplanen: Förslag från handlingsplanen har arbetats in i 

översiktsplanen. Områden som är känsliga för översvämning redovisas i 
översiktsplanen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Handlingsplanen fortsätter att gälla 
oförändrad 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-27 
• Behandling i översiktsplanen: Programmets förslag och underlag har använts 

vid framtagandet av översiktsplanen. Programmet innehåller riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, redovisning av utbud och efterfrågan på bostäder samt 
en analys av vilket tillskott av bostäder som behövs.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Nuvarande program gäller 2017-2021, 
med utblick mot 2035. Varje år ska programmet uppdateras med redovisning 
av aktuell planberedskap, statistik, prognoser utifrån befolkningsförändringar 
och eventuella förändringar av befolkningsmål. 

 

6.2  MÅL FÖR SAMHÄLLSBYGGANDET (”BÖR-LÄGET”)  

De mål för samhällsbyggande som har tagits fram i samband med arbetet med 
översiktsplanen är baserade på identifierade nationella utmaningar enligt 
nulägesanalysen i Agenda 2030-delegationens ”I riktning mot en hållbar välfärd” och 
där det finns möjlighet att påverka genom samhällsbyggandet. Därtill inkluderas 
Sveriges 16 miljömål. I Agenda 2030 täcks inte ämnet kulturmiljö in, vilket har lagts till 
i målen för samhällsbyggandet.  
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1. Vardagsliv.  

 
a) Det finns inkluderande, tillgängliga och attraktiva mötesplatser och platser för att 
utöva och uppleva kultur och idrott i varje del av kommunen. Mötesplatserna är 
inbjudande och uppmuntrar till naturliga möten för alla människor oavsett bakgrund och 
förutsättning.  
 
b) Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av dagligvaror och fritidsaktiviteter går 
smidigt för alla i hela regionen/kommunen genom ett yteffektivt transportsystem som 
främjar hälsa och välbefinnande samt minskar miljö- och klimatpåverkan. På kortare 
sträckor är därför gång och cykel de helt dominerande sätten att förflytta sig på och de 
prioriteras i samhällsplaneringen. 
 
 

2. Individen a) Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt perspektiv där invånare är delaktiga 
och har inflytande i samhällsplaneringen. Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
finns med i alla steg av planeringsprocessen. 
 
b) Bebyggelsemiljöerna är inkluderande och främjar trygghet, säkerhet, 
sammanhållning och möten mellan människor med olika bakgrund. Ohälsotal och 
inkomstnivå skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika delar och områden. 
 
 

3. Hälsa och 
säkerhet  

Oavsett var människor bor, lever och verkar påverkas de inte negativt av yttre faktorer 
som föroreningar och buller. Dessutom har lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser 
och grönområden utförts på ett sätt som bidrar till ett mer anpassat samhälle med 
individen i fokus. 
 
 

4. Klimat och 
Klimatanpassning 

Utgångspunkten för bebyggelse och infrastruktur är att det utförs på ett sådant sätt som 
minimerar påverkan på klimatet och är motståndskraftig mot samt anpassad till 
förändringar i klimatet. Det finns goda förutsättningar för att störningar från 
klimatpåverkan minimeras och inte bidrar till ett hinder i människor, djur och växters liv. 
 
 

 5. Naturmiljö  I och intill staden och de övriga orterna är det gott om gröna miljöer, som är trygga att 
vistas i och som binds ihop med grönstråk till en sammanhängande grönstruktur. De är 
mångfunktionella med rekreation, friluftsaktiviteter, biologisk mångfald, odling, 
omhändertagande av dagvatten, med flera ekosystemtjänster. 
 
 

6. Vatten Alla har dricksvatten av god kvalitet. Stränder och vattenkvaliteter påverkas inte negativt 
av utvecklingen utan värnas om och bibehålls för att kunna erbjuda förutsättningar för 
bland annat liv och rörelse. Det finns även en tillgänglighet och närhet till 
vattenområden av god kvalité. 
 
 

7. Bebyggelse-
struktur och 
funktionsblandning 

Staden är funktionsblandad. I varje stadsdel finns boende, vardagsservice, 
arbetsplatser och möjligheter till rekreation och lek utomhus. Serviceorterna ska erbjuda 
ett varierat utbud av bostäder, skolor, butiker, service, arbete, idrott och fritidsaktiviteter. 
Det finns en blandning av bostäder med avseende på typ, storlek och upplåtelseform. 
 

8. Natur- och 
kulturlandskap  

a) De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den fysiska miljön som ger staden, 
orterna och bygderna deras identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs vidare på. 
 
b) Natur- och kulturlandskapet på landsbygden präglas av stor variation och biologisk 
mångfald, samt genererar en mångfald av ekosystemtjänster. I jord- och skogsbruket 
finns balans mellan produktion och biologisk mångfald. Jordbruksmark bevaras och ger 
en ökad självförsörjning. 
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9.  Arbetsmarknad 
och näringsliv 

Det finns en stark och attraktiv arbetsmarknad med gott om arbetstillfällen och ett 
resurseffektivt och miljövänligt näringsliv med goda arbetsvillkor. Här finns goda 
möjligheter för företag att etablera sig och att utveckla verksamheten. 
 
 

10. Teknisk 
försörjning och 
resurser  

a) Det finns snabba och tillförlitliga tåg- eller snabbussförbindelser både inom och 
mellan regioner, som tids- och kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa med än att 
åka bil.  
 
b) Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörjning och avfallshantering som inte påverkar 
mark, sjöar, vattendrag eller grundvatten negativt. Den energi som används för el, 
transporter, uppvärmning och kyla kommer till hundra procent från förnybara källor.  
 
c) Avfall minimeras genom en hög grad av cirkulär ekonomi där resurser tas till vara i ett 
cirkulärt kretslopp. 

 NULÄGE OCH OMVÄRLD  

7.1 OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS  

När en SWOT-analys gjordes i Ljungby kommun inför samrådet av program till 
översiktsplan våren 2018, fanns inte målen för samhällsbyggandet framtagna och 
SWOT-analysen gjordes också på ett annat sätt än projektmetodiken föreskriver. 
Arbetet med att definiera utmaningar och möjligheter har främst utgått från 
omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.    
 
En omvärldsanalys togs fram under 2017 för att kunna fungera som grund för 
kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan. Den togs fram externt av en konsult för att få färska ögon på 
Ljungby kommuns nuläge, hur påverkan från omvärlden ser ut och vilka frågor 
kommunen behöver fokusera på långsiktigt. Omvärldsanalysen tar sitt avstamp i ett 
antal globala trender och hotbilder. Utifrån dessa och med hänsyn till den nationella 
nivån definierades omvärldens påverkan på kommunen genom tolv frågor, vilka kan 
påverka kommunen och dess framtid både direkt och indirekt. Utifrån beskrivningen av 
omvärldens påverkan tog konsulten fram ett antal förslag på prioriteringar för 
kommunens framtida utvecklingsarbete, vilka anses viktiga för kommunen att fördjupa 
och/eller utveckla sig inom. Utgångspunkten har bland annat varit Ljungby kommuns 
befintliga unika värden och geografiska läge. Alla föreslagna prioriteringar är på olika 
sätt relevanta för kommunens samhällsplanering.  
 
Den nulägesbeskrivning som ingår i program till översiktsplan är indelad i 14 
tematiska avsnitt, till vilka materialet hade tagits fram av varsin förvaltnings-
övergripande arbetsgrupp. Alla avsnitt innehåller en övergripande tematisk beskrivning 
av kommunen, en beskrivning av hur kommunen arbetar med temat samt en analys av 
kommunens styrkor och svagheter samt vilka frågor som bör prioriteras. Vidare 
redovisas, under varje tematiskt avsnitt, riksintressen och andra relevanta skyddade 
områden. Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står idag. 
 
Utmaningar definierades utifrån beskrivningen av omvärldens påverkan i 
omvärldsanalysen och problembilden i nulägesbeskrivningens tematiska avsnitt. 
Utmaningarna har i program till översiktsplan grupperats under sex tematiska 
områden, där beskrivningen av ett utmaningsområde direkt följs av strategier för att 
bemöta dem. Utmaningarna redovisas kortfattat i punktform nedan. Strategier för 
utmaningarna har främst tagits fram utifrån förslag i nulägesbeskrivningen och 
omvärldsanalysens prioriteringar för kommunens framtida arbete. De sex teman för 
utmaningarna och strategierna berör både rena samhällsplaneringsfrågor såväl som 
frågor om kommunens utveckling i ett bredare perspektiv, bland annat kopplat till 
social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad och näringsliv. Strategiområdena innehåller 
mellan 6 och 14 strategier per strategiområde. De sex strategiområdena är: 
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- Strukturbild för kommunens utveckling 
- Trafiklösningar för framtiden 
- Attraktiva miljöer 
- Det sociala perspektivet 
- Ökad branschbredd och utbildningsnivå 
- Miljökonsekvenser 

 
Relevant för det fortsatta arbetet med översiktsplanen är också att kommunstyrelsen 
under 2018 utifrån omvärldsanalysens förslag på prioriteringar för kommunens 
framtida arbete beslutade att kommunen ska fokusera på tre prioriterade 
rekommendationer, vilka ska vara vägledande när beslut fattas i kommunen: 

- Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande 
levnadsmiljöer. 

- Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 
kommun. 

- Utveckla arbetet kring berättartraditionen.  
De rekommendationerna som berör vattenfrågor och berättartraditionen är här 
definitivt att se som två av kommunens styrkor.  
 
Efter programskedet har strategierna bearbetats i två steg. Den första omarbetningen 
gjordes med hjälp av de förvaltningsövergripande arbetsgrupperna. Som stöd för sitt 
arbete hade de planprogrammets strategiområden och strategier, 
programredogörelsen med inkomna synpunkter under programsamrådet främst från 
medborgare och myndigheter, pågående arbete inom de ovan nämnda tre prioriterade 
rekommendationerna samt relevanta kommunala, regionala och nationella 
mål/policyer. Följden av denna omarbetning blev att vissa strategier utvecklades och 
andra ströks eller lades till.  
 
Projektgruppen för hållbar översiktlig planering gjorde därefter en översyn och gallring 
av alla strategier, då de olika tematiska arbetsgrupperna delvis överlappar varandra 
vad gäller strategier samt för att säkerställa att alla strategiområden behandlas på ett 
likartat sätt och med liknande detaljeringsnivå. Resultatet av arbetet landade i en 
utvecklingsstrategi för kommunens fysiska långsiktiga utveckling i ”Strukturbild för 
kommunens utveckling” samt fem underliggande strategiområden med tillhörande 
ställningstaganden.  Några ställningstaganden ströks då de främst bedömdes beröra 
interna kommunala frågor och inte var relevanta för den fysiska planeringen. 
Resultatet efter denna gallring finns längst ner i detta kapitel. 
 
I samband med omarbetningarna av strategierna har även en revidering av 
strategiområdena gjorts. Strategiområdena ”Det sociala perspektivet” och 
”Miljökonsekvenser” som fanns med i program till översiktsplan har strukits och 
arbetats in under övriga strategiområden. Flertalet av de övriga strategiområdena har 
slagits ihop eller döpts om. De strategiområden som analyserats inför samrådet av 
översiktsplanen är: 

- Strukturbild med tre alternativ 
- Trafiklösningar för framtiden 
- Näringsliv och utbildning  
- Attraktiv kommun och vatten 
- Miljökonsekvenser  

 
Efter analysen har följande strategiområden utgjort grunden för samrådsförslag till 
översiktsplan: 

- Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling  
- Infrastruktur och kommunikationer  
- Natur och vatten 
- Attraktiva bebyggelseområden  
- Näringsliv och utbildning 
- Uppleva och göra 
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 REDOVISNING AV UTVECKLINGSSTRATEGI OCH 
STRATEGIOMRÅDEN 

För att bemöta de utmaningar och möjligheter som framkom i nuläges- och 
omvärldsanalysen har en utvecklingsstrategi, ”Strukturbild för kommunens långsiktiga 
fysiska utveckling” formulerats och fem strategiområden med ställningstaganden.  

8.1 VALDA STRATEGIOMRÅDEN 

- Infrastruktur och kommunikationer  
- Natur och vatten 
- Attraktiva bebyggelseområden  
- Näringsliv och utbildning 
- Uppleva och göra 

 
I varje strategiområde finns ett antal ställningstaganden som beskriver hur kommunen 
kommer arbeta vidare i samhällsplaneringen för att arbeta för strategins uppfyllelse. I 
denna hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning redovisas och beskrivs 
strategierna; Strukturbild med tre alternativ, Trafiklösningar för framtiden, Näringsliv 
och utbildning, Attraktiv kommun och vatten samt Miljökonsekvenser. 
 
Ställningstaganden i strategiområdena som inte hållbarhetsbedömts till samrådet 
behöver hållbarhetsbedömas till granskningen. Detta med anledning av att nytt 
faktaunderlag tillkommit som föranlett nya ställningstaganden, vilka inte har hunnit 
analyseras till samrådet.  
 
De återstående ställningstagandena som inte finns beskrivna och bedömda i denna 
konsekvensbeskrivning är: 

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER 

- I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och Älmhult ska infrastruktur 
och kollektivtrafik förbättras för att öka möjligheten till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult är både nuvarande väg 124 och en tänkt 
förstärkt förbindelse förbi Hamneda och Pjätteryd utpekade som stråk.  

- I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för cykel- och kollektivtrafik.  
- Utveckla närtrafiken till att kunna användas både på kvällar och helger samt för 

att knyta ihop serviceorterna med sitt omland.  

NATUR OCH VATTEN 

- 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 med högsta naturvärde 
(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 undantagsfall tillåtas men ska då 
kompenseras genom att förlorade värden ersätts på annan plats. 

- Hänsyn ska tas till sammanhängande och aktiv jordbruksmark för att kunna 
bevara och utveckla odlingslandskapet både för livsmedelsproduktion och 
utifrån dess naturvärde.  

- Planera för träd som skyddar mot sol och värme vid vårdinrättningar, lekplatser 
och förskolor/skolor. 

- Lättillgänglig natur- eller parkmark ska på grund av dess pedagogiska och 
hälsofrämjande egenskaper finnas i anslutning till skolor/förskolor och 
äldreboende/vårdinrättningar.   

- Områden med risk för ras och skred ska planeras för markanvändning som inte 
innehåller bebyggelse. 
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- Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk infrastruktur eller viktiga 
vägar ska inte planeras i områden där det finns risk för översvämning och övrig 
markanvändning där ska anpassas efter beräknad högsta vattennivå.  

- Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga platser används för 
fördröjning, infiltration och rening av dagvatten. Lämpliga platser behöver 
därför identifieras och reserveras för dessa ändamål. Genom att utnyttja 
multifunktionella ytor kan dagvattenhantering ske på ytor som även har andra 
funktioner.   

- Inventera befintliga bebyggelseområden som är särskilt utsatta för 
översvämning och föreslå åtgärder.  

ATTRAKTIVA BEBYGGELSEOMRÅDEN 

- Kommunen ska arbeta aktivt med att locka till sig fler byggaktörer och se över 
möjligheten att ställa utformningskrav redan i planarbetet och i 
markanvisnings- och exploateringsavtal.  

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR SERVICEORTERNA 

- 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.  

- Centrumförnyelse kan i flera fall vara aktuellt.  
- Nya LIS-områden planeras främst i stråkens närhet samt där service och 

tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns.  

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR UTVECKLINGSOMRÅDET BOLMENS ÖSTRA STRAND 

- Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommersiell service bör i första 
hand placeras där service, infrastruktur och kollektivtrafik finns samt i 
utpekade LIS-områden.  

- Busstrafiken bör utökas genom utvecklingsområdet, på sträckan mellan 
Bollstad och Ljungby, för att möjliggöra arbetspendling.  

- Förbättra kontakten mellan staden och sjön Bolmen genom en separat gång- 
och cykelväg längs hela sträckan genom utvecklingsområdet mellan Ljungby 
och Bollstad.  

- Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under strategiområdet Natur och Vatten. 

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR LANDSBYGDEN 

- Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska främst användas 
för etablering av boende, service och besöksnäring samt lokaliseras i första 
hand inom stråkens närområde, inom utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
samt där service och tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns. Sådana 
etableringar kan stödja landsbygden i att behålla offentlig och kommersiell 
service samt öka tillgången på arbetstillfällen.  

- Befintliga värden i form av natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och 
skogsbruk ska kunna sparas och utvecklas. 

- För orter som ligger på rimligt avstånd från stråken görs satsningar på att 
knyta upp dem till stråken och deras goda tillgång på kollektivtrafik, genom 
bland annat gång- och cykelvägar och pendlarparkeringar. 

 
UPPLEVA OCH GÖRA 

- Målen för tillgänglighet i grönplanerna vad gäller lekplats, grannskapspark, 
grönyta och rekreationsområde ska tillämpas i all planering i större 
bebyggelseområden. Definitionen av de olika typerna av grönområdena 
behöver kompletteras vad gäller bland annat innehåll, utrustning och 
tillgänglighet.  

- Anlagd lekplats - inom 200 meter utan att passera någon större, 
trafikerad gata. 
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- Grannskapspark - om minst 1 hektar inom 200 meter utan att korsa 
någon större, trafikerad gata. 

- Grönyta - minst 5 hektar inom 500 meter utan att korsa någon större, 
trafikerad gata. 

- Rekreationsområde - inom 800 meter. I rekreationsområdet ska man 
kunna promenera minst 1 km på stigar i naturmark eller betesmark. 

8.2 ANDRA ALTERNATIV 

Här nedan redovisas utmaningar och olika alternativa strategiområden med 
ställningstaganden som antas svara upp mot utmaningarna identifierade i nuläges- och 
omvärldsanalysen. I kolumnen till vänster i tabellen nedan redovisas utmaningar och 
styrkor till varje strategiområde, vilka också har delats in i underrubriker för att 
tydliggöra samband. I texten är styrkorna understrukna, medan utmaningarna inte är 
det. Strategiområde med ställningstaganden som är kopplade till utmaningar och 
styrkor finns i kolumnen till höger. 
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Utmaningar  
Strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling 
 
 
Stor kommun – begränsade 
resurser måste prioriteras (gäller 
alla kommunala satsningar) 
Ljungby kommun är till ytan en 
stor kommun med en utspridd 
befolkning utanför centralorten. 
Denna förutsättning leder till att 
det är svårt att täcka upp den 
stora geografiska ytan med 
likvärdig servicetillgänglighet. 
Kvaliteten på servicen kan också 
vara svår att upprätthålla med tunt 
befolkningsunderlag. Det är också 
svårt att motivera riktade 
satsningar på specifika orter 
framför andra orter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiområden och ställningstaganden 
 
Strukturbild för kommunens långsiktiga 
fysiska utveckling, tre alternativ: 
 

1. Strukturbilden för kommunen definierar 
en centralort, fyra stråk av regional 
betydelse (Väg E4, Väg 25, Väg 124 
samt väg 545), fyra serviceorter med 
grundläggande service. Ett 
utvecklingsområde från 
Bollstad/Tannåker till Bolmstad utmed 
sjön Bolmens östra strand samt 
tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. 
Strukturbilden ligger till grund för 
kommunens långsiktiga fysiska 
utveckling. Stråken binder ihop 
kommunen samt kopplar ihop den med 
närliggande regioner och 
regioncentrum. 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. 
Inom stråken med deras goda 
tillgänglighet bedöms huvuddelen av 
kommunens utveckling samt satsningar 
på infrastruktur och hållbart resande 
ske. Förutom på centralorten sätts 
särskild fokus på serviceorterna, där 
kommunen satsar långsiktigt på 
grundläggande service samt ny 
bebyggelse, kollektivtrafik och 
infrastruktur.  Med grundläggande 
service avses kommunal service i form 
av förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas 
tillgång till mötesplatser i form av 
bibliotek, samlingslokal, 
idrotts/aktivitetsplats, tillgängliga 
rekreationsområden och lekplatser. 
Dessutom ska det finnas möjlighet till 
kommersiell service (dagligvaruhandel 
med postutlämning, drivmedel m.m.) 
och arbetsplatser.  
 

2. Strukturbilden för kommunen definierar 
en centralort, fyra stråk av regional 
betydelse (Väg E4, Väg 25, Väg 545, 
Väg 594 och 592 mot Älmhult via Hå 
och Pjätteryd), fyra serviceorter med 
grundläggande service. Ett 
utvecklingsområde från 
Bollstad/Tannåker till Bolmstad utmed 
sjön Bolmens östra strand samt 
tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. 

3. Strukturbilden för kommunen definierar 
en centralort, fem stråk av regional 
betydelse (Väg E4, Väg 25, Väg 545, 
Väg 594 och 592 mot Älmhult via 
Hamneda, Hå och Pjätteryd samt väg 
124 mot Älmhult via Liatorp), fyra 
serviceorter med grundläggande 
service. Ett utvecklingsområde från 
Bollstad/Tannåker till Bolmstad utmed 
sjön Bolmens östra strand samt 
tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. 
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Produktion av elektricitet 
Ljungby kommun producerar 
endast elektricitet motsvarande 
15–20 % av kommunens 
elförbrukning, vilket gör 
kommunen beroende av 
elförsörjning utifrån. 
 
Kommunen har förutsättningar för 
att öka elproduktionen från 
förnyelsebara energikällor. 
 

• Hållbara trafikslag ges en högre 
prioritet i samhällsplaneringen. 
Förbättra kopplingen mellan Ljungby 
stad, serviceorterna och viktiga 
besöksmål genom förbättrad och 
effektiviserad kollektivtrafik och 
cykelvägar med prioriteringar utifrån 
strukturbilden.  
 

• Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska 
förbättras och snabbas upp. Fokus ska 
ligga på hållbara transportmedel och 
hela-resan-perspektivet både för 
pendling, tjänsteresor, godstrafik och 
fritidsresor. Där är allt från möjligheten 
att byta trafikslag, hållplatsernas 
utformning, antal samåkningsplatser till 
tidtabellerna betydelsefulla.  
 

• Använd mobility managementåtgärder 
för att genom attityd- och 
kunskapsförändringar effektivisera 
användningen av infrastruktur och 
transporter med fokus på att förbättra 
folkhälsan genom att välja hållbara 
transportmedel. 
 

• Arbeta brett för att få till en station i 
Ljungby för en eventuell 
höghastighetsjärnväg. Planera för två 
möjliga järnvägskorridorer genom 
kommunen på varsin sida av staden. 

 
• Strukturbildens stråk ska genomgående 

ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor.  
 

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

 

• Arbeta för att öka kommunens 
förnybara energiproduktion och minska 
beroendet av energi utifrån,  
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Natur och Vatten (I 
planprogrammet 
Miljökonsekvenser) 
 
 
Den biologiska mångfalden i 
kommunen har minskat och det är 
slåtteräng, åker- och betesmark 
som minskar mest. 
 
Tillgängligheten till 
rekreationsområden är dålig. Det 
lågt utvecklade gång- och 
cykelvägnätet gör att besökare 
behöver bil för att nå områdena. 
 
 
Nuvarande samhällsutvecklingen  
Den nuvarande samhällsutveckling 
som ger upphov till påverkan på 
vårt klimat, vår miljö och de 
naturliga ekosystemen är en 
utmaning att bemöta. Ljungby 
kommun behöver både minska 
den påverkan samt hantera och 
förebygga effekter av detta. 
Exempelvis handlar det om 
översvämningar och värmeböljor 
till följd av klimatförändringar, att 
kunna tillvarata och säkerställa 
tillgången till god miljö och 
ekosystemtjänster samt en trygg 
elförsörjning och tillgång till rent 
dricksvatten.  
 
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 
också bli mer sårbart på grund av 
nya skadeorganismer som 
påverkar jord- och skogsbruk 
negativt.  
 
För att minimera påverkan på 
miljön måste kommunen minska 
mängden avfall vi skapar. Den 
största utmaningen för 
kommunen gällande avfall består 
av att minska mängden avfall från 
hushållen och minimera mängden 
föroreningar som sprids från 
avfallsdeponier. 
 

 
Ställningstaganden kopplade till Natur och 
vatten 
 

• Säkerställ god tillgång till bostadsnära 
naturområden för rekreation. 

 
• Det ska finns gott om tillgängliga och 

attraktiva rekreationsområden. 
 
 
 
1. Prioritering av mer hållbara lösningar i 
infrastruktur och bebyggelse.  
 
2. Utveckla förutsättningarna för 
ekosystemtjänster i stad och tätorter samt 
bibehålla och utveckla gröna och blå stråk. 
 
3. Prioritera byggnation för att bidra till att 
förorenade områden saneras.  
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Kommunens står inför stora 
utvecklingar och det finns goda 
möjligheter att i ett tidigt skede i 
stads- och landskapsutvecklingen 
göra prioriteringar och 
avvägningar utifrån ett hållbart 
byggande och miljötänk. 
 
 
Tillgång till dricksvatten, 
dagvattenhantering och 
vattenskyddsområden 
Många av kommunens vattenverk 
har ingen tillgång till 
reservvattentäkter och/eller har 
problem med grundvattnets 
kvalitet.  
 
I kommunen finns det ett stort 
antal enskilda avlopp och ungefär 
hälften av alla enskilda avlopp i 
kommunen bedöms vara 
undermåliga, detta kan orsaka att 
vattenkvaliteten och miljön 
försämras. 
 
Utvecklingen av tätortsnära 
bebyggelse i form av bostäder och 
parkering medför att större delar 
av tidigare genomsläpplig mark 
hårdgörs. Detta försämrar 
möjligheter till utjämning och 
fördröjning av dagvattnet. 
 
I framtiden bedöms en ökad 
mängd dagvatten behöva hanteras 
som en följd av ökade antal 
anslutningar av fastigheter, fler 
hårdgjorda ytor och 
klimatförändringar. 
 
Flera av kommunens nu aktiva 
vattenskyddsområden är belägna 
inom riskområden för 
föroreningar och påverkan längs 
vägar med risk för olyckor. 
 
Biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden hotas 
på sikt av förändrad 
markanvändning, exempelvis när 
naturmark omvandlas till 
industrier, vägar och parkeringar.  
 
 

 
 
Profilera Ljungby kommun som en kommun 
med ett aktivt arbete för god vattenkvalitet och 
en viktig leverantör av dricksvatten i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utveckla kunskapen om biologisk mångfald och 
förbättra förutsättningen för det naturliga 
ekosystemet. 
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Attraktiva bebyggelsemiljöer (I 
planprogrammet Attraktiva 
miljöer) 
 
 
Behålla invånare 
Utmaningen består i att skapa en 
attraktiv och tillgänglig kommun 
med en stark identitet för att locka 
till sig nya invånare och behålla de 
som redan bor i kommunen och 
på så sätt få en ökning av antalet 
kommuninvånare. En stor del av 
ökningen i invånarantal i 
kommunen behöver ske i Ljungby 
stad.  
 
Under de senaste åren, från 2015, 
har befolkningsökningen stigit 
stadigt och kommunen har ett 
tydligt politiskt mål om att det år 
2035 ska bo 35 000 invånare i 
Ljungby kommun. 
 
Bostadsbeståndet 
Utanför Ljungby tätort består det 
mesta av bostadsutbudet av 
småhus medan det finns få 
flerbostadshus. Generellt i 
kommunen är det brist på små 
hyreslägenheter.  
 
Kommunen kan erbjuda sjö- och 
naturnära boende i varierade 
miljöer. 
 
I de mindre orterna är 
fastighetspriserna låga. 
 
I kommunen finns det många 
lediga tomter och mycket mark 
som är planlagd för bostäder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ställningstaganden till attraktiva 
bebyggelsemiljöer 
 

• Ljungby kommun ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv kommun att bo i 
och flytta till, särskilt för unga vuxna.  

 
• Den muntliga berättartraditionen ska 

framhållas och speglas i den fysiska 
miljön genom exempelvis namngivning 
av platser som härrör från berättelser 
och sägen om platsen. 
 

• Arbeta för att frigöra nya områden till 
centrumändamål genom att centralt 
belägna industrier flyttas ut till nya 
attraktiva lägen. 

 
• I Ljungby kommun finns goda 

förutsättningar för alla att leva ett 
hälsosamt liv. 

 
• Aktivt jobba med bostadsförsörjning 

och fysisk planering för att stimulera 
viktiga flyttkedjor med ett varierat 
utbud av bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek och 
arkitektoniska uttryck. 
 

• I Ljungby kommun känns det tryggt och 
säkert att röra sig i det offentliga 
rummet.  
 

• Arbeta för att möjliggöra boenden i 
strandnära lägen. 
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Näringsliv och utbildning (I 
planprogrammet ökad 
branschbredd och utbildningsnivå) 
 
Branschbredd 
Ljungby kommun har en relativt 
liten arbetsmarknad varför det 
inte finns så många olika 
branscher och yrken 
representerade. Kommunens 
starka industriarv är djupt rotat 
och dominerar arbetslivet. 
 
Den begränsade arbetsmarknaden 
gör att smalare yrkesgrupper har 
svårt att hitta jobb i Ljungby 
kommun och att det är svårt att 
matcha efterfrågan och utbudet av 
kompetens.  
 
Med Ljungby tätorts centrala läge i 
södra Sverige och närhet till större 
transportvägar ligger många 
företag i attraktiva lägen för 
marknadsföring och transport i 
mötet mellan 25:an och E4:an. 
 
Tillverkningsindustrin 
konjunkturkänslig 
En stor del av arbetstillfällena i 
Ljungby kommun är inom 
tillverkningsindustrin som är 
exportorienterad och känslig för 
konjunkturförändringar.  
 
Låg in- och utpendling 
Ljungby kommun har en låg in- 
och utpendling vilket gör att 
arbetsmarknaden för de flesta 
avgränsas till kommunen. 
Pendlingen minskar drastiskt när 
tiden blir mer än 45–60 min/resa. 
 
Rent geografiskt ligger Ljungby 
tätort på ett godtagbart avstånd 
för dagpendling till och från 
angränsande arbetsmarknader. 
 
Arbetslöshet 
Arbetslösheten är generellt låg 
men är högre hos utrikes födda 
och ungdomar. I framtiden 
kommer det att vara 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. Den 
genomsnittliga utbildningsnivån i 
Ljungby kommun är låg, vilket 

Ställningstaganden till näringsliv och 
utbildning 
 

• Öka branschbredden genom att utveckla 
tjänstesektorn. 

 
• Skapa attraktiva platser för 

tjänsteföretag centralt i Ljungby stad 
och i kommunens orter.  

 
• Aktivt arbeta för att marknadsföra 

Ljungby kommun längs med de större 
stråken i form av etableringsmöjligheter 
för företag och marknadsföring.  

 
• Jobba för ett gott samarbete mellan 

kommunal verksamhet och 
nya/etablerade företag för att få en bra 
framförhållning i utvecklingsmöjligheter 
för alla branscher. 

 
 

• Arbeta aktivt med teknikutveckling, 
innovation och utbildning för att 
befintligt näringsliv och offentlig sektor 
ska kunna stärka konkurrenskraften. 

 
• Arbeta aktivt med att behålla och 

utveckla snabbussar till olika orter och 
städer utanför kommunens gränser. 

 
• Aktivt arbeta för att få utrikes födda och 

ungdomar i arbetslivet eller till 
utbildningar som företagen har direkt 
nytta av för att minska arbetslösheten. 

 
 
 

• Gör Ljungby kommun mer attraktivt för 
unga vuxna genom att utöka 
möjligheten för utbildning på 
hemmaplan. 

 
• Aktivt jobba för att etablera 

mötesplatser, aktiviteter, attraktiva 
miljöer och bostäder samt evenemang 
för att locka unga vuxna tillbaka till 
Ljungby efter studier på annan ort. 
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syns på andelen i yrkesverksam 
ålder med eftergymnasial 
utbildning. 
 
Ljungby kommun har en relativt 
hög sysselsättningsgrad generellt 
sätt. 
 
Utflyttningen är stor 
I Ljungby kommun är det liksom i 
de flesta kommuner som inte är 
storstäder eller universitetsorter, 
fler som flyttar från än som flyttar 
till bland unga vuxna. Detta 
resulterar i en utmaning för 
kompetensförsörjningen.  
 
Uppleva och göra (fanns inte som 
eget strategiområde i 
Planprogrammet) 
 
Inom kommungränsen finns ett 
flertal riksintressen för naturmiljö 
vilket tyder på ett rikt växt- och 
djurliv.  
 
Landsbygden är rik på intressanta 
kulturbyggnader och 
kulturmiljöer.  
 
Många av de befintliga 
kulturmiljöerna saknar lagstadgat 
skydd och riskerar därför att 
förstöras. 
 
Unescos kommitté för tryggande 
av det immateriella kulturarvet har 
utnämnt berättartraditionen 
Sagobygden till ett gott exempel 
på hur traditioner kan föras vidare 
och hållas levande.  
 
 
Föreningsliv och besöksnäring 
Det behövs mer ändamålsenliga 
lokaler samt bättre tillgång till 
infrastruktur och 
kommunikationer, såsom 
kollektivtrafik, för 
fritidsaktiviteter. Ljungby kommun 
saknar tillgång till lokaler och 
scener som är anpassade till de 
olika aktörernas och 
konstformernas behov. 
 
 
Ljungby tätort och flera av 
kommunens orter har nära till 
rekreationsområden. 

 
• Utveckla kommunens identitet 

tillsammans med kommuninvånarna, 
med utgångspunkt från den muntliga 
berättartraditionen och vatten.  
 

• Arbeta för att bebyggelsen ska präglas 
av värdefulla och tillgängliga 
kulturmiljöer. 
 

• Kommunen ska främja etablering och 
utveckling av mötesplatser. 
Mötesplatserna är sammanbindande och 
överbryggande. 

 
• Satsa på digitalisering av information 

om natur – och kulturmiljöer för att 
göra dem tillgängliga och kända för 
allmänheten. 

 
• Ljungby stad ska fungera som en viktig 

arena för kultur. Utveckla kvarteret 
Fritiden som navet för idrotten i 
kommunen. 
 

• Besöksmål, fritidsområden och 
anläggningar för kultur och idrott ska 
lätt kunna nås med kollektivtrafik och 
via gång- och cykelvägar. 
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8.3 NOLLALTERNATIV 

Gällande översiktsplan från 2006 är nollalternativet som utvecklingsstrategin och 
strategiområdena jämförts mot. Nollalternativet har inte angripit den framtida 
utvecklingen av kommunen lika visionärt och strategiskt som samrådsförslaget gör. 
Nollalternativet redovisar gällande förhållanden i kommunen när den antogs 2006. 
Vissa konkreta ställningstaganden i nollalternativet finns men de är mer jämförbara på 
markanvändningsnivå och kommer att redovisas i avsnitt 10, som redovisar 
konsekvenserna av samrådsförslagets markanvändningsförslag.  

  STRATEGIANALYS  
För att undersöka vilken strategi som bemöter respektive utmaning eller möjlighet bäst 
samtidigt som de leder mot hållbarhet har en strategianalys genomförts. 
De strategiområden med ställningstaganden som föreslagits utifrån nulägesanalysen 
har analyserats var för sig gentemot målen för samhällsbyggandet och nollalternativet 
som är gällande översiktsplan från 2006. Detta har gjorts för att analysera om 
strategin leder mot målen, identifiera eventuella konflikter eller behov av riktlinjer eller 
omformuleringar i ställningstagandena.  
 
En andra omarbetning har gjorts genom analys av utvecklingsstrategi (Strukturbild för 
kommunens långsiktiga fysiska utveckling) och strategiområden utifrån målen för 
samhällsbyggandet. Resultatet från den andra analysen presenteras i detta kapitel.  

9.1 UTVECKLINGSSTRATEGI - STRUKTURBILD FÖR KOMMUNENS 
UTVECKLING  

Sammanfattning av strategin 
Strategin lyfter fram satsningar inom centralorten, serviceorter samt längs viktiga 
kommunikationsstråk som är sammanställda i en strukturbild för kommunens 
geografiska yta. De utpekade satsningsområdena ska bidra till att övrig landsbygd 
inom rimliga avstånd kan få tillgång till service och känna tillhörighet. Strategin 
behandlar frågor om hur det befintliga väg- och kommunikationsnätet kan stärkas och 

Landsbygden präglas av ett starkt 
och brett föreningsliv med över 
200 föreningar inom idrott, kultur 
och lokalutveckling såsom 
sockenråd, samhällsföreningar 
och byalag. 
 
Besöksnäringen i Ljungby 
kommun riktar in sig på olika 
målgrupper av turister med olika 
intressen och är stark på den 
utländska marknaden för turism. 
 
Ljungby kommun arbetar med 
besöksnäringen på ett strategiskt 
sätt i nära samarbete med 
Destination Småland och Region 
Kronobergs organisation för 
utveckling av besöksnäringen. 
 
Ljungbergmuseet är Kronobergs 
läns bildkonstmuseum med ett 
regionalt konstpedagogiskt 
uppdrag. 
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kompletteras för att binda ihop kommunen som är stor till ytan samt utveckla 
kollektivtrafiken.  
 
I analysen har tre alternativ studerats. De tre alternativen skiljer sig åt enbart genom 
vilka regionala stråk som kommunen har möjlighet att fokusera utvecklingen på. 
Eftersom valet inte är enbart kommunens utan måste också samtalas om med 
grannkommuner, trafikverket samt regionen, har strukturbilden landat i alternativ 3. 
Denna strukturbild definierar en centralort, fem stråk (Väg E4, Väg 25, Väg 545 till 
Lidhult, Väg 594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 mot 
Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med grundläggande service och ett 
utvecklingsområde utmed sjön Bolmens östra strand med tillhörande utvecklingsstråk 
på väg 555. Med grundläggande service avses nya bostäder, arbetsplatser, 
mötesplatser, gång- och cykelvägar och övrig infrastruktur som är kopplade till 
stråkens snabba kollektivtrafik. Strukturbilden ligger till grund för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling.  
 
 
Analys i förhållande till nollalternativet  
Gällande översiktsplan för Ljungby kommun uppfyller till viss del målen för hållbart 
samhällsbyggande. Det saknas tydliga ställningstaganden för vilken service som ska 
finnas tillgänglig i tätorterna och i vilka tätorter. Den redovisar inte heller var viktiga 
grönstråk finns inom och mellan orter i kommunen utan hänvisning sker till 
grönstrukturplaner som enbart finns för samhällena Lagan och Lidhult samt Ljungby 
stad (numera även för Ryssby efter 2017). Översiktsplanen för Ljungby kommun 
redovisar inte det exakta läget för den nya vägen RV 19 och gör det svårt både för 
politiker och tjänstemän att planera och arbeta för att den ska byggas. I Älmhults 
gällande översiktsplan från 2016 nämns Rv 19 inte alls längre, det är inte prioriterat. 
Istället står att vägen över Södra Ljunga behöver förbättras för att skapa en bra 
pendlingsväg mellan Älmhult och Ljungby. Gällande ÖP för Ljungby och Älmhult har 
inte längre samma uppfattning om vilket stråk som ska prioriteras för utveckling. Detta 
är ett hinder för uppfyllelsen av mål 10 och gör att strategin blir svår att genomföra. 
Eftersom Trafikverket kommer ta en stor del av kostnaden i förbättring av både väg 
124 samt byggande av eventuellt ny väg, är det viktigt att kommunerna har en 
gemensam målbild om var satsning behöver ske.  

9.1.1 UTVECKLINGSSTRATEGINS PÅVEKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA 
MÅLEN  

Utvecklingsstrategin bedöms bidra till en positiv påverkan på generationsmålet 
avseende mark- och resursanvändningen när den fysiska utvecklingen av kommunens 
struktur koncentreras till fyra serviceorter, en centralort samt fem stråk. På så vis 
bevaras större markområden med natur- och kulturmiljöer natur- och kulturmiljöer, 
friluftsliv samt jord- och skogsbruk, vilka fortsättningsvis kan generera 
ekosystemtjänster.  
 
Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas.  
 
Möjlig påverkan kan vara på målet hav i balans samt bara naturlig försurning, levande 
sjöar och vattendrag. Viss negativ påverkan kan även ske på målet God bebyggd miljö 
i de orter som inte är utpekade som serviceorter detta för att prioritering av 
utvecklingen av bebyggelsen samt service kopplade till vardagsgöromål inte prioriteras 
av kommunen i dessa orter. För att motverka de möjliga negativa effekterna är det 
viktigt att orterna runt omkring serviceorterna har god tillgänglighet och uppkoppling 
till serviceorterna antingen via kollektivtrafik samt andra hållbara transportmedel. 
 
Utvecklingsstrategin bidrar till positiv påverkan på de Globala målen eftersom den 
fysiska utvecklingen av kommunen koncentreras till fyra serviceorter, en centralort 
samt fem stråk. På så vis bevaras större markområden med natur- och kulturmiljöer, 
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friluftsliv samt jord- och skogsbruk, vilka fortsättningsvis kan generera 
ekosystemtjänster.  
 
I de orter som inte är utpekade som serviceorter och som inte heller har en god 
uppkoppling till stråken och därigenom till serviceorterna, finns risk för negativ 
påverkan på målen: 

- 3. Hälsa och välbefinnande – genom sämre tillgänglighet till sjukvård. 
- 4. God utbildning för alla – genom sämre tillgänglighet till förskola, 

grundskola, yrkesutbildning och högre utbildning av hög kvalitet. 
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – genom att planläggning 

för verksamheter/industrier inte prioriteras i första hand. 
- 9. Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur – genom att 

infrastruktursatsningar sker prioriterat i centralort, serviceorter och stråken. 
Och genom att planläggning av verksamheter/industrier inte prioriteras i första 
hand. 

- 11. Hållbara städer och samhällen – genom att planläggning av bostäder, 
transportsystem och grönområden inte prioriteras i första hand. Dock måste 
minsta nödvändiga i transportsystemen göras i dessa orter för att uppkoppling 
till stråk och serviceorter fungerar.  

 

9.2 STRATEGIOMRÅDEN 

9.2.1  INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER (I PLANPROGRAMMET 
TRAFIKLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN) 

Sammanfattning av strategiområdet med ställningstaganden 
Strategiområdet med tillhörande ställningstaganden lyfter fram satsningar för hur 
infrastrukturåtgärder samt kommunikationerna ska utvecklas dels utifrån 
Strukturbilden och dels utifrån de utmaningar kommunen fysiskt i dagsläget har. 
Ställningstaganden som inte analyserats utifrån målen för hållbart samhällsbyggande 
är:  

- I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och Älmhult ska infrastruktur 
och kollektivtrafik förbättras för att öka möjligheten till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult är både nuvarande väg 124 och en tänkt 
förstärkt förbindelse förbi Hamneda och Pjätteryd utpekade som stråk.  

- I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för cykel- och kollektivtrafik.  
- Utveckla närtrafiken till att kunna användas både på kvällar och helger samt för 

att knyta ihop serviceorterna med sitt omland.  
 
Analys i förhållande till nollalternativet  
Nollalternativet innebär att gällande översiktsplan från 2006 och kommunala 
styrdokument består. I gällande översiktsplan trycker man på att kommunen är 
beroende av bra kommunikationer och att vägnätet håller en god standard. 
Ställningstaganden man gjorde i samband med gällande översiktsplan är att 
kollektivtrafiken bättre skall anpassas till resenärernas behov, detta främst för 
arbetspendling. Man har i de nya ställningstagandena satsat mer på alla typer av resor 
och även resor inom kommunen med kollektivtrafik. I det kommande arbetet riktar 
kommunen sig också till att sprida information om fördelar med att välja ett mer 
hållbart transportmedel. För att utveckla kollektivtrafiken med fler avgångar och 
snabbare rutter mellan andra kommuner förtydligar kommunen att detta kan ske till 
följd av ett ökat intresse för in- och utpendling till arbete. 
 
Det förklaras i befintlig översiktsplan att det ska satsas på utbyggnad av specifika 
cykelvägar och de större transportvägarna samt jobba för höghastighetsjärnväg längs 
E4:an. I det nya strategiområdet hålls ställningstagandena mer övergripande och har 
en större tyngd på kollektivtrafik generellt. Nya ställningstaganden håller till viss del 
med om satsningar från gällande översiktsplan men stärker också behovet av fiber. I 
och med att serviceorter pekas ut i utvecklingsstrategin så blir det satsningar som 
berör en större yta av kommunen. 
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Strategier som analyserats och hur de hänger ihop 
Följande strategiområden med ställningstaganden går in i varandra och säger i vissa 
lägen emot varandra. Med hänsyn till kostnadsperspektivet inom de olika 
ställningstagandena så kommer det att behöva göras prioriteringar. Strukturbilden 
bidrar till att kunna göra riktade insatser som ger ett mervärde för att nå de flesta 
målen. För att kunna göra riktade satsningar för att sprida ut servicen i Ljungby 
kommun som till ytan har ett stort upptagningsområde, har strategiområdena arbetats 
om för att bli mer koncentrerade till stråken och de utpekade orterna. 
 

Strukturbilden för kommunen definierar en centralort, fem stråk av 
regional betydelse och fyra serviceorter med grundläggande service i form 
av nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar och 
övrig infrastruktur som är kopplade till stråkens snabba kollektivtrafik. 
Strukturbilden ligger till grund för kommunens långsiktiga fysiska 
utveckling. Inom stråken med deras goda tillgänglighet bedöms 
huvuddelen av kommunens utveckling samt satsningar på infrastruktur 
och hållbart resande ske. Förutom på centralorten sätts särskild fokus på 
serviceorterna, där kommunen satsar långsiktigt på grundläggande 
service samt ny bebyggelse, kollektivtrafik och infrastruktur.   
 
Arbeta för att Ljungby stad ska vara en motor för hela kommunen som 
kan generera ett starkt underlag av arbetstillfällen och service.  
 

Den senare strategin blir riktad mot satsningar inom Ljungby stad och motverkar 
satsningen på den generella strukturbilden. Strategierna slås ihop för att få en bättre 
förståelse för att det görs satsningar inom tätorten men också i serviceorterna men på 
olika nivåer. Förslag på ny formulering blir: 
 

Strukturbilden för kommunen definierar en centralort, fem stråk (Väg E4, 
Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 594/592 mot Älmhult via Hamneda och 
Pjätteryd samt väg 124 mot Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med 
grundläggande service och ett utvecklingsområde utmed sjön Bolmens 
östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. Strukturbilden 
ligger till grund för kommunens långsiktiga fysiska utveckling. 
Strukturbilden ligger till grund för kommunens långsiktiga fysiska 
utveckling. Inom stråken med deras goda tillgänglighet bedöms 
huvuddelen av kommunens utveckling samt satsningar på infrastruktur 
och hållbart resande ske. Förutom på centralorten som är motor för att 
generera ett strakt underlag av arbetstillfällen och service sätts särskild 
fokus på serviceorterna, där kommunen satsar långsiktigt på 
grundläggande service samt ny bebyggelse, kollektivtrafik och 
infrastruktur.   

 
Följande ställningstaganden är viktiga var för sig men är fullt ut beroende av varandra. 
För att förstå kopplingen föreslås de läggas ihop. Inom de båda ställningstagandena är 
det till stor del kommunen som äger frågan men det är en dyr process och måste 
därför alltid ses som ett. 

Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceorterna och viktiga 
besöksmål genom förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar med 
prioriteringar utifrån strukturbilden. 
 
Att genom höjd prioritet för hållbara trafikslag i samhällsplaneringen 
arbeta för att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet inom och 
mellan kommunens orter.  

 
Omarbetat ställningstagande föreslås enligt nedan: 
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- Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen, både vad gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga 
målpunkter för hållbara trafikslag 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 av huvuddelen av kommuninvånarna för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. I stråken sker de större 
satsningarna på trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  
 

Ett ställningstagande som kan knytas samman med andra strategiområden för 
kommunen är ”Utveckla kommunens identitet tillsammans med kommuninvånarna, 
till exempel genom medborgardialog och ortsanalys”. Satsningen är bred och det bli 
otydligt om det är serviceorter eller alla orter som menas, eftersom det inte 
specificeras att det är serviceorterna det riktar sig mot är det orter generellt som blir 
innebörden. Det är ett ställningstagande som med väl valda åtgärder kan leda till att 
övriga orter känner en möjlighet att växa och stärkas för att senare kunna bli 
etablerade serviceorter alternativt attraktiva utvecklingsområden. Ställningstagandet är 
viktigt att bevara för att kunna knytas samman och medverka till att strategiområdet 
Attraktiva bebyggelsemiljöer kan komma vidare.  
 
Analysen av ställningstagandet ”Satsa på komplett utbyggnad av fibernätet” visar på 
att den är mycket kostsam att genomföra. Ställningstagandet i sig ger en stor positiv 
påverkan för att nå målen för samhällsbyggandet och bör därför omformuleras till: 
 

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

Ljungby stad har andra utmaningar och styrkor än serviceorterna i övrigt och bör 
därför ha egna ställningstaganden för att kunna nå målen för samhällsbyggandet. 
Ställningstagandet ”Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv 
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare struktur för hur staden 
ska fortsätta utvecklas genom förtätning, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar” leder till de flesta målen inom samhällsbyggande men 
har inte med någon formulering om hur det ska undvikas att det går emot målen om 
naturmiljö och klimatsmarta lösningar.  
 
Fortsatt har staden utmaningar genom barriäreffekter och ställningstagandena ”arbeta 
för att frigöra nya områden till centrumändamål genom att centralt belägna 
industrier flyttas ut till nya attraktiva lägen” och ”undersöka nya områden 
utanför Ringleden som kan vara möjliga för byggnation samt säkerställa överfart 
över barriärer” behandlar hur staden kommer jobba för att kunna utvecklas. Båda 
ställningstagandena är viktiga för att nå målen men det är viktigt att dessa 
ställningstaganden landar i åtgärder som delmål för att processerna är långa. Frågan 
ägs till stor del av privata aktörer. För att inte stoppa upp utvecklingen i väntan på rätt 
läge för företagen att byta lokalisering, krävs att kommunen kollar på möjligheter 
utanför barriärerna. Åtgärder för att möjliggöra säkra över- eller underfarter vid 
barriärer blir avgörande tillsammans med aktuella underlag för att förebygga att andra 
värden såsom natur- och kulturmiljö inte förringas. Ställningstagandena ändras enligt: 

 
- Ny bebyggelse ska främst ske i form av central förtätning/omvandling och 

nyexploatering i direkt anslutning till staden. Att förtäta är ett sätt att 
bevara natur- och jordbruksmark samt att hålla ihop staden när 
befolkningen ökar.  
 

- För att öka stadens attraktivitet och få en mer resurseffektiv 
markanvändning är det viktigt att särskilt stadens centrala delar förtätas 
med stadsmässig bebyggelse och att nya områden för centrumändamål 
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frigörs genom att centralt belägna industrier flyttas ut till nya attraktiva 
lägen.  

 
- Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden måste ringlederna 

anpassas till stadens utveckling. Nuvarande ringleder som byggts in av 
nya bostadsområden byggs om till bostadsvägar. Ringlederna dras om i 
nya sträckningar utanför bostadsområdena samt trafiksäkra överfarter 
för gående och cyklister säkerställs över barriärerna. 

 
Kollektivtrafiken till och från anda kommuner har visat sig viktig genom analyserna 
men områden som kommunen enbart kan tycka till om. De anses dock viktiga att ha 
kvar då ett bredare kunskapsunderlag och ett aktivt arbete för att framåt få till bättre 
kollektiva förbindelser är avgörande för många av målen. Ställningstagandena 
”kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande kommuner ska 
förbättras och snabbas upp. Fokus ska ligga på hållbara transportmedel och hela-
resan-perspektivet både för pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 
Där är allt från möjligheten att byta trafikslag, hållplatsernas utformning, antal 
samåkningsplatser till tidtabellerna betydelsefulla” och ”arbeta för att utöka 
arbetsmarknaden genom förbättrade och snabbare pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik till närliggande kommuner. Även genom att jobba för att 
standarden på de större vägarna blir bättre” är direkt kopplade till varandra. Första 
ställningstagandet är också en dubblering av ställningstagandet i strukturbilden. Dessa 
båda slås samman och ändras till: 
 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande kommuner ska 
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, hållplatsernas 
utformning, samåkningsplatser till tidtabellerna betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är kollektivtrafik-noder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel samt gång- och cykelförbindelse viktiga.  

 
För att sprida attraktiviteten och kunskapen om kollektivtrafik har ställningstagandet 
”använd mobility managementåtgärder för att genom attityd- och 
kunskapsförändringar, effektivisera användningen av infrastruktur och 
transporter med fokus på att förbättra folkhälsan genom att välja hållbara 
transportmedel” tagits fram. Ställningstagandet har genom analysen visat att den 
leder utvecklingen mot målen och att det inte kommer krävas mycket resurser för att 
starta upp ett arbete kring detta.  
 
En utmaning som kommunen har är att det inte finns någon tågförbindelse. Det är av 
stor vikt för kommunen i sig att kunna utveckla upptagningsområdet med snabbare 
förbindelser vilket en station vid kommande höghastighetsjärnväg skulle vara. 
Ställningstagandet är viktigt då en station skulle ge en stor inverkan på det sociala 
perspektivet och även för utbildnings- och arbetsmarknaden. Ställningstagandet 
”Arbeta brett för att få till en station i Ljungby för en eventuell 
höghastighetsjärnväg. Planera för två möjliga järnvägskorridorer genom 
kommunen på varsin sida av staden” lämnas som det ser ut. Kommunen äger inte 
frågan själv om det blir en station eller inte, men enligt nuvarande ordalydelse är det 
något kommunen styr över och kan verka för. Strategin innebär i sig ingen stor 
ekonomisk påverkan. En framtida etablering av station kommer innebära en stor 
ekonomisk påverkan men på sikt kommer det att vara gynnsamt.   
 
Ställningstagandet Arbeta för att öka kommunens förnybara energiproduktion och 
minska beroendet av energi utifrån bidrar till en tryggare elförsörjning och 
dessutom med hänsyn till ett mål att växa i invånarantal kan ses som en 
grundläggande förutsättning. Det är en strategi som till viss del är flexibel att 
genomföra, det finns olika alternativ som kan kombineras men kräver investeringar. 
Investeringarna är lönsamma över tid och generera nytta till invånare i kommunen. 
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Kommunen kan föregå genom satsning på bland annat solenergi och utveckling av 
användning av biobränsle. Genom information och stöd finns även möjlighet att 
involvera näringsliv och privatpersoner.  

9.2.2 STRATEGIOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA 
MÅLEN:   

Utvecklingsområdet bedöms bidra till en positiv påverkan på miljömålen: 
- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- Giftfri miljö 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Ett rikt odlingslandskap 
- God bebyggd miljö. 

 
Ställningstaganden som handlar om målsättningen att prioritera hållbara trafikslag i 
samhällsplaneringen, dvs gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och andra hållbara sätt, 
är gynnsamma för miljön. Att utveckla bebyggelsen i staden och serviceorterna genom 
förtätning och omlokalisering av centralt belägna industrier till nya attraktiva lägen 
(skyltlägen utmed stråken) bidrar till frisk luft, giftfri miljö, grundvatten av god 
kvalitet, ett rikt odlingslandskap samt god bebyggd miljö. Detta för att en 
effektivisering sker i markanvändningen och även en avhjälpning av förorenad mark i 
centrala delar i staden. På så vis sparas bra jungfrulig mark till odling och skogsbruk 
medan störande industrier kan lokaliseras utmed de stora stråken där det redan finns 
störningar.  
Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas.  
 
Risk för negativ påverkan finns alltid vid omlokaliseringar och utbyggnad av ny 
infrastruktur när det gäller målen; 

- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning 
- Ett rikt växt- och djurliv 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Levande skogar 

 
Därför är det viktigt att alltid utreda i de fortsatta planstegen vilka värden som finns på 
platsen och vilka skyddsåtgärder som planen måste reglera för att minska de negativa 
effekterna.  
 
Strategiområdet bidrar till positiv påverkan på de Globala målen:  

- 3. Hälsa och välbefinnande – genom att fler gång- och cykelvägar kopplas 
samman och byggs ut. 

- 6. Rent vatten och sanitet – genom att centrat belägna industrier vid en 
framtida omlokalisering får möjlighet att ordna säkrare 
dagvattenhanteringssystem och därmed minska belastningen på grundvatten, 
sjöar och vattendrag. 

- 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – genom regional och 
gränsöverskridande infrastruktursatsningar mellan kommunerna i regionen.  

- 11. Hållbara städer och samhällen – genom tillgängliggörande av hållbara 
transportsystem för alla, säkra bostäder till överkomlig kostnad, inkluderande 
och hållbar Urbanisering, minska städers miljöpåverkan, skapa säkra och 
inkluderande grönområden för alla.  

- 14. Hav och marina resurser – genom att nya 
Verksamhetsområden/industriområden skapas, möjliggörs att med nya 
teknikutvecklingar och innovationer skapa säkrare dagvattensystem för 
verksamheterna för att minska föroreningarna i grundvatten, vattendrag och 
sjöar.  
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- 15. Ekosystem och biologisk mångfald – genom förtätning kan värdefulla 
naturområden bevaras. 

 
Risk finns alltid vid nybyggnation vare sig det gäller nylokalisering, omlokalisering 
likväl som en ny gång- och cykelväg ska dras fram på jungfrulig mark. Därför är det 
viktigt att alltid utreda i de fortsatta planstegen vilka värden som finns på platsen och 
vilka skyddsåtgärder som planen måste reglera för att minska de negativa effekterna.  
 
Ställningstagandena i detta strategiområde kan innebära intressekonflikter när det 
gäller infrastruktur/kommunikationssatsningar utifrån strukturbilden. För att motverka 
negativa och oönskade effekter från framförallt ortsbor vars ort inte är en serviceort, är 
det oerhört viktigt att de orterna kopplas samman och tillgängliggörs till närmaste 
stråk, serviceort genom nödvändiga infrastruktur- och kommunikationsåtgärder.  

9.2.3 NATUR OCH VATTEN (I PLANPROGRAMMET MILJÖKONSEKVENSER) 

Sammanfattning av strategiområdet med ställningstaganden 
Strategiområdet handlar om att arbeta för en hållbar utveckling med tonvikt på de 
utmaningsområden kommunen har idag.  
 
Analys i förhållande till nollalternativet 
Nollalternativet innebär inte något tydligt strategiskt arbete inom området som gäller 
teknisk försörjning, hantering av miljöfrågor och konsekvenser. Gällande översiktsplan 
fokuserar främst på identifiering av värdefulla naturmiljöer och uppmärksamhet om 
vattenförvaltningen med inriktning främst på att bevara och skydda. Gällande teknisk 
försörjning anges behovet av en ny energiplan och att säkerheten för 
dricksvattenförsörjning har hög prioritet. Gällande ställningstaganden om 
avloppsanläggningar och avfallshantering bedöms redan till stor del vara genomförda 
och därför behöva utvecklas vidare.  
 
Flera av utmaningarna i nuvarande översiktsplan är fortfarande aktuella inom bland 
annat energi, säkerhet och robusthet samt dricksvattenförsörjning. De 
ställningstagandena som finns inom dessa områden i nuvarande översiktsplan har inte 
fått önskat genomslag i kommunens verksamhet. Därför behöver de omarbetas utifrån 
prioriteringar med möjlighet till samverkan med andra strategiska områden för göra 
dem mer utvecklingsinriktade.  
 
Efter en bearbetning av ställningstagandena i planprogrammet har ställningstagandena 
ökat, detta eftersom nya faktaunderlag i form av natur- rekreations- och 
kulturvärdesinventeringar har tillkommit. I inledningen av kapitel 8 i denna 
konsekvensbeskrivning, redogörs för vilka ställningstagandena som inte har 
hållbarhetsbedömts. De ställningstaganden som har bedömts, har fokus på att särskilt; 
prioritera hållbara lösningar, skydda och stärka ekosystemtjänster, en särskild satsning 
på vattenkvalitetsfrågor, att bemöta sårbarheten i tillgången till fossilfri energi,  
 
Ställningstaganden som analyserats och hur de hänger ihop 
Ett övergripande ställningstagande inom detta område handlar om att Se över 
möjligheten att ställa miljökrav på exploatörer genom exempelvis 
markanvisnings- och exploateringsavtal för att prioritera mer hållbara lösningar i 
infrastruktur- och bebyggelseutveckling. Eftersom kommunen inom de närmsta åren 
står inför tillväxt inom både bostadsområden och verksamhetsområden samt med flera 
renoveringar av kommunala byggnader, finns möjlighet att påverka vid nyanläggningar 
och nybyggnation. Det finns samtidigt möjligheter att påverka befintlig infrastruktur 
och bebyggelse. Ställningstagandet kan bidra till flera av målen för samhällsbyggandet. 
Det är viktigt att både sociala och miljömässiga aspekter inkluderas. Avvägningar 
kommer att behöva göras. Ställningstagandet kräver till viss del översyn av nuvarande 
arbetssätt som till exempel att ställa krav genom exploateringsavtal för att kunna 
påverka i önskad riktning. Ställningstaganden kan medföra ökade 
investeringskostnader men bidrar till långsiktiga lösningar. Det kan vara svårt att styra 
över när inte kommun eller kommunalt bolag är aktör. Utifrån ekonomiska 
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överväganden behöver vissa områden prioriteras framför andra. Genom att prioritera 
satsningar inom vissa områden kan kompetens och resurser särskilt förstärkas där.  
 
Ställningstagandena:  

- Utveckla kunskapen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att 
kunna användas i samhällsplanering och för att förbättra förutsättningen 
för det naturliga ekosystemet och  
 

- Grönstråk med natur-, kulturlandskap- och rekreationsvärden sparas och 
görs mer tillgängliga genom bland annat bättre gång- och 
cykelförbindelser. För att kunna bibehålla och utveckla dessa värden 
behöver värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga gröna samband 
identifieras.  

 
ger positiv påverkan på majoriteten av områden utifrån målen för samhällsbyggandet. 
Ställningstagandena ger till exempel positiv påverkan genom att erbjuda rekreation, 
minska luftföroreningar och klimatpåverkan samt innebär en bättre anpassning till 
klimatförändringar. Den bidrar också till att bibehålla och utveckla biologisk mångfald. 
Det finns koppling mellan tillgång till naturmiljöer och hälsa. Genom särskild koppling 
till det sociala perspektiv och kombinera med mötesplatser där det finns möjlighet att 
utföra aktiviteter kan denna strategi också bidra till strategiområde Attraktiva 
bebyggelsemiljöer. Det kan finnas konflikt mellan olika markanvändningsintressen, 
till exempel genom att förtäta staden och intresset av att bygga strandnära. 
Inventeringar av rekreativa värden samt naturvärden och andra faktaunderlag i 
grönstrategiarbetet ger input till konkreta åtgärder och prioriteringar. Kostnader kan 
handla både om investeringar men också om löpande kostnader kopplat till förvaltning 
för att bibehålla värdena på lång sikt.  
 
Ställningstagandet som handlar om att Utveckla kunskapen om biologisk mångfald 
och förbättra förutsättningen för det naturliga ekosystemet bedöms hänga 
samman med det andra ställningstagandet och åtgärder kopplat till dessa bör 
sammanfalla. Åtgärder kopplat till ett sådant ställningstagande kan också kopplas till 
ställningstagandet om digitalisering under strategiområdet Attraktiva 
bebyggelsemiljöer.  
 
Ställningstagandet Byggnation i förorenade områden är ett sätt att bidra till att 
marksanering sker, varför det är en prioriteringsgrund vid planering av vilka 
områden som ska bebyggas bidrar framförallt till miljömålet giftfri miljö och är 
positiv i förhållande till bör-läget. Ställningstagandet kan vara förenad med stora 
kostnader beroende på hur ansvarsfrågan ser ut. Detta är kostnader som kommer 
oavsett, men genom detta tidigareläggas eller planeras för. Den kan också innebära att 
planering och nybyggnation tar längre tid. Det finns dock ekonomiska fördelar i ett 
större perspektiv i att strategiskt samordna arbetet med ny planläggning och sanering. 
Det möjliggör också bättre användning av markområden och att säkerställa attraktiva 
miljöer och förhindrar förekomst av oattraktiva ödeområden. Nytta skapas ur ett 
invånarperspektiv och resurshushållningsperspektiv.  
Närområden bör särskilt beaktas vid planeringen och ett väl samordnat arbete med 
hantering av potentiellt förorenade områden och planläggning är viktigt. Detta bidrar 
också till en minskad konkurrens av mark inom stad och tätorter.  
 
En styrka som identifierats i omvärldsanalysen handlar om Ljungby kommun som en 
viktig leverantör av dricksvatten. Ställningstagandena; 

- God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun med 
dagvattenhantering och vatten- och avloppslösningar. 

 
- Dricksvattentäkterna ska hantera risker för låga vattennivåer och 

påverkan av utsläpp, genom att behovet av reservvattentäkter är 
identifierat och åtgärdat.  
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bedöms vara viktiga ställningstaganden med stor potential att också bidra till positiv 
påverkan på flera områden. Utöver direkt positiv påverkan ur miljöperspektiv och för 
mottagare av dricksvatten kan kommunens attraktivitet ur boende- och 
rekryteringsperspektiv samt besöksperspektiv gynnas. Ställningstagandena har blivit 
formulerade ur det ursprungliga ställningstagandet ”Profilera Ljungby kommun som en 
kommun med ett aktivt arbete för god vattenkvalitet och en viktig leverantör av 
dricksvatten i Sverige” och inkluderar ett brett arbete inom kommunens olika 
verksamheter. En del handlar om att göra extra satsningar i samband med ordinarie 
åtgärder som kommunen ansvarar för medan andra innebär satsningar utöver 
kommunens ordinarie verksamhet. Kostnadsposter för kommunen kan handla om 
satsningar på VA, dricksvattenskydd, klimatanpassning, utbildning och 
marknadsföring och handlar både om personalkostnader och investeringskostnader. 
Ställningstagandena bedöms vara genomförbara men kommer att kräva ett stort 
löpande långsiktigt arbete med många olika aktörer.  

9.2.4 STRATEGIOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA MÅLEN:   

Strategiområdet bedöms bidra till en positiv påverkan på flera av miljömålen. Genom 
att prioritera byggnation i förorenade områden arbeta prioritera mer hållbara lösningar 
samt att öka förnybar energiproduktion påverkas framförallt; 

- Miljömålet begränsad klimatpåverkan i positiv riktning. Även miljömålen  
- Frisk luft  
- God bebyggd miljö  
- Till viss del giftfri miljö kan ges positiv påverkan.  

 
Ställningstagandena som handlar om att utveckla förutsättningarna för 
ekosystemtjänster och kunskapen om biologisk mångfald samt satsning på ett aktivt 
arbete med vatten och dricksvatten kan bidra till en positiv påverkan framförallt på 
miljömålen; 

- Ett rikt växt- och djurliv  
- Ingen övergödning  
- Grundvatten av god kvalitet  
- Levande sjöar och vattendrag  
- Ett rikt odlingslandskap och levande skogar.  

 
Strategiområdet bedöms kunna bidra till positiv påverkan på de Globala målen:  

- 13. begränsa klimatförändringarna 
- 6. rent vatten och sanitet  
- 7. hållbar energi för alla  
- 15. ekosystem och biologisk mångfald 
- 3. god hälsa och välbefinnande 
- 11. hållbara städer och samhällen  
- med möjlighet till positiv påverkan på 12. hållbar konsumtion och produktion.   

9.2.5 ATTRAKTIVA BEBYGGELSEMILJÖER (I PLANPROGRAMMET ATTRAKTIVA 
MILJÖER)  

Sammanfattning av strategiområdet med ställningstaganden 
Ställningstagandena lyfter fram satsningar för att få kommunen attraktiv för personer 
att flytta till eller stanna kvar i. I ställningstagandena finns det tydliga riktlinjer för att 
det ska göras en extra satsning på gruppen unga vuxna, den muntliga 
berättartraditionen samt vatten. En gemensam nämnare är att det ska finnas 
tillgängliga mötesplatser, platser för rekreation, fritids- och idrottsändamål samt natur- 
och kulturområden. Efter analysen har vissa ställningstaganden lyft ut till ett eget 
strategiområde ”Uppleva och Göra” för att de ställningstagandena framförallt 
behandlar värdet av att uppleva natur, kultur, rekreation och mötesplatser. För att 
sprida information och kunskap har ställningstagande tagits fram att satsa på att 
digitalisera information. För att få en grund att stå på som en attraktiv kommun finns 
det tydliga ställningstaganden för att främja trygghet, säkerhet och hälsa. 
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Analys i förhållande till nollalternativet 
Nollalternativet innebär att gällande översiktsplan från 2006 och kommunala 
styrdokument består. I gällande översiktsplan har man som ställningstagande att 
medge ett större utnyttjande av strandskyddsområden för exempelvis 
bostadsbyggande. Nuvarande ställningstagande om att arbeta för att möjliggöra 
boenden i strandnära läge håller kvar vid ställningstagandet men har en mildare 
framtoning. Föreslagen ställningstagande ger kommunen möjlighet att i väl valda 
områden satsa på utbyggnad som går väl i hand med strandskyddets syften.  
 
Gällande översiktsplan och nya ställningstaganden som gäller natur- och kulturmiljö 
pekar åt samma håll. Det som skiljer sig åt är att i förslag till nya ställningstaganden så 
lyfts frågan att på ett digitalt sätt sprida kunskap för att kunna värdesätta natur- och 
kulturmiljöer på ett mer attraktivt sätt. I tidigare översiktsplan har man specifikt pekat 
ut att miljömål och folkhälsomålen ska involveras i det vardagliga arbetet med 
prioriteringar. Framtagandet och prioriteringar av nu valda ställningstaganden har 
gjorts med hänsyn till miljömålen och de globala målen.  
 
All typ av bebyggelse ska prioriteras enligt gällande översiktsplan. I de nya 
ställningstagandena om attraktiva bebyggelsemiljöer pekas det på att det ska främjas 
ökat utbud och variation. Inom andra strategiområden i framtida översiktsplan pekas 
det också på vikten att från kommunens sida prioritera områden enligt strukturbilden. 
De mer riktade ställningstagandena gör att det blir lättare att nå strategiområdet för 
att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer. 
 
Tidigare ställningstaganden i gällande översiktsplan har varit att det är av stor vikt att 
kommunen äger och förvaltar områden för rekreation. Kronoskogen och Bräkentorp 
nämns som möjliga naturreservat. Dessa har sedan dess skapats. I de nya 
ställningstagandena lyfts det inte fram i vilken mån kommunen behöver vara förvaltare 
utan mer hur kommunen ska kunna planera för att tillgängliggöra, befintliga och nya 
områden för rekreation, fritids- och idrottsanläggningar, med kollektivtrafik och gång- 
och cykelvägar. 
 
Området vatten har generellt inte fått mycket utrymme inom befintlig översiktsplan. En 
satsning från kommunens sida är att lyfta fram vatten i olika aktiviteter och strategier 
för kommande utveckling både som en tillgång i attraktiva bebyggelsemiljöer, 
hantering av dagvatten men också som en resurs i fråga om dricksvatten. 
 
Ställningstaganden som analyserats och hur de hänger ihop 
 
Flera av ställningstagandena handlar om att behålla och skaffa nya invånare. I 
ställningstagandet ”Ljungby kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv 
kommun att bo i och flytta till, särskilt för unga vuxna” har kommunen valt att 
specificera en specifik grupp att satsa på. Detta utifrån nuläget och att det behövs 
personer i arbetsför ålder. Att vara en attraktiv kommun för unga vuxna kommer dock 
i ett längre perspektiv att gynna majoriteten av invånare i kommunen. Det är av stor 
vikt för kommunen att ha mer riktade strategier för att kunna göra aktiva satsningar. I 
analysen lyfts det fram att det är ett generellt mål som inte i sig själv når börläget i 
fråga om jämlikhet och miljömässiga mål. Ställningstagandet har arbetats om för att 
mer gå i linje med kommunens övergripande vision om att bli 35 000 invånare år 2035 
och lyder numera: I den fysiska planeringen möjliggöra för 35 000 invånare 2035, 
vad gäller tillgång på bland annat bostäder, arbetsplatser, service och offentliga 
miljöer. Det är viktigt att kommunen och staden kan erbjuda attraktiva 
boendemiljöer.  
 
För att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och även för att knyta ihop till föregående 
ställningstagande är det viktigt för Ljungby kommun att få igång flyttkedjor. 
Ställningstagandet ”Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek och arkitektoniska uttryck i arbetet med 
bostadsförsörjning och fysisk planering.” tar oss mot detta. Det har genom analysen 
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visat sig att det kan bli ett kostsamt ställningstagande då det kan krävas större 
investeringar för de privata och kommunala bostadsbolagen. Det är dock ett 
ställningstagande som kommunen kan styra väl över och det kommer på sikt ge stora 
positiva sociala konsekvenser. Ställningstagandet ställer stora krav på val av markköp 
och hur det planeras inom områdena.  
 
För att bredda attraktiva bebyggelsemiljöer har ställningstagandet ”arbeta för att 
möjliggöra boenden i strandnära lägen genom utpekade områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)” jobbats fram. Detta 
ställningstagande är en av de få ställningstagandena som inte direkt är kopplad till 
satsningar enligt strukturbilden. Ställningstagandet i sig blir helt låst till boende och 
behöver ses i kombination med andra ställningstaganden under området Uppleva och 
göra där det pekas på vikten av tillgängliga områden för rekreation, fritids- och 
idrottsändamål. I ett läge med att kommunen pekar ut möjliga områden för LIS-
områden behöver det inte leda till stora kostnader. I ett längre perspektiv kommer 
ställningstagandet att bli kostsamt om det kommunala bostadsbolaget ska satsa på 
olika typer av boendeformer även på landsbygden i strandnära lägen. Dessa tre 
ställningstaganden direkt kopplade till bostadsbebyggelse står kvar efter analysen.  
 
För att säkerställa och jobba vidare på kulturmiljön analyserades ställningstagandet 
”arbeta för att bebyggelsen ska präglas av värdefulla och tillgängliga 
kulturmiljöer”. Ställningstagandet har en stor positiv påverkan för att nå flertalet av 
målen för samhällsbyggande. Det behöver inte bli kostsamt men kan krävas en del 
resurser från kommunens sida för att hålla intresset uppe bland besökare och 
invånare. Ställningstagandet föreslås kompletteras med miljöer och får då lydelsen: 
 

Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt och 
livskvalitet i kommunens samhällsplanering. Arbeta med att bevara, 
använda och utveckla värdefull befintlig bebyggelse samt att 
förbättra kunskap om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig. 

 
Följande ställningstaganden är sammankopplade och riktar sig mot satsningar för den 
muntliga berättartraditionen och vatten. Ställningstagandena har efter analysen 
resulterat i eget strategiområde Uppleva och göra: 
 

- Utveckla kommunens identitet tillsammans med kommuninvånarna, 
till exempel genom medborgardialog och ortsanalys.  

 
- Utveckla besöksnäringen genom att satsa på miljöer och aktiviteter 

kopplade till kommunens fokusområden vatten och muntlig 
berättartradition. 

 
De behöver användas i kombination och inte glömmas bort inom respektive område. 
Att enbart satsa när det gäller den fysiska miljön kan ge ett knappt genomslag men i 
kombination för att utveckla kommunens identitet kan det leda till större effekter och 
en stor positiv påverkan på det sociala perspektivet. Med relativt små medel kan 
kommunen komma en bra bit på väg och göra tydliga prioriteringar.  
 
En satsning på digitalisering kommer fram genom följande tre ställningstaganden: 
 

Visa upp och marknadsför kommunens utvalda intressanta platser, 
evenemang och värden.   
 
Satsa på digitalisering av information om natur – och kulturmiljöer 
för att göra dem tillgängliga och kända för allmänheten. 
 
Satsa på digitalisering av information om besöksnäringen för att 
göra den tillgängliga för allmänheten. 
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Kommunen kan med relativt små resurser vara en stor aktör i att nå 
ställningstagandena och de är alla ställningstaganden som behövs för att nå börläget. 
För att ge en större effekt och en mer ihållande effekt krävs det att besöksnäringen 
hänger på. De är nära sammankopplade med ställningstagandet om att få till attraktiva 
mötesplatser. Ställningstagandena har slagits samman under strategiområdet Uppleva 
och göra och har formulerats om till: 
 

Platser som är intressanta för besöksnäring eller som natur- och 
kulturmiljö ska tillgängliggöras för allmänheten/besökande både 
fysiskt och genom att information blir lättillgänglig.  

 
Ställningstaganden om mötesplatser för att nå utvecklingen med attraktiva 
bebyggelsemiljöer: 
 

Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden för rekreation. 
 
Kommunen ska främja etablering och utveckling av mötesplatser. 
Mötesplatserna är sammanbindande och överbryggande. 

 
Besöksmål, fritidsområden och anläggningar för kultur och idrott ska 
lätt kunna nås med kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar. 
 
Det ska finns gott om tillgängliga och attraktiva 
rekreationsområden. 

 
Ställningstagandena har efter analysen formulerats om under strategiområdet Uppleva 
och Göra:  
 

- Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden för rekreation, 
vilka är tillgängliga och attraktiva.  

 
- Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kultur. 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, attraktiva miljöer och plats för 
evenemang.  

 
En styrka för kommunen inom detta område är bland annat att vi har flera 
naturreservat utspridda geografiskt över hela kommunen och det finns stor potential i 
att uppmärksamma och utveckla tillgången till dessa. De omarbetade 
ställningstagandena gör det tydligare att satsningen ska gälla inom befintliga områden 
och inom nyetablerade områden. I den tidigare formuleringen med bostadsnära 
naturområden blir det svårt att förverkliga inom befintliga områden. För att inte 
glömma bort dessa områden fokuserar ställningstagandet på att göra områden för 
rekreation tillgängliga och nåbara för alla boende. Ställningstagandet i sig behöver inte 
bli så kostsam för kommunen men kan innebära mindre intäkter i fråga om att inte 
kunna exploatera i större utsträckning. En kostsam del blir dock att etablera och utöka 
möjligheten att nå områden med kollektivtrafik och gång- och cykel. De sociala 
aspekterna väger dock tyngre och ställningstagandena behövs.  
 
Exploatering i centrala Ljungby säkerställs genom strategiområdet Attraktiva 
bebyggelsemiljöer där det framhålls att det ska satsas på mer resurseffektiv 
markanvändning och högre bebyggelse. Dessa två ställningstaganden ska ses i ett 
sammanhang där det ena inte utesluter det andra. Kommunen behöver inte alltid vara 
huvudman för att få till mötesplatser utan kan också bidra för att stötta privata 
initiativ. Det kan från kommunens sida vara av stor nytta att hålla koll på att utbudet 
och spridningen harmoniserar med efterfrågan på mötesplatser. Ställningstagandet 
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”Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kultur. Utveckla kvarteret 
Fritiden som navet för idrotten i kommunen” har genom analysen visat sig vara snäv 
och kan tala emot utvecklingsstrategin i strukturbilden. Det är stor kostnad att 
fortsätta utveckla området och det behövs ett krafttag för att göra tillgängligheten till 
området säkert och möjligt med kollektivtrafik och gång- och cykel.  
 
För att säkra möjligheten för kommunens alla orter att utveckla mötesplatser har 
ställningstagande formulerats ” Kommunen ska främja etablering och utveckling av 
mötesplatser som knyter ihop både platser och människor”. Med detta 
ställningstagande säkerställs att även orter som inte är centralorten eller serviceorter 
finns möjlighet att utveckla mötesplatser.  
 
 
Hälsa och säkerhet har genom analysen av två strategier visat sig vara viktigt för att nå 
målen. De är båda aktuella att behålla men kräver aktiva val när det kommer till 
åtgärder. Kostnaderna kan skilja sig åt stort och en del åtgärder kan bli involverade i 
den vardagliga kommunala verksamheten. 
 

I Ljungby kommun finns goda förutsättningar för alla att leva ett 
hälsosamt liv. 
 
I Ljungby kommun känns det tryggt och säkert att röra sig i det 
offentliga rummet.  

 
Efter analysen har dessa ställningstaganden ovan formulerats om till:  

- Bebyggelsemiljöer ska planeras så att miljöstörningar som buller och 
luft minimeras.  
 

- Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån trygghets- och 
säkerhetsaspekter för att skapa och öka trygghetskänsla för 
användaren av det offentliga rummet.  

 

9.2.6 STRATEGIOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA MÅLEN:   

Strategiområdet bedöms bidra till en positiv påverkan på flera av miljömålen. 
Ställningstaganden som hanterar blandningen av bostäder, lättillgängliga kultur-, 
natur-, och rekreationsområden, möjligheterna till aktiv fritid och plats för evenemang, 
samt trygga offentliga rum, påverkar följande miljömål positivt;   

- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning 
- God bebyggd miljö  
- Till viss del giftfri miljö kan ges positiv påverkan om bebyggelseutvecklingen 

prioriteras i områden där marksanering ska ske.  
Ställningstagandet som handlar om byggnation i attraktiva strandlägen dvs utpekade 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, kan ha negativ inverkan på 
miljömålen;  

- Begränsad klimatpåverkan 
- Levande skogar 
- Ett rikt växt- och djurliv 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Samt till viss del grundvatten av god kvalitet 

 
Viss positiv påverkan, kan ske om bebyggelsen bidrar till ökat underlag och därmed 
utbyggnad av kollektivtrafik, på miljömålen; 

- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning 
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Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas.  
 
Strategiområdet bedöms kunna bidra till positiv påverkan på de Globala målen:  

- Mål 3, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar – 
genom att områden för rekreation, kultur och natur blir mer lättillgängliga 

- Mål 9, Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation – genom att underlag för 
kollektivtrafik skapas genom att möjligheter skapas för fler invånare i 
kommunen. 

- Mål 11, Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara – genom satsningen på utvecklingen av mötesplatser i kommunen 
samt genom utvecklingen av kommunens identitet tillsammans med invånarna.   

 
Risk för negativ påverkan på. 
 

- Mål 2, Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk – genom att risk finns för att 
värdefull jordbruksmark ianspråktas framförallt i LIS-områden.  

- Mål 6, Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla – Byggnation i strandnära lägen kan påverka grundvattnet, vattendrag 
och sjöar negativt.  

- Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald – om jungfrulig mark ianspråktas 
både i LIS-områden samt nya exploateringsområden. 

 
Strategiområdet har möjlighet att understödja målen; 

- Mål 4, God utbildning för alla – genom att bebyggelsen bidrar till underlag för 
utveckling av förskolor/skolor vilket kan gynna fler i närområdet. 

- Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion – genom LIS-områden och nya 
exploateringsområden finns möjlighet att förutom bostäder även planera för 
närservice vilket minskar transportsträckorna för konsumenter i närområdet. 

- Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen – genom att kommunens identitet 
utvecklas tillsammans med kommuninvånare och att utvecklingen av 
mötesplatser främjas. 

 

9.2.7 STRATEGIOMRÅDE NÄRINGSLIV OCH UTBILNING  

Sammanfattning av strategiområdet med ställningstaganden 
Strategiområdet handlar främst om ett strategiskt arbete med att utveckla 
tjänstesektorn för att öka branschbredden och att öka möjligheten till 
kompetensförsörjning.    
 
Analys i förhållande till nollalternativet 
Nollalternativet innebär att gällande översiktsplan och kommunala styrdokument 
består. I nollalternativet finns ingen dokumenterad strategi för hur arbete med 
näringsliv och utbildning ska ske. I översiktsplanen från 2006 finns ”Högskolecentrum 
Garvaren” med under avsnittet om utbildning som ett nystartat projekt. Att kommunen 
är konjunkturkänslig på grund av exportinriktad tillverkningsindustri samt att 
arbetspendlingen så väl som andelen tjänsteföretag är låg uppmärksammas i noll-
alternativet men det saknas ställningstagande eller strategi för hur det ska hanteras.  
 
Ställningstaganden som analyserats och hur de hänger ihop 
Nedanstående ställningstaganden är sammankopplade och kan båda bidra till flera 
andra strategiområden genom att stärka näringslivet samt minska 
konjunkturkänsligheten i kommunen. De gör näringslivet mer attraktiv bland unga 
vuxna genom att bidra till fler attraktiva mötesplatser. Tjänstesektorn kan också 
innebära en lägre grad av miljöpåverkan. Goda förbindelser kan ytterligare bidra till att 
öka den positiva behållningen och möjligheten från en sådan satsning. Kommunen kan 
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genom sin verksamhet bidra genom att stötta befintliga företag och att utveckla stödet 
till nya initiativ.  
 

Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesektorn. 
 

Jobba för ett gott samarbete mellan kommunal verksamhet och 
nya/etablerade företag för att få en bra framförhållning i 
utvecklingsmöjligheter för alla branscher. 

 
Ställningstagandena ovan har arbetats om efter analysen till ”Öka branschbredden 
genom att utveckla tjänstesektorn, bland annat inom upplevelse- och 
besöksnäringen samt ”Planera attraktiva platser för olika typer av branscher 
utifrån deras olika behov – yteffektiva kunskapsintensiva företag centralt i 
staden/orterna och platskrävande verksamheter externt i anslutning till orterna 
vid stråken (med möjlighet till skyltläge vid stråken som E4 och 25:an). 
Omarbetningen har skett för att gå i linje med strukturbilden för kommunens 
långsiktiga utveckling samt strategiområdet ”Attraktiva bebyggelsemiljöer” 
 
Strategin att ”Arbeta aktivt med teknikutveckling, innovation och utbildning för att 
befintligt näringsliv och offentlig sektor ska kunna stärka konkurrenskraften” 
kan bidra till att gynna näringslivet i kommunen och attraktiviteten i kommunen. 
Kommunens verksamhet kan påverka genom att gå före inom den egna verksamheten 
men kräver också satsningar från näringslivet. Strategin kan vara förenad med större 
investeringskostnader initialt men som dock på längre sikt är lönsamma. En riktlinje 
som kan bidra till att göra strategin mer genomförbar och ekonomiskt hållbar är att 
fokusera teknikutveckling, innovation och utbildning särskilt på en eller ett fåtal 
avgränsade inriktningar. Satsning kan lämpligen kopplas till fokusområdet vatten för 
att koppla till strategiområdet ”Attraktiva bebyggelsemiljöer” och på så sätt 
effektivisera satsningarna. En justering av ställningstagandet enligt nedan föreslås.  

 
Utöka möjligheten till utbildning i Ljungby utifrån näringslivets efterfrågan och 
inom kommunens fokusområden (exempelvis vattenfrågor). 
 
Nedanstående ställningstagande återkommer inom strategiområdet ”Strukturbild 
samt Infrastruktur och kommunikationer”. Det är ett ställningstagande som bidrar 
till positiv påverkan inom flera av områdena för målen för samhällsbyggandet och 
bemöter flera utmaningar för kommunen. Kommunen har begränsad möjlighet att 
påverka utvecklingen men det bedöms vara ett centralt ställningstagande för 
kommunens utveckling.  
 

Arbeta aktivt med att behålla och utveckla snabbussar till olika orter 
och städer utanför kommunens gränser.  
 

Ställningstagandena har efter analysen omarbetats till: 
 

- Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möjlighet till 
arbetspendling. Både infrastrukturen och kollektivtrafiken behöver då 
förbättras, i första hand i stråken.  

 
- Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behöver följas, då den kan 

påverka hur vi fysiskt planerar för arbetsplatser och arbetspendling. 
 

9.2.8 STRATEGIOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA MÅLEN:   

 
Strategiområdet bedöms bidra till en positiv påverkan på flera av miljömålen;  

- Begränsad klimatpåverkan - eftersom yteffektiva och kunskapsintensiva företag 
ska lokaliseras centralt i staden/orterna där tillgängligheten med gång och 
cykel är högre än utanför staden/orterna.  
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- Frisk luft - eftersom tjänstesektorn bedöms vara mindre belastande på 
luftkvaliteten än t ex tillverkningsindustrier.  

- Grundvatten av god kvalitet - eftersom en breddning av näringslivet till icke 
störande verksamheter innebär också mindre föroreningsrisker av 
grundvattnet.  

- Levande skogar - eftersom tjänstebaserade företag planeras lämpligen i redan 
bebyggda centrala områden av staden/orterna, bevaras mer jungfrulig mark.  

- God bebyggd miljö - eftersom tjänstebaserade företag också kan bidra till att 
nya mötesplatser skapas vilket lockar människor från olika platser.  

 
Viss positiv påverkan på; 

- Giftfri miljö – om omlokalisering av tillverkningsindustrier från centralt belägna 
platser medför att marksanering sker så att marken kan användas för icke 
störande verksamheter. Vid omlokalisering finns också möjligheter för 
verksamheterna att utifrån nya teknologier minska föroreningsriskerna i mark 
och vatten och därigenom positivt påverka miljömålet: 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård via vattendrag som mynnar i 
Kattegatt och i Hanöbukten.  

 
Risk för negativ påverkan på; 

- Begränsad klimatpåverkan – eftersom ytkrävande verksamheter kräver mer 
energiförsörjning och eftersom de lokaliseras i ytterområdena av 
staden/orterna finns risk för ökade persontransporter om inte områdena 
tillgängliggörs med gång- och cykel samt andra kollektiva färdmedel.   

- Frisk luft – eftersom fortsatta etableringar av industrier innebär en 
föroreningsrisk 

- Ingen övergödning – om inte de störande verksamheterna kan säkerställa 
rening av dagvattnet från verksamhetsområdena innan de når grundvatten och 
vattendrag.  

- Grundvatten av god kvalitet – av samma anledning som för målet ingen 
övergödning 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård – av samma anledning som för 
målen Ingen övergödning samt Grundvatten av god kvalitet. 

- Levande skogar – om nya ytkrävande verksamheter etablerar sig i värdefulla 
skogsområden. 

- Ett rikt odlingslandskap – om nya ytkrävande verksamheter etablerar sig på 
värdefull jordbruksmark. 

- Ett rikt växt- och djurliv – om nyetableringar av verksamheter sker där det finns 
värdefulla växter och djur.  

Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas.  
 
Strategiområdet bedöms kunna bidra till positiv påverkan på de Globala målen:  

- Mål 3, Hälsa och välbefinnande – med centralt etablerade tjänsteföretag blir 
arbetsplatser och mötesplatser lättillgängliga för fler. 

- Mål 6, Rent vatten och sanitet – sanering av mark i centrala delar av 
staden/orterna för att passa icke störande verksamheter, minskar 
föroreningarna i grundvattnet. 

- Mål 9, Hållbar industri, innovation och infrastruktur – eftersom 
arbetsmarknaden utökas tillsammans med förbättrade infrastruktur och 
pendlingsmöjligheter för kollektivtrafik. 

- Mål 11, Hållbara städer – genom att klimatpåverkan i staden/orterna minskar 
när näringslivet utökas med icke störande verksamheter samt att nya 
verksamhetsområden ska vara lättillgängliga med hållbara färdmedel.  

- Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna – de ytkrävande verksamheterna kan vid 
nyetableringar klimatanpassa sina verksamheter så att miljöbelastningen 
minskas.  
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- Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald – genom att störande och 
ytkrävande verksamheter koncentreras utmed huvudstråken som redan är 
utsatta för störningar från trafiken.  

 
Strategiområdet bedöms kunna understödja; 

- Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – genom att en 
breddning sker i näringslivet där allt ifrån små tjänstebaserade företag till 
ytkrävande mer tillverkningsinriktade företag har olika kompetensbehov. 

- Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion – eftersom en satsning sker på att 
utveckla näringslivet med tjänstebaserade företag.  

 
Risk finns för samtliga, här ovan angivna mål, vid nybyggnation vare sig det gäller 
nylokalisering, omlokalisering likväl som en ny gång- och cykelväg ska dras fram på 
jungfrulig mark. Därför är det viktigt att alltid utreda i de fortsatta planstegen vilka 
värden som finns på platsen och vilka skyddsåtgärder som planen måste reglera för att 
minska de negativa effekterna.  
 

9.3 SAMMANFATTNING/RESULTAT FRÅN 
STRATEGIOMRÅDESANALYS 

Nedan finns en sammanfattning vilka strategier som består efter analysen och vilket 
utvecklingsområden de tillhör.  
 
STRUKTURBILD FÖR KOMMUNENS 
UTVECKLING 

 

STRUKTURBILD Strukturbilden för kommunen definierar en 
centralort, fem stråk (Väg E4, Väg 25, Väg 
545 till Lidhult, Väg 594/592 mot Älmhult via 
Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 mot 
Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med 
grundläggande service och ett 
utvecklingsområde utmed sjön Bolmens östra 
strand med tillhörande utvecklingsstråk på 
väg 555. Strukturbilden ligger till grund för 
kommunens långsiktiga fysiska utveckling.  
Strukturbilden ligger till grund för 
kommunens långsiktiga fysiska utveckling. 
Inom stråken med deras goda tillgänglighet 
bedöms huvuddelen av kommunens utveckling 
samt satsningar på infrastruktur och hållbart 
resande ske. Förutom på centralorten som är 
motor för att generera ett strakt underlag av 
arbetstillfällen och service sätts särskild fokus 
på serviceorterna, där kommunen satsar 
långsiktigt på grundläggande service samt ny 
bebyggelse, kollektivtrafik och infrastruktur. 

INFRASTRUKTUR OCH 
KOMMUNIKATIONER 

 

 
KOMMUNIKATIONER 
 

 
Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen, både vad gäller 
utbyggnad och skötsel. Viktiga 
målpunkter för hållbara trafikslag är 
större bostadsområden, arbetsplatser, 
busshållplatser, skola/förskola, 
offentlig och kommersiell service samt 
rekreationsmål som idrottsplatser och 
badplatser.  
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 Strukturbildens stråk ska genomgående ha en 
hög standard för att kunna användas effektivt 
av huvuddelen av kommuninvånarna för 
pendling, tjänsteresor, godstrafik och 
fritidsresor. I stråken sker de större 
satsningarna på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik.  
 

 Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, 
serviceorterna och viktiga besöksmål (bland 
annat rekreationsområden och kultur- och 
fritidsanläggningar) genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  
 

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK 
 
 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt till 
närliggande kommuner ska 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, 
hållplatsernas utformning, samåkningsplatser 
till tidtabellerna betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är kollektivtrafik-
noder med busshållplats, pendlarparkering för 
bil och cykel samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga.  
 

 Använd mobility management-åtgärder för att 
genom attityd- och kunskapsförändringar öka 
andelen hållbara trafikslag och effektivisera 
användningen av infrastruktur och 
transporter samt förbättra folkhälsan 

  
Arbeta brett för en station i Ljungby vid en 
eventuell höghastighetsjärnväg. Planera för 
två möjliga järnvägskorridorer genom 
kommunen på varsin sida av staden. 

 
INFRASTRUKTUR 
 

 
Arbeta för att öka kommunens förnybara 
energiproduktion. 
 

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

  

NATUR OCH VATTEN  

EKOSYSTEMTJÄNSTER Utveckla kunskapen om biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster för att kunna användas 
i samhällsplanering och för att förbättra 
förutsättningen för det naturliga ekosystemet.  
 

 Grönstråk med natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden sparas och görs mer 
tillgängliga genom bland annat bättre gång- 
och cykelförbindelser. För att kunna bibehålla 
och utveckla dessa värden behöver 
värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga 
gröna samband identifieras. 
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 Byggnation i förorenade områden är ett sätt 
att bidra till att marksanering sker, varför det 
är en prioriteringsgrund vid planering av vilka 
områden som ska bebyggas.   
 

VATTEN God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby 
kommun med dagvattenhantering och vatten- 
och avloppslösningar. 
 

 Dricksvattentäkterna ska hantera risker för 
låga vattennivåer och påverkan av utsläpp, 
genom att behovet av reservvattentäkter är 
identifierat och åtgärdat.  
 

ATTRAKTIVA BEBYGGELSEMILJÖER  

BOSTADSBEBYGGELSE 
 

I den fysiska planeringen möjliggöra för 
35 000 invånare 2035, vad gäller tillgång på 
bland annat bostäder, arbetsplatser, service 
och offentliga miljöer. Det är viktigt att 
kommunen och staden kan erbjuda attraktiva 
boendemiljöer.  
 

 Ny bebyggelse, rekreationsområden, viktiga 
besöksmål samt gång- och cykelvägar styrs till 
stråken, för att infrastrukturen ska användas 
effektivt och för att hållbara resor ska 
premieras. 

  
Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i 
fråga om upplåtelseformer, bostadsstorlek och 
arkitektoniska uttryck i arbetet med 
bostadsförsörjning och fysisk planering. 
 

 Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs 
för tillväxt och livskvalitet i kommunens 
samhällsplanering. Arbeta med att bevara, 
använda och utveckla värdefull befintlig 
bebyggelse samt att förbättra kunskap om 
kulturmiljö och göra den mer tillgänglig. 
 

 Se över möjligheten att ställa miljökrav på 
exploatörer genom exempelvis 
markanvisnings- och exploateringsavtal för att 
prioritera mer hållbara lösningar i 
infrastruktur- och bebyggelseutveckling.  
 

 Arbeta för att möjliggöra boenden i 
strandnära lägen genom utpekade områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS).  
 

BERÄTTARTRADITIONEN OCH VATTEN Den muntliga berättartraditionen ska 
framhållas och speglas i den fysiska miljön 
genom exempelvis namngivning av platser 
som härrör från berättelser och sägen om 
platsen.  
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MÖTESPLATSER Kommunen ska främja etablering och 
utveckling av mötesplatser som knyter ihop 
både platser och människor.  
 

TRYGGHET, SÄKERHET OCH HÄLSA  
 

Bebyggelsemiljöer ska planeras så att 
miljöstörningar som buller och luft minimeras.  
 

 Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån 
trygghets- och säkerhetsaspekter för att skapa 
och öka trygghetskänsla för användaren av 
det offentliga rummet.  
 

ORTERNAS IDENTITET 
 

Satsning på att förstärka orternas identitet 
genom att identifiera styrkor att bevara och 
satsa på inom respektive ort. 
 

CENTRALORTEN Ny bebyggelse ska främst ske i form av 
central förtätning/omvandling och 
nyexploatering i direkt anslutning till staden. 
Att förtäta är ett sätt att bevara natur- och 
jordbruksmark samt att hålla ihop staden när 
befolkningen ökar. 

  
För att öka stadens attraktivitet och få en mer 
resurseffektiv markanvändning är det viktigt 
att särskilt stadens centrala delar förtätas 
med stadsmässig bebyggelse och att nya 
områden för centrumändamål frigörs genom 
att centralt belägna industrier flyttas ut till 
nya attraktiva lägen.  
 

 Vid nyexploateringar utanför ringlederna i 
staden måste ringlederna anpassas till 
stadens utveckling. Nuvarande ringleder som 
byggts in av nya bostadsområden byggs om 
till bostadsvägar. Ringlederna dras om i nya 
sträckningar utanför bostadsområdena samt 
trafiksäkra överfarter för gående och cyklister 
säkerställs över barriärerna. 

NÄRINGSLIV OCH UTBILDNING  

BRANSCHBREDD OCH NYETABLERING Öka branschbredden genom att utveckla 
tjänstesektorn, bland annat inom upplevelse- 
och besöksnäringen.  
 

 Planera attraktiva platser för olika typer av 
branscher utifrån deras olika behov – 
yteffektiva kunskapsintensiva företag centralt 
i staden/orterna och platskrävande 
verksamheter externt i anslutning till orterna 
vid stråken (med möjlighet till skyltläge vid 
stråken som E4 och 25:an).  
 

UTBILDNING OCH 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Utöka möjligheten till utbildning i Ljungby 
utifrån näringslivets efterfrågan och inom 
kommunens fokusområden (exempelvis 
vattenfrågor). 
 

 Arbetsmarknaden ska utökas genom 
förbättrad möjlighet till arbetspendling. Både 
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infrastrukturen och kollektivtrafiken behöver 
då förbättras, i första hand i stråken.  
 

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

UPPLEVA OCH GÖRA  

NATUR- KULTUR OCH REKREATION 
 

Säkerställ god tillgång till bostadsnära 
naturområden för rekreation, vilka är 
tillgängliga och attraktiva.  
 

 Ljungby stad ska fungera som en viktig arena 
för kultur. Utveckla kvarteret Fritiden och dess 
närområde som navet för idrotten i 
kommunen. 
 

 I översiktsplanen reserveras mark för fritid, 
kultur och rekreation. 
 

MÖTESPLATSER Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för 
unga vuxna genom att etablera mötesplatser, 
aktiviteter, attraktiva miljöer och plats för 
evenemang. 

 
BERÄTTARTRADITION OCH VATTEN 

 
Utveckla besöksnäringen genom att satsa på 
miljöer och aktiviteter kopplade till 
kommunens fokusområden vatten och muntlig 
berättartradition. 
 

KOMMUNENS IDENTITET Utveckla kommunens identitet tillsammans 
med kommuninvånarna, till exempel genom 
medborgardialog och ortsanalys.  
 

DIGITALISERING Platser som är intressanta för besöksnäring 
eller som natur- och kulturmiljö ska 
tillgängliggöras för allmänheten/besökande 
både fysiskt och genom att information blir 
lättillgänglig.  
 

 

9.3.1 SAMMANFATTANDE BEDÖMNIG AV PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH RISK 
FÖR KONFLIKTER  

RISK FÖR KONFLIKTER  
Det finns risk för konflikt mellan strategiområde som handlar om Attraktiva 
bebyggelsemiljöer och strategiområdet som handlar om Natur och Vatten som till 
exempel när det gäller att satsa på att bygga bostäder i attraktivt strandnära läge och 
en satsning på att bevara gröna och blå stråk samt mer hållbara lösningar och 
anpassning till ett förändrat klimat. Att satsa på att bygga i attraktiva strandlägen kan 
stå i konflikt med natur- och kulturvärden samt hälsa och säkerhet vad gäller till 
exempel riskerna med ras och skred samt översvämning. I de fortsatta planstegen är 
det därför viktigt att identifiera lämpliga platser för de exploateringsområdena.  
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 REDOVISNING AV MARKANVÄNDNINGSFÖRSLAG OCH 
SAMMANFATTANDE KONSEKVENSBEDÖMNING  

Översiktsplanens planområde omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
enligt kapitel 3, 4 och 5 i miljöbalken. Vid prövning av lämpliga 
markanvändningsförslag har de bedömda konsekvenserna av förslagen analyserats 
utifrån hushållningsbestämmelserna.  
Enligt 1 § i 3 kapitlet miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller 
de ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 
 
Enligt 2–5 § 3 kapitlet miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot skada.  
 
I nedanstående avsnitt beskrivs varje serviceorts, centralorts och utvecklingsområdes 
konsekvenser. Grönstruktur och Åtgärder för hållbara trafikslag har inte analyserats 
enligt metoden för hållbarhets- och miljöbedömning såsom de övriga 
markanvändningsförslagen har gjorts för. Dessa åtgärder bedöms generellt ha positiv 
påverkan på ekologiska och sociala värden. Detta kommer kompletteras i hållbarhets- 
och miljökonsekvensbeskrivningen till granskningen. 
 

10.1 SERVICEORT LIDHULT  

Nollalternativ 
I nollalternativet beskrivs Lidhult som viktigt centrum för kommunens västra delar. Det 
finns inte utpekade framtida markanvändningsförslag eftersom  det finns obebyggd 
planlagd mark tillgänglig för bostäder och behovet för ny exploatering bedömdes som 
litet för de närmsta åren.  
 
Lidhult som serviceort 
Lidhult fungerar som kommundelscentrum i kommunens västra del och förslås som en 
serviceort i kommunen. Sedan 2010 har invånarantalet ökat med nära 100 personer, 
från 625 till 724 (år 2017). Som serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort 
och glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Lidhult pekas ut som serviceort kan 
det bli aktuellt att se över ytterligare kommunal service i centrala Lidhult. Bebyggelsen 
består främst av villor i varierande stil och åldrar.  
 
I sydväst ligger ett industriområde där ett större företag lagt ner produktionen, men 
fastigheten är såld till en annan företagare. Träffpunkt Lidhult består av dagligva-
ruhandel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. Det är lämpligt att samla 
verksamheter och möjliga mötesplatser i centrum där det redan idag finns flera sådana 
verksamheter. På orten finns förskola, fritidshem och skola årskurs F-6. I anslutning till 
skolan finns sim- och idrottshall, fotbollsplaner med belysning och skjutbana. Lidhult 
är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Möjlighet att nyttja befintliga byggnader 
till flera funktioner är lämpligt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att stärka den 
kommunala servicen.  
 
För att Lidhult ska kunna utvecklas som serviceort krävs förbättrade kommunikationer 
i form av kollektivtrafik för att möjliggöra persontransporter utan beroende av tillgång 
till bil. I ett regionalt perspektiv finns inte stimulans för att utveckla transporterna till 
och från Lidhult eftersom det inte ligger längs med ett transportstråk med regionalt 
intresse utan en bit ifrån riksväg 25. Därför är det främst ett kommunalt intresse som 
kommer att driva utvecklingen tillgång till kollektivtrafik.  
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Bostäder 
Tre områden har föreslagits för utveckling av bostäder, ett i södra delen av Lidhult 
(område 1) i närheten av Askaken, ett i västra delen av Lidhult (område 2) samt ett 
nordöst om Lidhult (område 3).  
 
Konsekvenser 

Område 1  
Detta område föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill befintligt planlagt 
område för bostäder nära Lidhultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt 
som erbjuder både naturvärden i form av Natura 2000 område söder om området samt 
rekreativa värden i och med närheten till ån. Rekreation och frilufslivsvärden, 
naturmiljö- och grönstrukturvärden riskerar att påverkas negativt med förslaget. 
Området har avgränsats med hänsyn till utpekade naturvärden. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Säkra gång- och cykelförbindelse från området till centrala Lidhult som erbjuder 
service och mötesplatser 

- Ta hänsyn till större ädellövträd och tallar  
- Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till Lidhultsån som erbjuder 

rekreativa upplevelsevärden. 
-  

Område 2 
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av Lidhult intill befintligt planlagt 
område för bostäder utmed Furugatan och Storgatan. Området ligger fint intill 
jordbruksmarker och tätare skog i norr. Området har avgränsats med hänsyn till 
jordbruksmarken och rekreativa värden. Med förslaget skapas förutsättningar för fler 
att bosätta sig i Lidhult. Marken är dock privatägd. Det är framförallt tillgängligheten 
från området till skolan och andra viktiga servicepunkter som påverkar förslaget 
negativt. Även resurshushållning och naturmiljön påverkas negativt av förslaget. För 
att minska de negativa konsekvenserna på dessa aspekter har området avgränsats för 
att ianspråkta så lite jordbruksmark som möjligt.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Säkra gång- och cykelväg från området till skolan i östra delen av samhället. 
- Utreda skogsbrukets värde. 
- Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen mot befintlig gård samt 

större stallar i norra delen.  
 
Område 3 
Detta område ligger norr om befintligt planlagt område för bostäder utmed 
Odensjövägen norr om skolan och kyrkan. Med förslaget skapas förutsättningar för fler 
att bosätta sig i Lidhult. Det finn nära och god tillgänglighet till mötesplatser såsom 
skola, kyrka och hembygdsgård. Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena 
runt kyrkan och hembygdsgården. Med förslaget påverkas aspekterna Geologi, 
rekreation och friluftsliv, resurshushållning, naturmiljö- och grönstruktur, kulturmiljö, 
och kommunalekonomin som påverkas negativt. Området har avgränsats med hänsyn 
till natur- och rekreationsvärden runt kyrkan och hembygdsgården, vilket ökar de 
positiva effekterna av förslaget för orten som serviceort. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna, marken är blandad med både morän, 
torv och berg. 

- Skogsbrukets värde. 
 
Centrum 
Ett område för centrumutveckling har pekats ut i centrala Lidhult som i gällande 
detaljplaner är delvis planlagd för industrier. För att minska störningarna i centrala 
Lidhult samt gynna befintliga mötesplatsers fortsatta utveckling föreslås 
centrumutveckling med dels icke störande verksamheter i form av kontor, handel, 
samlingslokaler. Även bostäder och grönytor kan planeras för här.   
 
Konsekvenser 

Område 4 
Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unnarydsvägen. Förslaget innebär att 
förtäta området med centrumverksamheter, bostäder och skola. Förslaget gynnar 
serviceortens näringsliv och skapar fler arbetstillfällen samt möjligheter till 
planläggning av flerbostadshus. 
 
Det är aspekterna geologi, klimatanpassning samt kommunalekonomin som påverkas 
negativt av förslaget.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av både 
fyllmassor och torv. 

- Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar.  
- Ändra gällande detaljplaner för att vara förenliga med centrumverksamheter. 

 
Industri och verksamheter 
För att inte ianspråkta jungfrulig mark och för att kunna dra nytta av befintlig 
infrastruktur är det lämpligt att samla verksamheter och industrier där det redan idag 
finns flera sådana verksamheter. Det finns idag ett par större 
industriverksamheter/områden i Lidhult. Dessutom finns planlagd mark söder om 
Lidhult centrum som inte exploaterats. För att undvika tunga transporter genom 
centrala Lidhult samt minimera negativ påverkan på natur och friluftsvärden bedöms 
delar av föreslagna område i sydvästra Lidhult vara lämpliga.  
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Konsekvenser 

Område 5 
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut mot Prosteköp och Bökö. 
Förslaget möjliggör framtida industrietableringar intill befintliga industrier i västra 
Lidhult. Området är också lättillgängligt med tunga och farliga transporter via 
sydvästra infarten från väg 25 och behöver då inte belasta centrala Lidhult. Kommunen 
äger endast en liten bit mark i området, resten är privatägt. 
 
Det är aspekterna hälsa och säkerhet, geologi, klimatanpassning, resurshushållning, 
naturmiljö- och grönstruktur samt kommunalekonomi som påverkas negativt av 
förslaget. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra infarten till Lidhult från väg 
25. 

- Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare. 
- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består här och var av 

torv.  
- Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar.  
- Utreda skogsbrukets värde. 
- Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen. 

 
Grönstruktur 
Det finns flera stora områden som har värde för friluftsliv och rekreation i och kring 
Lidhult som bidrar till att göra orten attraktiv för boende och turism. Det finns 
grönstråk av regional betydelse i söder mot sjön Askaken samt österut från samhället.   
 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- De områden som är utpekade för grönstruktur bör undvikas att bebyggas, och 
där planer för bebyggelse finns inom dessa områden bör detaljplanerna upphä-
vas till förmån för grönstrukturen. 

 

Åtgärder för hållbara trafikslag 
Lidhult trafikeras med buss till och från Ljungby, antingen via Byholma eller Vrå. 
Busshållplatsen i centrum ligger vid Torget. För att busshållplatsen ska fungera som 
kollektivtrafiknod behöver det kompletteras med pendlarparkering för bil och cykel. 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått från viktiga målpunkter. Gång- 
och cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i planeringen av respektive 
område. Vidare behöver gång- och cykelförbindelserna till och från busshållplatsen 
kompletteras, vilket beskrivs nedan. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Möjliggöra cykling på för samhället viktiga vägar genom utbyggnad av säkra 
gång- och cykelvägar – Storgatan, Vråvägen och Järnvägsgatan. I anslutning till 
dessa finns viktiga målpunkter som skolor/förskolor, centrum med 
servicefunktioner och badhus. 

- Tillgängliggöra rekreationsmål som badplatsen och nytt natur- och 
rekreationsområde i nordöst för säker gång- och cykeltrafik.  

- Möjliggöra gång- och cykelförbindelser till och från busshållplatsen. 
- Kopplingar till fotbollsplan och simhall. 
- Kopplingar till större arbetsplatser.  
- Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden.  
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10.2  SERVICEORT HAMNEDA 

 
Nollalternativ 
I nuvarande översiktsplan finns ingen särskild satsning på Hamneda. Orten är inte 
heller en av de sju större tätorterna i kommunen, invånarantalet är färre än 200. 
Hamneda är dock utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.  
Hamneda som serviceort  
Hamneda förslås som en serviceort i kommunen. Som serviceort ska den erbjuda 
service till ett relativt stort och glesbebyggt upptagningsområde. Hamneda har ett 
strategiskt läge utmed E:4an. Genom att Hamneda pekas ut som serviceort kan det bli 
aktuellt att se över ytterligare kommunal service i centrala Hamneda. Där finns en 
skola F-6 men saknar en del av de servicefunktioner och arbetstillfällen som en 
serviceort ska ha.  
 
Hamneda har särskilda kulturmiljövärden som är signifikanta för orten och som bidrar 
till dess identitet. Utveckling och etableringar kopplat till turism och besöksnäring med 
utgångspunkt i kulturmiljö och naturvärden kan vara aktuella. Läget utmed E4an 
skapar också förutsättningar för etableringar kopplat till exempelvis logistik. 
 

 
 
Bostäder 
I Hamneda föreslås fem områden för utveckling med bostäder. Två områden öster om 
banvallsleden (område 1 och 5) samt tre områden i centrala Hamneda (område 2, 3 och 
4). Eftersom hela samhället ingår i riksintresse för kulturmiljön och är utpekat i det 
kommunala kulturmiljöprogrammet som värdefull kulturmiljö, är det viktigt vid 
framtida planering och exploatering att beakta och ta hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena i samhället vad gäller placering, utformning och omfattning.  
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Området ligger i östra delen av Hamneda utmed vägen mot Ivla och blir en naturlig 
fortsättning på befintligt planlagt område för bostäder. Marken är privatägd och  
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viss skogsavverkning har skett i området varför området kan vara intressant för 
skogsbruket. Förslaget gynnar serviceortens utveckling med möjligheten till fler 
invånare som kan flytta till Hamneda och gynna befintlig service samt arbetsmarknad. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda skogsmarkens värde. 
 
Områdena 2 och 3 
Områdena föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill befintligt bostadsområde 
utmed huvudgatan genom Hamneda och norr om huvudgatan mot Elinge. Förslagen 
ger möjligheter till fler bostadstomter på kommunal mark vilket gynnar serviceortens 
utveckling med befintlig service och arbetsmarknad. Områdena har avgränsats med 
hänsyn till höga flöden. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden 
för kulturmiljön vid planering och byggnation.  

- Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att förstärka bykänslan.  
 
Område 4 
Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas med bostäder. Med förslaget 
skapas en tätare bebyggelsestruktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och 
landskapets karaktär där bebyggelse växt upp huvudsakligen utmed vägarna och den 
nedlagda järnvägen. Området har avgränsats med hänsyn till höga flöden samt 
bevarande av sammanhängande jordbruk söderut.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden 
för kulturmiljön vid planering och byggnation.  

- Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att förstärka bykänslan.  
 
Område 5 
Detta område föreslås omvandlas från befintlig industri till bostadsområde. Med 
förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur som förstärker bykänslan i Hamneda 
utmed huvudgatan. Störningar i form av buller, farligt gods och föroreningar minskar 
och avhjälps vilket innebär positiva effekter för miljön. Området har avgränsats med 
hänsyn till höga flöden vid ett 100-årsregn. Kommunen äger inte marken i området. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Föra en tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering till nytt planlagt 
industriområde utmed E4, exempelvis område 7.   

- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast.  
- Utreda fornlämningens värde i norra delen. 
- Bevara naturmark i östra delen utmed bäcken för naturvärdena.  

 
Centrum 
Ett område har i centrala Hamneda, utmed huvudgatan, pekats ut för 
centrumutveckling. Området utgörs idag av träindustri och förslaget bedöms innebära 
större positiv påverkan på miljön och de sociala värdena med omvandling av området. 
Eftersom ån Lagan rinner bakom verksamheten och det finns påtagliga 
översvämningsrisker, är det viktigt att förebygga framtida föroreningar av både 
ytvatten och grundvatten genom en omvandling av området. Samhället skulle också få 
en mer sammanhållen struktur där känsla av ort börjar i entrén till samhället vilket 
också är positivt för Hamnedas kulturvärden.  
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Konsekvenser 
 
Område 6  
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och föreslås utvecklas med 
centrumverksamheter såsom affär/bibliotek/postutlämning, med förslaget förstärks 
platsen tillsammans med kyrkan som mötesplats vilket är positivt för den sociala 
sammanhållningen.  
 
Idag utgörs området av träindustri som föreslås omlokaliseras till ny industrimark 
utmed E4:an. Med omvandlingen från industri till centrum minskar också 
föroreningsriskerna av ån Lagan samt andra störningar i centrala Hamneda. Området 
har avgränsats med hänsyn till höga flöden.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Föra en tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering till nytt planlagt 
industriområde utmed E4, exempelvis område 7.   

- Binda ihop platsen med ån genom gångstigar ned till ån.  
- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden 

för kulturmiljön vid planering och byggnation.  
 
Industrier och verksamheter 
För etableringar utmed E4an föreslås riktlinje för avstyckning och bebyggelse med 
hänsyn till skyltläge och hur området uppfattas från passerande utmed E:4an. Det 
bedöms vara lämpligt att lager samt ytkrävande ytor anläggs bakom.  
 
Etableringar av större verksamheter eller industrier kan ha en negativ påverkan på 
landskapsbilden och Hamneda som värdefull kulturmiljö. Beroende på utformning kan 
påverkan bli mer eller mindre negativ/positiv. Industriområden bedöms främst utgöra 
negativ påverkan. De utpekade områdena ligger i huvudsak utanför 
riksintresseområdet för kulturmiljö.  som i sig utgör en negativ påverkan. 
 
Konsekvenser 
 
Område 7 
Området ligger strategiskt utmed E4, väster om samhället Hamneda. Förslaget skapar 
möjligheter för framtida och befintliga industrier och verksamheter att etablera sig här 
i bättre skyltlägen. Positiva effekter skapas också vad gäller störningar eftersom E4 
redan är utsatt för störning kan störningarna koncentreras istället för att belasta de 
centrala delarna av samhället. Förslaget innebär att fler arbetsplatser kan tillskapas 
vilket både gynnar Hamneda som serviceort samt kommunen i stort.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Föra tidig dialog med befintliga industrier i de centrala delarna av Hamneda att 
här skapas ny industrimark och möjligheterna för de att omlokalisera sig.  

- Långsmala tomter för att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast 
E4:an medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av 
tomterna.  

- Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull och för att minska de 
negativa effekterna som kan uppstå med ökade hårdgjorda ytor.  

- Utreda de geotekniska förutsättningarna – det finns en stor yta som utgörs av 
torv i västra delen av området.  

- Hantera dagvattnet inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Skapa gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till samhället öster om E4. 
- Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga med den eventuella 

höghastighetsjärnvägens behov och intresse. 
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Område 8 
Detta område ligger mitt emot område 7 och skapar därmed ett helhetsintryck med 
verksamheter utmed E4:ans båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med 
icke störande verksamheter med hänsyn till befintliga gårdar öster om området och 
med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till samhället österut.  
- Hantera dagvattnet inom området som klarar både rening och mängd vid 

framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull och för att minska de 
negativa effekterna som kan uppstå med ökade hårdgjorda ytor.  

- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden 
för kulturmiljön vid planering och byggnation.  

- Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga med den eventuella 
höghastighetsjärnvägens behov och intresse. 

 
Grönstruktur 
Hamneda har inga tydliga kopplingar till den regionala grönstrukturen. Det närmaste 
större grönstråket är ett sammanhängande område med främst våtmark vilket ligger 
som närmast några kilometer åt sydväst. Samhället omfattas däremot direkt av 
värdefulla gräsmarksmiljöer i huvuddelen av området mellan banvallen och E4:an. 
Området längs med Lagan och väster om den berörs av värdefulla lövskogsmiljöer. För 
båda dessa naturtyper finns kopplingar till Hamnedas höga kulturmiljövärden. 
Hamneda omges annars av en blandning av olika typer naturvärden, vilket är tydligt 
öster om samhället där det finns värdefulla lövskogs-, våtmarks- och 
gräsmarksområden.  
Hamnedas grönstruktur är relativt begränsad och med naturvärden kopplade till 
kulturmiljövärdena, varför det är det viktigt att bevara och utveckla naturvärden 
kopplade till kulturlandskapets gräsmarker och lövskog.  
 
De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är främst kopplade till ån Lagan och 
angränsande kulturhistoriska miljöer som kyrkoruin och gravfält. Det är viktigt att 
tillgängliggöra dessa områden med gångstigar samt att bevara och utveckla de 
kulturhistoriska värdena. Områdena utgör också en attraktiv entré till Hamneda, men 
ligger relativt långt från ortens östra delar. För att få till en ett längre rekreationsstråk 
österut skulle man behöva gå i anslutning till bebyggelse och jordbruksmark.  
I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de 
olika ytornas värden behöver definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. För Hamneda behöver kunskapen förbättras om både natur- och 
rekreationsvärden.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Bevara och utveckla kulturlandskapets gräsmarker och lövskogar samt 
tillgängliggöra kulturhistoriska miljöer som kyrkoruin och gravfält.  

- Inventera och utreda Hamnedas värden kopplade till grönstruktur och 
naturmiljöer.  

 
Åtgärder för hållbara trafikslag 
Höghastighetsjärnväg kan bli aktuellt på västra eller östra sidan av Hamneda.  
Hamneda trafikeras med buss mellan Ljungby och Markaryd på Riksettan. 
Busshållplatsen ligger på Riksettan vid infarten till orten. För att fungera som 
kollektivtrafikstråk behöver den kompletteras med bil- och cykelparkering samt säker 
gång- och cykelväg från orten. Vid utbyggnad av industri- och verksamhetsområde i 
anslutning till E4:an ska gång- och cykelvägen förlängas dit och behovet av 
busshållplats för snabbuss vid E4:an utredas.  
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Förslaget på ny gång- och cykelförbindelse har utgått från viktiga målpunkter, både 
befintliga och föreslagna. Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i 
planeringen av respektive område.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa förbindelse till föreslagna nya bostads- eller industriområden.  
- Möjliggöra cykling på för den samhället viktiga, men för cykling otrygga, 

genomfartsvägen genom utbyggnad av säker gång- och cykelväg.  
- Kopplingar till viktiga målpunkter som skola/förskola, idrottsplats och 

busshållplats. 
- Asfaltera banvallen genom samhället för tillgänglighetens skull. 

 

10.3 SERVICEORT LAGAN 

Nollalternativ 
I nuvarande översiktsplan lyfts Lagans mångsidighet och stabila företagskultur. I 
översiktsplanen från 2006 anges att det finns flera lediga bostadstomter både i och 
strax utanför Lagan. Dessutom finns obebyggd planlagd mark för industrier i 
nordvästra delen av samhället. Bedömningen gjordes att tillgången till industrilokaler 
och industrimark var relativt god och att det sammantaget inte finns behov för ny 
exploatering inom de närmsta åren. Markområde i sydöstra delen av samhället vid 
gamla plantskolan pekas ut som markreserv men som har behov av sanering för att 
kunna exploateras. Nollalternativet innebär ingen större exploatering av mark- och 
vattenområden i förhållande till nuläget, vilket innebär begränsade konsekvenser 
positiva som negativa.  
 
Lagan som serviceort  
Lagan är fortsatt kommunens andra största ort med drygt 1600 invånare. Orten 
föreslås som utpekad serviceort. Där finns redan idag merparten av den service som en 
serviceort ska ha genom f-9 skola, idrottsplan, dagligvaruhandel samt 
drivmedelsstation. Genom att den blir särskilt utpekad görs ett ställningstagande om 
bevarande och utveckling av den befintliga servicen.  
 
Lagan har en blandad bebyggelse med främst villor, en stabil företagsstruktur och 
arbetstillfällen. I Lagan finns en del planlagda tomter till salu för bostäder. Det finns en 
viss efterfrågan på hyresbostäder och det är också denna typ av bostäder som det är 
minst av. Det strategiska läget utmed E4:an gynnar både industri och besöksnäring 
och ger möjlighet till kollektivtrafikförbindelser till Värnamo och till Ljungby.  
 
Lagans tätortsstruktur är lite utspritt och med hänsyn till riksintresse för 
kulturmiljövärdena samt bördiga jordbruksmarker, är det en utmaning att hitta nya 
platser för bostäder. De möjliga korridorerna för höghastighetsjärnvägen både öster 
och väster begränsar möjligheterna samtidigt som en tätare bebyggelsestruktur 
eftersträvas.   
 
Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, centrumverksamhet samt 
industrier. På sikt är det eftersträvansvärt att öka attraktiviteten för boende och 
centrumverksamheter genom om att omlokalisera de mer störande verksamheterna i 
centrum till nya attraktivare lägen för industri utmed E4:an.  
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Bostäder 
Två områden har föreslagits utvecklas med bostäder i Lagan (område 1 och 2). 
Eftersom det finns gott om obebyggd planlagd mark för bostäder i Lagan, bedöms inte 
behovet vara större än så. Områdena har valts med hänsyn till sammanhängande stora 
jordbruksmarker och riksintresset för kulturmiljön.  
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Området ligger nordväst om Berga kyrka. Området föreslås utvecklas med bostäder. 
Med förslaget ianspråktas jungfrulig mark. Öster om området utmed Lagan åns 
dalgång finns rekreativa värden samt jordbruksmark. Avgränsningen av området har 
skett så att inte jordbruksmarken ianspråktas samt att de rekreativa värdena närmast 
ån bevaras.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Tillgängliggöra området för gående och cyklister med gång- och cykelväg som 
kopplar an till anslutande banvallsled från Vittaryd i korsningen med 
Vittarydsvägen.  

- Bevara ädellövsstråket utmed bäcken i sydöstra delen. 
- Bevara större tallar och ädellövträd i området.  
- Rena dagvattnet från bostadsområdet innan det når ån Lagan.  

 
Område 2 
Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och föreslås utvecklas med bostäder 
eftersom det blir en fortsättning på villaområdena utmed Gunnarforsgatan och 
Åbyforsvägen. Förslaget har minskats till ett mindre område med hänsyn till 
sammanhängande jordbruksmark, rekreativa- och kulturvärden söderut.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa gång- och cykelförbindelse till området – befintliga GC vägar finns från 
korsningen Rosenvägen/Gunnarsforsgatan. 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken utgörs av glacial 
grovsilt-finsand.  

- Sanera föroreningar i marken efter plantskolan. 
- Planera in parkmark med träd i området för att få svala platser. 
- Skapa gångstigar söderut till rekreationsområden. 
- Rena dagvattnet från bostadsområdet innan det når ån Lagan.  
- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden 

för kulturmiljön vid planering och byggnation.  
 
Centrum 
Ett område har i centrala Lagan pekats ut för centrumutveckling. Idag utgörs området 
av ett industriområde som skapar en barriär mellan östra och västra samhället. Att 
omvandla området till centrum från industri har framförallt positiva konsekvenser för 
miljön och de sociala aspekterna. Samhällets centrum blir mer sammanhängt med 
bostadsområdena öster och väster om, störningarna minskar i centrum både i form av 
farligt gods, buller och eventuella utsläpp från industrier. Eftersom det finns flera 
vatten skyddade områden söder om samhället är det positivt att föroreningarna 
avhjälps i marken för att trygga kvaliteten på grundvattnet.  
 
Konsekvenser 
 
Område 3 
Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområdet och intill ett fint 
strövområde utmed ån Lagan i öster. Området utgörs av industrier idag och är 
störande för bostadsområdet i väster samt påfrestar mark och vattenområden. Med 
omvandlingen från industri till centrum, bostäder och skola skapas ett mer 
sammanhållet centrum i Lagan som också binder ihop samhället med 
bostadsområdena öster om ån. Med omvandlingen skapas också positiva effekter för 
miljön genom att föroreningarna i avhjälps innan nya verksamheter planeras och 
etableras. Omvandlingen tryggar också de skyddade grundvattentäkternas kvalitet 
söderut.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

 
- Föra en tidig dialog med befintliga verksamheter i området om en framtida 

omlokalisering. 
- Sanera föroreningarna i marken. 
- Planera in fler träd och parkområden i området som kompletterar 

järnvägsparken väster om området. 
- Ta hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet angående järnvägsstationens 

kulturmiljö vid planering och byggnation.  
- Rena dagvattnet innan det når ån Lagan. 

 
Industrier och verksamheter 
Förslagen på nya industriområden innebär ianspråktagande av icke exploaterad mark. 
Två områden (område 4 och 5) har pekats ut för utveckling med industrier och båda 
förslagen har avgränsats med hänsyn till skyddade grundvattentäkter eftersom det inte 
är optimalt att anlägga industriområden på grundvattentäkter.  
 
Konsekvenser 
 
Område 4 
Området ligger väster om E4 i höjd med befintligt industriområde öster om E4. Med 
förslaget skapas en tätare industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta nya 
område ger både befintliga industrier i centrala lägen nya och bättre 
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lokaliseringsmöjligheter samt fler möjligheter för ytkrävande verksamheter såsom 
logistikcenter att etablera sig utmed E4:an. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Föra tidig dialog med befintliga industrier i centrala Lagan (område 3) att här 
skapas ny industrimark och möjligheterna för dem att omlokalisera sig. 

- Skapa gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster om E4 och 
samhället för arbetspendlingens skull. 

- Hantera dagvattnet inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara parkmark med träd i området för att behålla svala platser. 
- Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga med den eventuella 

höghastighetsjärnvägens behov och intresse. 
 
Område 5 
Detta område föreslås intill befintligt planlagt industriområde norröver. Området ligger 
i ett strategiskt läge utmed E4 med goda skyltningsmöjligheter men även 
arbetspendling. Detta nya område ger både befintliga industrier i centrala lägen nya 
och bättre lokaliseringsmöjligheter samt fler möjligheter för ytkrävande verksamheter 
såsom logistikcenter att etablera sig utmed E4:an.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Föra tidig dialog med befintliga industrier i centrala Lagan (område 3) att här 
skapas ny industrimark och möjligheterna för dem att omlokalisera sig. 

- Skapa gång- och cykelförbindelse till industriområdet norrut och samhället 
österut för arbetspendlingens skull. 

- Hantera dagvattnet inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara parkmark med träd i området för att behålla svala platser. 
 
Grönstruktur 
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den regionala grönstrukturen, då de 
närmaste större områdena med utpekade naturvärden ligger några kilometer norr och 
nordöst om samhället. Både i anslutning till ån Lagan norr om E4:an och i anslutning 
till Skålån och sjön Flåren i nordöst finns det ädellövskogar som ingår i det regionala 
lövskogsstråk som berör bland annat sjön Bolmens östra strand.  
 
Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning till orten, på nära avstånd från 
bebyggelsen. De grönområden som är utpekade i markanvändningskartan är i princip 
av två olika typer, antingen ligger de i anslutning till åarna Lagan och Skålån eller så är 
de kopplade till isälvsavlagringar i form av rullstensåsar. Båda dessa typer utgör till sin 
natur ofta smala och utsträckta grönområden. De främst naturvärdena finns i 
anslutning till ån, medan det på åsarna finns kulturhistoriska lämningar som gravfält.  
Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt enkelt att få till längre 
rekreationsslingor i naturen, vilket Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar 
behövs dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska vara tillgängliga och 
attraktiva. Grönområdena i Åby på östra sidan av ån Lagan är mer otillgängliga och 
behöver kompletteras med gångstigar, särskilt längs Skålån från Åbyfors och norrut. 
Grönområdena i öster skulle kunna kopplas ihop bättre för att bilda ett mer 
sammanhängande område.   
 
I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de 
olika ytornas värden behöver definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Lagan är till stöd här även om den är från 
år 2006 och behöver uppdateras, särskilt vad gäller naturvärden.   
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Komplettera gångstråken längs ån Lagan på vissa sträckor för att båda sidor av 
ån Lagan ska vara tillgängliga och attraktiva.  

- Koppla ihop grönområdena i Åby bättre och komplettera med gångstigar för att 
bilda ett mer tillgängligt och sammanhängande område.  

 
Åtgärder för hållbara trafikslag 
Lagans samhälle trafikeras med buss mellan Ljungby och Värnamo på Riksettan. Orten 
har en god förbindelse med centralorten Ljungby genom pendlingscykelled på tidigare 
banvallsled. Busshållplatsen vid Torget på Storgatan är den mest använda och har 
också bra gång- och cykelförbindelser, varför den bör kompletteras med 
cykelparkering. Det finns ingen busshållplats för snabbuss på E4:an. En planerad 
kollektivtrafiknod med pendlarparkering och gång- och cykelväg vid Trafikplats Lagan 
byggs ut i samband med utbyggnad av E4 till motorväg och ska trafikeras av 
snabbussarna mellan Ljungby och Värnamo. Det är viktigt att det samtidigt byggs ut 
gång- och cykelvägar därifrån så att det är enkelt och säkert att cykla dit från hela 
Lagans samhälle.  
 
Det är också viktigt att länka samman Åby med Lagan genom cykelvägar. Annars finns 
risk för negativa konsekvenser ur sociala aspekter såsom tillgänglighet och jämlikhet 
samt ur miljö och klimatsynpunkt där biltrafik gynnas framför mer hållbara alternativ 
som gång och cykling. 
 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått från viktiga målpunkter, både 
befintliga och föreslagna. Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i 
planeringen av respektive område. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden. Dessa blir 
aktuella först när respektive område ska planeras och genomföras. 

- Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för cykling otrygga, vägar 
genom utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar – på Värnamovägen, 
Västergatan och Åbyforsvägen.  

- Koppla gång- och cykelvägar genom bostadsområdena i Lagan väster om 
Storgatan, där det finns många målpunkter som skolor/förskolor, idrottsplats 
och utebad. 

- Skapa gång- och cykelförbindelser inom industriområdet i väster och skapa 
kopplingar till bostadsområdena öster om det.  

- Asfaltera banvallen för cykling norrut mot Vittaryd. 
 

10.4 SERVICEORT RYSSBY  

Nollalternativ 
I översiktsplan från 2006 anges att markbehovet var relativt litet för Ryssby då när 
översiktsplanen togs fram. Ryssbys läge utmed riksväg 25 lyfts som ett bra läge ur 
kommunikationssynpunkt. Åtgärder som lyfts är att ta fram en grönstrukturplan och 
fortsatt arbete med Ryssbyprogrammet dvs den fördjupade översiktsplanen från 2000.  
 
Önskemål om gång- och cykelväg till Ljungby lyfts också. Markanvändningsförslagen 
jämförs mot den fördjupade översiktsplanen för Ryssby, antagen av 
kommunfullmäktige år 2000. I den gällande översiktsplanen står att den fördjupade 
översiktsplanen för Ryssby fortsättningsvis ska gälla. 
 
Ryssby som serviceort  
I Ryssby bor det ca 700 invånare. Ryssby föreslås som serviceort i den östra delen av 
kommunen. Där finns förskola, fritidshem och skola för årskurs F-6. Ryssbygymnasiet 
är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang. För 
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rekreation finns sport- och aktivitetshall, simhall, fotbollsplaner och skjutbana. I 
Ryssby finns en dagligvaruhandel och en drivmedelsstation. Ryssby har kommunalt 
vatten och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård.  
 
Ryssby ligger strategiskt utmed väg 25 vilket också ger möjligheter för planering av 
industri/verksamhetsområden i goda skyltlägen. Det finns en samåkningsparkering 
utmed väg 25 i nordöstra delen men det saknas säkra gång- och cykelförbindelser dit.  
 

 
 
Bostäder 
I förslaget har fem områden för bostäder pekats ut (områdena 1, 2, 3, 4 och 5). 
Områdena 1 och 2 som hamnar närmast Ryssbysjön har avgränsats med hänsyn till 
riksintressets värden för naturvård och med hänsyn till att bevara tillgänglighet utmed 
Ryssbysjöns stränder. Förslagen överensstämmer i huvudsak med den fördjupade 
översiktsplanens förslag för Ryssby. I den fördjupade översiktsplanen föreslås 
områdena 1, 4 och 5 utvecklas med bostäder och skola medan områdena 2 och 3 
föreslås utvecklas med industri.  
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra sidan av Ryssbysjön och 
föreslås utvecklas med bostäder. Området ligger vackert och ger möjligheter för fler 
att bosätta sig i Ryssby i attraktiva lägen som också ger mer underlag till befintlig 
service och näringsliv i orten. Kommunen äger en del mark i nordvästra delen, resten 
är privatägd. 
 
Närmast sjön finns det naturvärden enligt inventeringar 2017 som har fått klass 4, dvs 
visst naturvärde. Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast och består av 
glacial silt samt glacial grovsilt-finsand. 

- Bevara ädellövskog i sammanhang. 
- Rena dagvattnet innan det når sjön.  

 

Område 2 
Området ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra del. Här föreslås en utveckling 
ske med bostäder vilket innebär en omvandling från industriverksamhet till bostäder. 
Med förslaget skapas en bättre miljö både för boende och naturen genom att 
eventuella föroreningar behöver åtgärdas och att farligt godstransporter minskar 
genom samhället.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Sanera föroreningar i marken. 
- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består dels av 

fyllmassor, postglacial sand samt glacial grovsilt-finsand.  
- Föra tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering till nytt planlagt 

industriområde utmed väg 25.  
- Skapa passage från området ned till grönstråket utmed sjön. 

 
Område 3 
Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra delen av Ryssby utmed 
Eklidsgatan. Förslaget innebär en omvandling från befintlig industriverksamhet till 
bostadsområde. Med förslaget skapas en bättre miljö både för boende och naturen 
genom att föroreningarna avhjälps samt att buller och farligt godstransporter minskas 
genom samhället. För bostadsområdena runt om detta område skapas också en mer 
hälsosam miljö eftersom störningarna minskar.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Sanera föroreningar i marken. 
- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av grovsilt 

och finsand. 
- Ta hänsyn till utpekade naturvärden genom att bevara äldre träd i området. 
- Föra tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering till nytt planlagt 

industriområde utmed väg 25.  
 
Område 4 
Detta område ligger närmast den västra infarten till Ryssby. Området föreslås utvecklas 
med bostäder och förtätar bebyggelsestrukturen i Ryssby utmed Ljungbyvägen. Intill 
området i öster är området planlagt för bostäder och utbyggt närmast Ljungbyvägen 
med flerbostadshus. Förslaget möjliggör att fler kan flytta till Ryssby vilket, gynnar 
serviceortens utveckling avseende arbetsmarknad, näringsliv och service.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av silt. 
- Koppla ihop området genom gång- och cykelförbindelse till centrala Ryssby, 

hållplatser samt framtida verksamhetsområden. 
- Utreda skogsmarkens värde. 
- Bevara större ädellövträd i ett sammanhang. 

 
Område 5 
Detta område ligger mitt emot område 4 utmed Ljungbyvägen. Med förslaget bostäder 
skapas en tätare bebyggelsestruktur i entrén till Ryssby. Området öster om är planlagt 
för skola. Området utgörs av jordbruksmark. Avgränsning av området har skett med 
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hänsyn till jordbruksmarken. Förslaget möjliggör att fler kan flytta till Ryssby, vilket 
gynnar serviceortens utveckling avseende arbetsmarknad, näringsliv och service. 
Marken är privatägd. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av silt. 
- Koppla ihop området genom gång- och cykelförbindelse till centrala Ryssby, 

hållplatser samt framtida verksamhetsområden. 
- Koppla ihop området med friluftsområdet väster om området med gångstigar 

till Elljusspåret. 
 
Centrum 
Ett område föreslås i centrala Ryssby för centrumutveckling. Gällande fördjupade 
översiktsplan föreslår samma användning för området.  
 
Konsekvenser 
 
Område 6 
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och Storgatan och föreslås utvecklas 
med centrumverksamheter och bostäder. Med förslaget skapas en tätare 
bebyggelsestruktur och möjligheter till fler verksamheter som stärker mötesplatser 
och gynnar den befintliga servicen och näringslivet i serviceorten. De obebyggda 
tomterna äger kommunen vilket är positivt både för planens genomförande och 
framtida intäkter. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa gång- och cykelförbindelse genom området till Kungsvägen. 
- Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av glacial 

grovsilt-finsand i norra delen samt postglacial sand i södra delen. 
- Planera plushöjd för husgrunderna och undvika källare på grund av 

översvämningsriskerna,  
- Skapa passager genom området till naturområdet väster om samt naturområde 

söder om. 
- Rena dagvattnet innan det når sjön. 

 
 
Industrier och verksamheter 
Nytt industriområde föreslås utmed riksväg 25 vid den västra infarten till Ryssby. 
Förslaget innebär att jungfrulig mark ianspråktas men där finns inga höga naturvärden 
att ta hänsyn till. Förslaget möjliggör att befintliga industriområden i centrala Ryssby 
och industriområdet intill bostadsområdet i sydväst får möjlighet att omlokalisera sig 
vilket är gynnsamt för miljön i samhället. Eftersom riksväg 25 redan används för farligt 
gods transporter och ger störning i form av trafikbuller, är det bättre att koncentrera 
störande verksamheter hit.  
 
Konsekvenser 
 
Område 7 
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i ett strategiskt skyltläge utmed 
väg 25. Området ger möjligheter för befintliga industrier i Ryssbys tätare delar att 
flytta ut till attraktivare industritomter som har bättre skyltläge och tillgänglighet. Det 
skapas också möjligheter för fler företag att etablera sig i Ljungby kommun och 
kompletterar industriområdena utmed E4. 
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa gång- och cykelförbindelse från samhället till verksamhetsområdet. 
- Planera för hållplats för kollektivtrafiken i området. 
- Reglera andelen hårdgjord yta för att klara mängd och rening av dagvatten. 
- Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar. 
- Bevara en skyddszon med natur mot Elljusspåret. 

 
Grönstruktur 
Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstrukturen, genom att ett större 
grönstråk som inkluderar Ryssbysjön tangerar samhället. De delar av grönstråket som 
berör Ryssby har i första hand värden kopplade till lövskog och dessa värden knyts 
ihop söderut längs med Ryssbysjöns stränder, särskilt den östra.  
 
Omgivningarna runt Ryssby innefattar också värdefulla våtmarker särskilt västerut och 
några kilometer åt sydväst finns ett grönstråk med värden främst kopplade till 
våtmarker.  
 
Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning till orten, vilka huvudsakligen 
är belägna längs Ryssbysjön. Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar 
grönytorna även vattendrag, öppen mark och kulturhistoriska lämningar som gravfält. 
Tillgängligheten till grönytorna är därför sämre längre från sjön, särskilt i de norra 
delarna av samhället. Grönstrukturen utgörs av relativt smala områden och det är 
viktigt att bevara och utveckla deras naturvärden för att behålla de gröna länkarna.  
 
Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns närområde, särskilt dess västra 
och nordvästra del där det bland annat finns idrottsplats, badplats och banvall. Den 
östra stranden behöver dock göras mer tillgänglig. För att öka 
rekreationsmöjligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas ihop bättre genom 
komplettering av gång- och cykelvägar och hela stranden göras tillgänglig och 
attraktiv. Grönytornas koncentrering kring sjön gör det svårt att få till 
rekreationsslingor utan att bebyggelseområden berörs.  
 
I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de 
olika ytornas värden behöver definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Den grönstrukturplan för Ryssby som håller på att arbetas fram är till stöd 
här, men behöver kompletteras med naturvärden.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Det är viktigt att knyta ihop och tillgängliggöra grönytorna bättre längs sjön för 
att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena. 

 
Åtgärder för hållbara trafikslag 
Ryssby trafikeras genom samhället, på bland annat Kungsvägen, främst av buss mellan 
Ljungby och Växjö respektive Ljungby och Vislanda. Vidare finns en extern 
busshållplats för snabbussar vid Östraby i anslutning till Riksväg 25:s östra infart till 
Ryssby. Här föreslås att den externa busshållplatsen flyttas från den östra till den 
centrala infarten, för att förbättra tillgängligheten från både Ryssby och landsbygden 
norrut. En extern hållplats behöver ha pendlarparkering för bil och cykel samt säkra 
och raka gång- och cykelvägar därifrån från hela samhället. Det har nyligen anlagts en 
gång- och cykelväg på banvallen mellan Ljungby och Ryssby. 
 
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått från viktiga målpunkter, både 
befintliga och föreslagna. Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i 
planeringen av respektive område. 
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden. Dessa blir 
aktuella först när respektive område ska planeras och genomföras. 

- Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för cykling otrygga, vägar 
genom utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar – på Kungsvägen och 
Tunavägen.  

- Koppla utpekade gång- och cykelvägar till målpunkter som, busshållplats, 
idrottsplats och badplats, samt skolor och förskolor.  

- Asfaltera banvallen för cykling västerut mot Ljungby. 
-  

10.5 UTVECKLINGSOMRÅDE BOLMENS ÖSTRA STRAND  

Nollalternativet 
Gällande Översiktsplan från 2006 har inga specifika ställningstaganden om 
utvecklingen i utvecklingsområdet Bolmens östra strand. Det tematiska tillägget 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” från 2011 berör dock stora delar av 
området, där det finns riktlinjer för både Bollstad, Tannåker och Bolmstad-Hölminge.  
 
Bolmens östra strand som utvecklingsområde  
Det finns många intressen i detta område, framförallt exploateringsintressen som 
påverkas av höga allmänna intressen såsom riksintresset för det rörliga friluftslivet och 
fiske, kultur- och naturvärden samt ytvattentäkt till Skåne. Delar av ytvattentäkten är 
också ansökt om inrättande av vattenskyddsområde för. De höga allmänna intressena 
och ett högt exploateringstryck är utmanande för kommunen att hantera. Kommunen 
äger inte så mycket mark i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena 
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.  

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten- och avlopp. Många anläggningar 
utmed sjön Bolmens östra strand klara inte dagens krav och en helhetlig lösning är en 
förutsättning för framtida planläggning och exploatering i området. En annan 
utmaning i området när det gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen 
från centralorten med gång- och cykel.  

Eftersom området ingår i riksintresset för det rörliga friluftslivet är det väldigt viktigt 
med fria passager närmast stranden men också mellan bebyggelseområdena till 
naturen. Kollektivtrafiken behöver utvecklas om fler ska kunna bosätta sig här, turerna 
passar inte i dagsläget arbetspendlare.  

I stycket nedan presenteras markanvändningsförslag för utveckling med bostäder och 
verksamheter (hamn) i de områden som faller innanför utvecklingsområdets 
avgränsning i strukturbilden. Enbart bostäder och hamnutveckling har studerats enligt 
utvecklingsprogrammet förslag eftersom möjligheten till annan kommunal service och 
andra kommersiella verksamheter behöver utredas i en djupare utredning för hela 
området. Förslagen har hållbarhets- och konsekvensbedömts vilket medfört att vissa 
områden med förslag till utveckling tagits bort, lagts till eller ändrats i avgränsningen. 
 
Bollstad  
Bollstad är beläget längst nordväst i Utvecklingsområdet för Bolmens östra strand. 
Bebyggelsen i Bollstad består av ett tjugotal villor samt ett antal jordbruksfastigheter 
och fritidshus. I Bollstad finns förskola och skola F-6. Att orten har skola motiverar 
förtätning med fler bostäder. Orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 
Orten präglas av stora jordbruksmarker med öppna siktlinjer och ingår i riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. Bollstad ingår även i ett utpekat LIS-område. 
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Bostäder 
 

Konsekvenser 
 

Område 1 
Området ligger i sydöstra delen av Bollstad intill befintligt planlagt område för 
bostäder. Området är planlagt för odlingsändamål. Förslaget innebär en naturlig 
fortsättning med bostäder österifrån och förtätar runt befintlig gata vilket ökar rums- 
och bykänslan i samhället. Området har avgränsats med hänsyn till 
översvämningsrisken och naturvärden närmast stranden. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Bevara yta för svalkande platser exempelvis genom planterade områden med 
ädellöv. 

- Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn. 
- Bevara fria passager till och längs med strandkanten i södra delen av området. 
- Anslutning av området till det kommunala VA-nätet samt rening av dagvattnet 

från området innan det når sjön. 
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Område 2 
Detta område ligger också i sydöstra delen av Bollstad, norr om område 1. Gällande 
detaljplan medger odling på marken. Eftersom området ligger intill småbåtshamnen i 
öster förstärks hamnområdets funktion som mötesplats med rumsbildande bostäder 
intill. Området har avgränsats med hänsyn till den sammanhängande jordburksmarken 
nordväst om området samt för att bevara ädellövskogen norr om. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Bevara fria passager mellan bostadskvarteren samt till och längs med 
strandkanten i östra delen av området. 

- Anslutning av området till det kommunala VA-nätet samt rening av dagvattnet 
från området innan det når sjön. 

 

Område 3 
Områdena ligger på båda sidor om genomfartsvägen till Bollstad. Med förslaget skapas 
en tätare byggnadsstruktur vilket ökar upplevelsen av bykänsla direkt i entrén till 
samhället. Gällande detaljplan medger Naturpark på områdena. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn i delar av nordöstra delen av 
föreslaget område. 

- Rekreationsvärden på skogskullen både norr och söder om föreslaget område. 
Bevara passager till naturmarken söder och norr om föreslagna områden. 

- Markera ut större träd för bevarande i detaljplanen.  
- Anslutning av området till det kommunala VA-nätet samt rening av dagvattnet 

från området innan det når sjön. 
 
Område 4 
Området ligger mitt emot Bolmsö skolan i västra delen av samhället utmed byvägen. 
Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur som ökar upplevelsen av bykänsla.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Tillgängligheten till och i området för gående och cyklister. 
- Anslutning av området till det kommunala VA-nätet samt rening av dagvattnet 

från området innan det når sjön. 
- Bevara siktlinjer mot det öppna landskapet. 

 
Verksamheter – Hamnutveckling  
 
Konsekvenser 
 
Område 5 
Befintlig småbåtshamn i sydöstra delen av Bollstad föreslås förbli ett område för 
fortsatta badplats och småbåtshamn. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Bevara/plantera fler träd i anslutning till hårdgjorda ytor för skuggning och 
svalare platser.  

- Tillgängligheten till och i området för gående. 
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- Bevara passage för gående längs med strandkanten.  
- Vattenkvalitetshöjande åtgärder i form av båtvättplats med oljeavskiljare, 

latrintömning för båtar samt toalett för besökare.  
 
Tannåkerområdet 
Bebyggelsen i Tannåker är samlad längs genomfartsvägarna. I dagsläget är 
dagligvaruhandeln återigen igång efter ca tre års uppehåll. Drivmedelsstationen är 
också öppen. Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
Tannåker ingår också i ett utpekat LIS-område. Kommunen äger mycket mark i 
området vilket ökar möjligheterna för framtida planläggning och utveckling. Förslagen 
skapar underlag till befintlig service och näringsliv i Tannåker genom att fler får 
möjligheten att bosätta sig här.  
 

 
 
Bostäder 
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Området ligger i norra delen av Tannåker och föreslås utvecklas med bostäder. Med 
bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och rumsbildningen utmed 
den för övrigt linjeformade byn. Områdets avgränsning har begränsats söderifrån för 
att inte påverka den typiska landskapsbilden med öppna jordbruksmarker för negativt. 
Marken ägs av kommunen.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot kyrkan och det 
öppna landskapet. 

- Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att bevara landskapets 
karaktär. 

- Bevara större värdefulle ädellövträd. 
- Ny bebyggelse ska anpassas efter den mycket artrika floran (enligt 

naturinventering). 
- Lösning av vatten- och avlopp. 
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

 
Område 2 
Området ligger i sydvästra delen av Tannåker och har en gång varit aktuellt att 
planlägga för bostäder och service i projektet Grönt boende. Detta område föreslås 
utvecklas med boende och har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken i norr och 
det sammanhängande landskapet mot kyrkan. Den nya avgränsningen följer dels 
byvägen upp mot kyrkan samt hamnar bakom befintliga bostäder. Kommunen äger 
marken. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot kyrkan och det 
öppna landskapet. 

- Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att bevara landskapets 
karaktär. 

- Bevara tillgänglighet till stranden. 
- Bevara större ädellövträd.  
- Lösning av vatten- och avlopp. 
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

 
Område 3 
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan och är föreslaget att 
utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan 
och rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. Området har avgränsats 
med hänsyn till naturvärden och riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. 
Kommunen äger inte marken.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot kyrkan och det 
öppna landskapet. 

- Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att bevara landsbygdens 
karaktär. 

- Bevara passager till naturområdet österut. 
- Lösning av vatten- och avlopp. 
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

 
Område 4 
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan och är föreslaget att 
utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan 
och rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. Området har avgränsats 
med hänsyn till betes- och naturvärden samt riksintressets värden för det rörliga 
friluftslivet. Kommunen äger inte marken.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot det öppna 
landskapet. 

- Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att bevara landsbygdens 
karaktär. 

- Bevara passager till naturområdet österut. 
- Lösning av vatten- och avlopp  
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

 
Område 5 
Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan och är föreslaget att 
utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan 
och rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn. Området har avgränsats 
med hänsyn till åkermarken samt riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. 
Kommunen äger inte marken. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot det öppna 
landskapet. 

- Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att bevara landsbygdens 
karaktär. 

- Lösning av vatten- och avlopp  
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 

 
Sofielund – Sjöhagen 
Området ligger naturskönt utmed Bolmens strand med badplatser och 
småbåtshamnar. Detta område ingår också i ett större LIS-område Bolmstad-Hölminge. 
Eftersom området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet och har höga 
naturvärden är det en utmaning att hitta lämpliga platser för framtida exploatering. En 
förutsättning för fortsatt planering av området är att vatten- och avlopp kan lösas på 
ett tillfredsställande sätt och att dricksvattenförsörjningen kan tryggas för området.  

 
Sofielund 
Sofielund är ett från början, äldre fritidshusområdet som har kommit att bli mer och 
mer ett område med permanenta bostäder.  
 
Bostäder 
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Sofielund föreslås utvecklas med bostäder och annan eventuell behövlig närservice. 
Området ligger väl tillgängligt utmed väg 555 vilket ökar möjligheten att koppla den 
nya bebyggelsen till befintliga vägar. Avgränsning av området har gjorts med hänsyn 
till översvämningsrisken samt natur- och rekreationsvärden. Marken privatägd. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att 
arbetspendling ska vara möjlig.  

- Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan husen mot det öppna 
landskapet. 
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- Passager mellan bostadskvarteren till naturområdena öst och väster om 
området samt i nor-sydlig riktning.  

- Lösning av vatten- och avlopp  
- Rening av dagvattnet innan det når sjön. 
- Etappindela planarbetet samt utreda behov av annan närservice i området. 
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Tallbacken-Bolmstad 
Bolmstad-Tallbacken är ett äldre fritidshusområde där Bolmstad säteri utgör den äldsta 
bebyggelsen. Området är attraktivt då Bolmstad hamn är en gedigen småbåtshamn på 
nära och lättillgängligt avstånd från centralorten. Under senare år har två områden 
planlagts för bostäder. 

 
Verksamheter – Hamnutveckling  
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Hamnområdet föreslås utvecklas med möjligheter för hamnen, bad samt behövlig 
service i området. Kommunen äger en del mark i hamnområdet men österut är det 
privatägt.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Markanvändningen närmast vattnet pga översvämningsrisken vid ett 10 000-
årsregn. 

- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
sjön. 

- Passager till och genom hamnområdet från bostadsområdena runt om. 
- Siktlinjer mot det öppna landskapet. 
- Allén utmed vägen ned till hamnen. 
- Bevara äldre, grova lövträd.  

 

10.6 CENTRALORT LJUNGBY   

Nollalternativet  
I översiktsplan från 2006 anges att de södra och östra delarna av Ljungby stad är mest 
lämpliga för ny bostadsbebyggelse medan ny industribebyggelse är lämpligast utmed 
E4:an söder, väster och norr om staden. Utöver översiktsplanen är i första hand 
centrumplanen från 2009 och grönstrukturplanen för Ljungby stad från 2000 av 
intresse för stadens utveckling. Det anges i översiktsplanen även att avsikten är att ta 
fram en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och att utreda läget för en 
järnvägsstation.  
 
Ljungby som centralort  
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommunen och mycket av 
kommunens utveckling sker här. Det är därför viktigt att ha god planberedskap för 
både bostäder, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuvarande 
befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby. Ljungby stad behöver få en mer 
resurseffektiv och hållbar markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom förtätning/omvandling, högre 
bebyggelse inom nya områden och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling 
begränsas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig järnväg. 
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Bostäder 
 
Konsekvenser 
 
Område 1 
Området ligger norr om väg 25, öster om ån Lagan och väg 616. Området ligger 
dessutom i anslutning till ridanläggningen Ljungby ridklubb. I detta område finns 
möjligheter att skapa större bostadstomter i lantlig miljö. Området har avgränsats med 
hänsyn till jordbruksmarken och översvämningsrisken väster om området. Kommunen 
äger inte marken. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån Lagans dalgång.  
- Behålla skyddsområde mot ridanläggningen. 
- Behålla skyddsavstånd mot den tänkta korridoren för höghastighetsjärnväg. 
- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.  

 
Område 2 och 3 
Områdena ligger norr och söder om väg 25 i norra delen av centralorten delvis utmed 
ån Lagan. I område 2 föreslås användningen bostäder och en blandad användning med 
centrumverksamheter i sydvästligaste delen. Där centrum och bostäder blandas kan 
bebyggelsen ske mera tätt. I område 3 föreslås användningen bli bostäder. Kommunen 
äger en del mark närmast väg 25 och en bit norrut i område 2, resten är privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Hänsyn till jordbruksmarken i norr och öster där banvallen går. 
- Översvämningsrisken ska beaktas. 
- De geotekniska förutsättningarna i norra delen av område 2 behöver utredas.  
- Skapa koppling för lövträdsstråket öster och väster om Riksettan samt söder 

och norr om väg 25. 
- Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industriområdet väster om 

områdena och till kollektivtrafiknoden vid Myrebo. 
- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan. 

- Buller från väg 25 
 
Område 4 
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid Sunnerborondellen och föreslås 
bebyggas med bostäder. Det finns ett planuppdrag för ”Djupadal” samt ”Sågverket” att 
utgå ifrån i planeringen av områdena. Syftet med detaljplanen för Djupadal är att 
förtäta staden med bostadsbebyggelse i form av radhus samt att ändra detaljplanen 
för befintligt bostadshus så att användningen stämmer med planen. För ”Sågverket” är 
syftet med planuppdraget att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder samt 
plats till en förskola. Det ska även skapas olika mötesplatser, så som till exempel park 
och lekplatser. Kommunen äger all mark i området. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Koppla samman de två områdena ”Sågverket” samt ”Djupadal” för bostäder för 
att få till en bra helhetslösning både vad gäller utformning av kvartersstruktur 
samt tillgängligheten mellan områdena. 

- Skapa gång- och cykelförbindelse från bostadsområdet till naturområdena 
österut och norrut samt till nya industriområden.  

- Geotekniken i nordvästra samt sydöstra delen eftersom marken inte är fast. 
- Planera för planterade parkområden med lövträd för att motverka värmeöar.  
- Bevara större tallar i områdets yttre kanter. 
- Rening av dagvatten från hårdgjorda ytor innan det når grundvattnet. 
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Område 5 
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa Björket och föreslås få 
användningen bostäder samt centrumverksamheter närmast korridoren för 
höghastighetsjärnvägen. Kommunen äger en del mark i området. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Nödvändiga skyddsåtgärder mot buller från ny ringled samt den eventuella 
järnvägen öster om området samt vägtrafikbuller från Rv.25 norr om området. 

- Planera området för att ansluta till föreslagen ny ringled från Sollidenrondellen 
ut till väg 25.  

- Behålla ett skyddsavstånd österut mot den tänkta korridoren för 
höghastighetsjärnvägen. 

- Gång- och cykelförbindelse från området till bostadsområden söderut samt 
centrum. 

- Gravfälten och Banvallen i väster samt befintligt lantbruk. 
- Skogsbrukets värde eftersom området utgörs av produktionsskog. 
- Rening av dagvattnet från området innan det når ån Lagan.  
-  

Område 6 
Området ligger intill Sickingevägen söder om Replösabron och föreslås få 
användningen bostäder. Det finns ett planuppdrag för området med syftet att 
möjliggöra bostadsbebyggelse i upp till tre våningar och att tillgängliggöra ån Lagan 
för allmänheten. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från Norrleden norr om området. 
- De geologiska förutsättningarna närmast ån, marken är inte fast i genomsnitt 

på 50 m. brett område närmast strandkanten. 
- Översvämningsrisken ska beaktas. 
- Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån för att motverka värmeöar. 
- Tillgängligheten till ån Lagan för allmänheten samt koppla ihop gång- och 

cykelvägar med omkringliggande gång- och cykelvägar. 
- Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån Lagans dalgång.  
- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan. 
-  

Område 7 
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Sollidenrondellen och Hångersrondellen 
samt är föreslaget för bostäder. En del av marken, närmast Ringleden ägs av 
kommunen, resten är privatägd mark. Området har avgränsats med hänsyn till de 
geologiska förutsättningarna  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Skapa mötesplatser i området i form av lekplatser samt rastplatser för både 
sociala och rekreativa värden. 

- Tillgängligheten till rekreativa och naturvärden med  utblickar i öppna landskap 
och åkermark.  

- Vattenförrättning i nordvästra hörnet. 
- Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från östra Ringvägen. 
- Utreda skogens värde. 
- Ädellövskogssamband i sydvästra delen som sträcker sig över andra sidan 

Ringleden in mot ån och centrum. 
- Bevara större tallar i området. 
- Gravfält i södra delen. 



 

 
 2019-03-04 

81(95 

- Korridor för höghastighetsjärnväg i öster samt kraftledningsgata med 50 kV-
ledningar. 

- Rening av dagvatten innan det når ån Lagan.  

 
Område 8 
Detta område ligger söder om område 7 och söder om väg 124. Området föreslås 
utvecklas med bostäder. Området har avgränsats med hänsyn till höga natur- och 
kulturvärden väst och sydväst om området. Kommunen äger inte marken.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Korridor för möjlig höghastighetsjärnvägen öster om området. 
- Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller andra parkliknande 

funktioner. 
- Koppla ihop område 7 och 8 samt centrum på ett trafiksäkert sätt för 

fotgängare och cyklister.  
- Koppla ihop området för fotgängare och cyklister med naturområdet väster om 

området. 
- Gårdsmiljöerna runt om samt siktlinjer mot det öppna landskapet mellan ny 

bebyggelse. 
- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.  

 
Område 9 
Området ligger intill Gravfältet Högarör i sydöstra delen av centralorten väster om 
Kvänjarp och föreslås utvecklas med bostäder. Området har avgränsats med hänsyn till 
kultur och naturvärden. Marken i området är privatägd. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Kraftledningsgatan i öst och norr om området 
- Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller andra parkliknande 

funktioner. 
- Högre radonvärden i nordöst som behöver utredas. 
- Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt för fotgängare och 

cyklister samt koppla upp området till det värdefulla natur- och 
rekreationsområden mot Höslänga och Kvänjarp, samt sydväst.  

- Utreda skogsbrukets värde. 

- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan. 
 
Område 10 
Området ligger nordväst om område 9, utmed ån Lagan och Pilgrimsleden samt intill 
det värdefulla naturområdet i nordöst. Området föreslås utvecklas med bostäder. 
Avgränsningen av området har skett med hänsyn till översvämningsriskerna samt 
kultur- och naturvärden. Kommunen äger en del mark i norra delen, resten är 
privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt för fotgängare och 
cyklister samt koppla upp området till det värdefulla natur- och 
rekreationsområden mot Höslänga och Kvänjarp samt söderut.  

- De geotekniska förutsättningarna behöver utredas eftersom marken inte är 
fast.  

- Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån Lagans dalgång.  
- Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan. 
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Centrum, verksamheter och industri 
 
Konsekvenser 
 
Område 11 
Detta område ligger väster om E4 och söder om Bolmstadsvägen mellan 
verksamhetsområdena Karlsro i söder och Eka industriområde i norr. Eftersom området 
ligger på nära avstånd till centrum och intill det västra alternativet för 
högshastighetskorridoren, föreslås detta område som lämpligt för ett framtida 
stationsområde. Området föreslås användas för centrum, bostäder samt icke störande 
verksamheter. Området har avgränsats med hänsyn till spridningskorridorer för 
lövskogssamband norr och söder om området samt gravfälten.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från E4 
- Gång- och cykelförbindelse med industriområdet söderut, norrut samt mot 

centrum. 
- Planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar och för att 

bevara svala platser. 
- Skapa passager till natur- och rekreationsområden runt om området.  
- Utreda skogens värde, söder om området finns anmälningspliktigt område för 

avverkning. 
- Dagvattenhanteringen i området både för rening och för att klara mängden 

vatten som kan uppstå vid skyfall.  
 

Område 12 
Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklusive Gästgivaregården, 
området vid Ljungby kyrka och Ljungby lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Gänget 
och Linné m.fl. ända ned till ån Lagan. Området föreslås förtätas med bostäder, 
service, mötesplatser och icke störande verksamheter. Den mesta kvartersmarken i 
området är privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- De geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation eftersom marken i 
huvudsak inte är fast i området. 

- Föroreningar i kvarteren Aspebacken, Gänget och Linné. 
- Översvämningsriskerna vid beräknade högsta flöden i östra delen av området.  
- Koppla ihop centrum och årummet genom tillgänglighetsanpassade och 

sammanhängande stråk.  
- Kulturhistoriska värden inventerade i det nya kulturmiljöprogrammet för 

Ljungby kommun.  
- Tidig dialog med befintliga verksamheter i södra delen av området om 

omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering. 

 
Område 13 
Området ligger i östra delen av centralorten intill Sollidenrondellen och utmed 
Vislandavägen. Det finns ett planuppdrag för området med syfte att skapa ett nytt 
bostadsområde med F-9 skola och mindre verksamheter. Eftersom området ligger 
relativt nära centrum och intill den östliga korridoren för höghastighetsjärnvägen, 
finns goda möjligheter för ett framtida stationsläge här. Området föreslås därför få en 
blandad användning med centrum, bostäder, skola, icke störande verksamheter. Tätare 
bebyggelse med icke störande verksamheter samt centrumanvändning närmast 
korridoren för höghastighetsjärnvägen. Kommunen äger marken. 
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från östra Ringleden och Vislandavägen 
- Skyddsavstånd till korridoren för höghastighetsjärnvägen i öster. 
- 50 kV ledningen väster om området. 
- Koppla samman gång- och cykelvägnät på ett trafiksäkert sätt både inom det 

nya området samt till befintligt bostadsområde väster om detta område och 
mot centrum. 

- Planera området utifrån en eventuell ny ringled från Sollidenrondellen ut till väg 
25. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Lövskogssamband i västra delen av området i nord-sydlig riktning och 

sammanhanget västerut. 
- Dagvattenhanteringen i området både för rening och för att klara mängden 

vatten som kan uppstå vid skyfall.   

 
Område 14 
Detta område sträcker sig norr om väg 25 mellan Riksettan och väg E4. Området 
föreslås utvecklas med industri. Området har avgränsats med hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljö samt skyddsområde för vattentäkt. Kommunen äger en del mark i södra 
området, resten är privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Placeringen av framtida byggnader för att skapa acceptabla utemiljöer för 
anställda pga. av vägtrafikbuller från E4 och väg 25.  

- Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kollektivtrafiknoden vid 
Myrebo samt koppla ihop området med framtida industriområde väster om E4 
och framtida bostadsområden öster och söderut.  

- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall, samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
vattenskyddat område intill områdets östra sida samt ån Lagan. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4. 
- Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om området. Ta hänsyn till 

riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet.  
- Vattenskyddsområde för grundvatten. 

 
Område 15 
Området sträcker sig längs med väg E4 norr om befintligt industriområde och föreslås 
utvecklas med industri. Här finns dessutom ett planuppdrag med syfte att planlägga 
marken för industri. Området har avgränsats med hänsyn till korridoren för den 
eventuella höghastighetsjärnvägen österut. Kommunen äger en del av marken i södra 
delen av området, resten är privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida anställdas utemiljö.  
- Sammanhängande gång- och cykelväg till och i området som binder ihop 

industriområdena söderut, öster om E4 samt kopplas till kollektivtrafiknoden 
vid Myrebo. 
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- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av området. 

 
Område 16 
Området föreslås utvecklas med industri eftersom det blir en naturlig fortsättning av 
det planlagda industriområdet söderut. Området har avgränsats med hänsyn till 
korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen väster om området samt 
lövskogssambandet norr om området. Marken är privatägd. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från E4 vad gäller framtida anställdas utemiljö.  
- Sammanhängande gång- och cykelväg till och i området som binder ihop 

industriområdena söderut och verksamhetsområdet norrut och öster om E4.  
- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 

framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Området avgränsas norrut med hänsyn till gravfältets gränser. Denna 

avgränsning skapar ett grönsläpp mellan område 16 och 11 som är viktig för 
såväl spridningskorridoren samt tillgängliggör naturområdet västerut för 
gående och cyklister öster om E4.  

 
Område 17 
Området ligger långsmalt längs med E4 i kilen mellan väg 25 och E4 väster om 
befintligt verksamhetsområde Rosendal. Området har avgränsats med hänsyn till den 
västra korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen samt fornlämningarna 
väster om området. Kommunen äger en liten del mark i norra delen av området, resten 
är privatägt.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida anställdas utemiljö.  
- Gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr om väg 25 samt österut till 

Ljungbyporten och kollektivtrafikporten öster om området. 
- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 

framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 

 
Område 18 och 19 
Dessa områden ligger söder om Berghem mellan E4 i väster och Riksettan i öster. 
Områdena innehar inga känsliga värden men föreslås få en blandad användning. 
Område 18 som är närmast E4 föreslås utvecklas med industri medan område 19 
föreslås utvecklas med icke störande verksamheter på grund av befintlig bebyggelse 
sydöst om området.  
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Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller och säkerhetsavstånd från E4 och Riksettan vad gäller framtida anställdas 
utemiljö.  

- Koppla ihop områdena med gång- och cykelförbindelse med bostadsområdena 
norrut samt västerut med Kånna samhälle.  

- Bullerskydd för bostäderna i östra delen av område 19. 
- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 

framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Utreda fornåkrarna, hänsyn till stensättningen i områdets sydöstra del. 

 
Område 20 
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal i södra delen av centralorten 
och breder ut sig på båda sidor om Riksettan samt norrut utmed Kungsgatan. I 
områdets norra del finns en gård med verksamheter där mangårdsbyggnaden har 
kulturhistoriska värden enligt Kulturparken Småland. Området föreslås utvecklas med 
icke störande verksamheter och bostäder. Kommunen äger en del mark i området, 
resten är privatägd.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Buller från riksettan samt Helsingborgsvägen vad gäller framtida anställdas 
utemiljö.   

- Bevara yta för Banvallselden som gång- och cykelväg. 
- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 

framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
grundvattnet och ån Lagan. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Planläggning av området till icke störande verksamheter, bostäder och hänsyn 
till kulturhistoriska värden.  

- Översvämningsriskerna från ån Lagan. 

 
Område 21 
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta Ljungbergsvägen söder om 
Norrleden och intill kvarteret Fritiden. Icke störande verksamheter och bostäder 
föreslås närmast Märta Ljungbergsvägen medan idrott- och centrumanvändning 
föreslås närmast kvarteret Fritiden. Området har avgränsats med hänsyn till 
fotbollsplanerna öster om området. Kommunen äger mark i södra delen av området, 
resten är privatägd. 
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Området utvecklas i helhet med kvarteret Fritiden. 
- Avgränsningen österut med hänsyn till fotbollsplanerna i kvarteret Fritiden. 
- Buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden 
- Högre radonvärden i södra delen av området behöver utredas. 
- Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området med gång- och 

cykelvägar norr samt söder om området. 
- De geotekniska förutsättningarna för grundläggning eftersom marken inte är 

fast. 



 

 
 2019-03-04 

86(95 

- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
vattenskyddat område och ån Lagan. 

- Planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
- Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området eftersom det finns ett 

glapp mellan det östliga och västliga sambandet generellt i hela centralorten. 
Detta kan göras genom att plantera ädellöv på öppna ytor. 

Område 22 
Detta område ligger intill område 14 och föreslås utvecklas med icke störande 
verksamheter med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön norr om området, 
vattenskyddat område samt framtida bostadsbebyggelse öster om området.   
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Placeringen av framtida byggnader för att skapa acceptabla utemiljöer för 
anställda pga. av vägtrafikbuller från Riksettan och väg 25.  

- Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kollektivtrafiknoden vid 
Myrebo samt koppla ihop området med framtida industriområde väster om 
området samt framtida bostadsområden öster och söderut.  

- Hanteringen av dagvatten inom området som klarar både rening och mängd vid 
framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av 
vattenskyddat område och ån Lagan. 

- Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida 
värmeöar. 

- Utreda skogens värde. 
- Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4 samt större ädellövträd i området 

södra del. 
- Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om området. Ta hänsyn till 

riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet.  
- Vattenskyddsområde för grundvatten. 

 
Grönstruktur 
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, då staden ligger där stråken 
möts. Det västra grönstråket är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till sjön 
Bolmen, vidare längs med sjön norrut samt vidare till landskapet runt sjöarna 
Vidöstern, Flåren och Furen. Dock finns det även värdefulla våtmarker särskilt väster 
om Ljungby. Det östra grönstråket är något svagare, men inkluderar värden kopplade 
till både lövskog och våtmark, samt sträcker sig till sjön Möckeln och Älmhults 
kommun. Inom det senare grönstråket finns omedelbart sydöst om staden ett område 
med ädellövskog som delvis har väldigt höga naturvärden (motsvarande 
naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden, vilket avses att sparas som natur- 
och rekreationsområde. Eftersom staden ligger i mötespunkten mellan de båda 
regionala grönstråken är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden som finns i 
staden, särskilt kopplat till lövskogssambanden.  
 
Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån Lagan, som sträcker sig genom 
staden i nord-sydlig riktning. Kring ån finns det naturvärden även om det kanske är 
rekreationsvärdena som är viktigast här. I detta stråk är det viktigt att arbeta med att 
grönytorna är tillgängliga och attraktiva. För att hela stråket ska tillgängliggöras bör 
det finns gång- och cykelvägar i anslutning till ån längs hela stråket.  
 
Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av ytor och stråk med natur- och 
rekreationsvärden. Utöver dessa ytor finns det även mer avgränsade grönytor som ofta 
är omgivna av bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreationsmöjligheterna i 
stadsdelen. Utöver natur- och rekreationsvärden finns det i grönstrukturen i många fall 
kulturmiljövärden i form av fornlämningar, till exempel gravfälten Kånna högar och 
Högarör. 



 

 
 2019-03-04 

87(95 

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de 
olika ytornas värden behöver definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna 
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Ljungby är till stöd här även om den är från 
år 2000 och behöver uppdateras, särskilt vad gäller naturvärden.   
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Rekreativa värden i form av skogskänsla, orördhet och trolska miljöer, utblickar 
och öppna landskap över gårdsmiljöer. 

- Möjligheten till långa vandringar i sammanhängande lövskog. 
- Naturvärden i form av jätteträd, nyckelbiotoper och andra naturvärden enligt 

Skogsstyrelsen. 
- Regionalt grönstråk österut från Ljungby 
- Ett område med ädellövskog sydöst om staden i anslutning till Ringleden som 

delvis har väldigt höga naturvärden (motsvarande naturvärdesklass 1) samt 
höga rekreationsvärden avses att sparas som naturreservat eller liknande. Ett 
område med ungefär samma avgränsning finns med i länsstyrelsens ”Plan för 
skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018–2022 som ett område som bör 
utredas för formellt skydd.  

- Skyddsavstånd för ridanläggningen i Sickinge mot bostäder och annan 
markanvändning. 

- Korridoren för höghastighetsjärnvägen österut. 

 
Väg 
Förslaget innebär en ny dragning av den östliga ringleden John. A Lagers väg eftersom 
den östra sidan av centralorten byggs ut kontinuerligt med nya bostadsområden.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Säkra passager för gående och cyklister över ringleden. 
- Lösa på- och avfart från väg 25. 

 
Åtgärder för hållbara trafikslag  
I Ljungby finns det två befintliga kollektivtrafiknoder – Ljungby terminal och Myrebo.  
Myrebo ligger på Riksettan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst 
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. För Ljungby terminal finns 
pendlarparkering för bil och cykel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har en 
pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras med gång- och cykelförbindelser 
och pendlarparkering för cykel. Utöver dessa saknas en kollektivtrafiknod vid den 
södra infarten till Ljungby, vilken skulle serva bussresor västerut mot Halmstad och 
söderut mot Markaryd. Denna kunde med fördel placeras vid Europaporten i 
korsningen Ringvägen-Helsingborgsvägen.  
 
Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser 

- Förbindelser till föreslagna nya områden för bostads-, industri-, verksamhets- 
eller naturändamål. Dessa blir aktuella först när respektive område ska planeras 
och genomföras. 

- Förstärkning av viktiga gång- och cykelstråk som korsar barriärer som E4 och 
Ringleden. Korsningen över barriärerna kan vara i form av vägkorsning eller i 
gång- och cykeltunnel.   

- I och med att staden växer utanför Ringleden behöver dess funktion som gång- 
och cykelförbindelse förstärkas och kompletteras med säkra gång- och 
cykelvägar.  

- Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång- och cykelstråk genom hela 
staden 
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- Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till viktiga kollektivtrafiknoder 
som Myrebo busshållplats.   

 

10.7 LIS-OMRÅDEN 

Nollalternativet  
Nuvarande översiktsplan berör inte så kallade LIS-områden eftersom översiktsplanen 
togs fram innan dessa tillkom i lagstiftningen. Kommunen har dock en särskild LIS-
plan som tematiskt tillägg till översiktsplanen. LIS-planen inkluderar även en 
miljökonsekvensbeskrivning och den antogs 2011. I gällande LIS-plan finns 17 olika 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. De utpekade områdena ska 
underlätta för etableringar i attraktiva strandnära lägen både för bostäder och för 
frilufts- och turismanläggningar. Nollalternativet innebär att befintligt tematiskt tillägg 
till översiktsplanen fortsatt gäller. Det innebär att områdena inte reviderats utifrån det 
behov som framkommit sedan planen antogs eller efter den nya strukturbilden för 
kommunens utveckling. Det innebär att vissa utpekade områden utanför prioriterade 
stråk med närhet till serviceorter kan medföra större behov av transporter som inte 
kan göras genom exempelvis kollektivtrafik eller cykel, vilket inte gynnar möjligheten 
att ökan hållbara transporter för att minska klimatpåverkan. Det kan också innebära 
större belastning genom vatten och avlopp. Om inte en översyn av lokaliseringar av 
LIS-områden utifrån befintlig och planerad utbyggnad av VA eller annan kommunal 
service görs, ges inte möjlighet till positiva effekter för ur både ekonomisk och 
miljömässig synpunkt. Översynen kan leda till att minska behovet av investeringar i ny 
infrastruktur eller ge möjlighet till optimering genom att samla behoven inom ett 
mindre område. Därigenom minskas belastningen på miljön genom bland annat 
näringsämnen och föroreningar från enskilda avlopp.  
 
Förslag på revidering av LIS-områden 
Vid översyn av befintlig LIS-plan för att arbeta in den i översiktsplanen, bedöms 
användningen av LIS-planen har fungerat väl. Framförallt har den gett stöd i 
upprättande av detaljplaner för bostäder samt bygglovgivning för bostäder. Dock ser vi 
ett behov av att revidera vissa områden utifrån kommunens strukturbild och 
strategiområde attraktiva bebyggelsemiljöer samt de riktlinjer som framkommit i 
analysen i förhållande till målen för samhällsbyggandet. Vidare har erfarenheter av hur 
områdena används sedan LIS-planen antogs, legat till grund för bedömning av behov 
av att revidera dem.  
 
Befintlig LIS-plan bedöms kunna kvarstå i huvudsak med vissa ändringar. Hänsyn har 
tagits till hushållningsbestämmelserna. Tre områden föreslås att tas bort utifrån att det 
inte funnits intresse för etableringar och/eller för att det inte funnits någon befintlig 
påverkan eller att det saknas kommunal service och infrastruktur i eller i närheten av 
områdena och att områdena därför inte bedöms lämpliga att ha kvar. Ett nytt område 
föreslås vid Lidhult och två områden har justerats i storlek.  
 
Nuvarande LIS-plan inkluderar en miljökonsekvensbedömning som fortsatt bedöms 
vara aktuell. Konsekvenserna av föreslagna ändringar har bedömts och redovisas 
nedan.   
 
Karta nedan illustrerar förslag på tillkommande och borttagna områden.  
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Borttagna områden 
 
13. Svansjön   
Svansjön föreslås tas bort som LIS-område. Hela sjön bedöms inte lämplig för LIS-
område eftersom området saknar infrastruktur och kommunalt Va-nät i närområdet. 
Dessutom har intresset för exploateringar har varit litet. Det finns närhet till 
serviceorten Lidhult men ligger inte utmed något prioriterat stråk. Förändringen 
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö.  

 
14. Sjön Vidöstern-Erikstad  
Det bedöms finnas flera skäl till att området inte ska tas upp som LIS-område. Området 
ligger inte utmed något prioriterat stråk eller i anslutning till serviceort. Det ligger 
också lågt och kan därför räknas som översvämningskänsligt område samt till viss del 
jordbruksmark/betesmark. Det har inte varit någon exploatering aktuell sedan planen 
antogs. Förändringen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö.  
Vidöstern är riksintresse för friluftslivet.  

 
15, Stor-Immen   
Området öster om Ryssbysjön och Stensjön bedöms kunna räknas som ett större 
relativt opåverkat område. Området innehåller många sjöar och skog. I nollalternativet 
finns två områden utpekade för i första hand exploatering kopplat till turism och 
friluftsliv. I förslag till revidering tas området vid Stor-Immen bort. Det har inte varit 
aktuellt med exploatering inom LIS-området och det är i sig relativt opåverkat. 
Ändringen förväntas endast kunna ge positiv konsekvens ur miljösynpunkt i 
förhållande till nollalternativet då ytan för LIS-område minskas ner inom detta relativt 
opåverkade område.  
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Förändrade områden 
 
16. Sjön Bolmen-Löckna  
Området föreslås delas i två områden för att bevara det gröna området mellan de 
exploaterade områden utmed Bolmens västra strand norr om Odensjö. Förändringen 
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö utan snarare en positiv 
påverkan.   
 
Användning 
I Löckna finns möjlighet för en utvidgning av campingen. Området föreslås som 
LIS-område för turism och friluftsliv.  
 
Riktlinjer 
Vid en utvidgning av campingen ska hänsyn tas till fornlämningar samt djur och 
natur innan exploatering. 
 
17. Sjön Bolmen – Odensjö 
 
Användning 
Möjlighet till komplettering av befintlig bebyggelse vi Odensjö samhälle. 
 
Riktlinjer 
Vatten och avloppssituationen måste lösas vid en ökad exploatering inom området. 
Placering av ny bebyggelse ska i första hand ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

 
18. Sjön Bolmen - Skeen och Kafjorden  
Området föreslås minskas ner och därmed koncentrera bebyggelsen eftersom intresset 
för exploatering varit lågt.  
Förändringen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö.  
 
Användning 
Kommunen äger mark runt befintlig bebyggelse i Skeen vilket kan ge möjlighet till 
nya attraktiva tomter. Vid Kafjordens strand där marken är privatägd finns 
utrymme för bostadsbebyggelse och turistverksamhet.  
 
Riktlinjer 
Området bör planeras omsorgsfullt ur naturvårdssynpunkt. Hänsyn ska vid 
exploatering tas till den fossila åkern inom området. Samråd ska alltid ske med 
Sydvatten när byggnation ska uppföras i närheten av Bolmentunneln. 
 
 
Tillagda LIS-områden 
 
19. Askaken  
Att justera LIS-område intill serviceort och prioriterat stråk utifrån kommunens 
strukturbild kan ge positiva effekter med avseende på möjlighet till mer hållbara 
transporter i jämförelse med föreslagna LIS-områden att ta bort. Det ger också närhet 
till service i serviceorten och bättre möjligheter för att kunna nyttja befintlig 
infrastruktur. Det kan innebära bättre tillgänglighet till rekreation men kan innebära 
negativ påverkan på naturvärden. Både bostäder och turismanläggning /anläggning för 
besöksnäringen är lämplig användning. 

 
Användning 
Tänkbar användning kan vara bostäder eller turistverksamhet.  
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Riktlinjer 
I området finns ett mindre område med ädellövskog. Bostadsbebyggelse bör placeras 
söder om badplatsen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs med 
vägen. Verksamheter för turism placeras lämpligast i närhet av badplatsen. Hänsyn 
behöver tas till de natur- och rekreationsvärden som finns inom området.  
Området ligger också intill ett område av riksintresse för naturvården. Hänsyn bör tas 
till naturvärdena samt säkra tillgängligheten till natur och rekreationsområdet.   

 
20. Agunnaryd  
Det finns ett stort engagemang för att utveckla orten och genom att möjliggöra för 
turismanläggning vid sjön kan det skapa mervärden genom arbetstillfällen och 
mötesplatser. Det innebär dock att allmänhetens tillgänglighet begränsas om området 
intill vattnet tas i anspråk. Det är en fördel ur ekonomisk synpunkt med närhet till 
befintlig service och infrastruktur.  

 
Användning  
Tänkbar användning kan vara turistverksamhet såsom camping eller liknande. 
 
Riktlinjer 
Området ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora delar är inom risk för 
översvämning. Området ligger också inom ett viktigt spridningsstråk för växt och 
djurlivet. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser genom barriäreffekter som 
även kan ge effekter utanför området om spridningstråket försvinner. Exploatering bör 
föregås av närmare utredning av förutsättningarna genom planläggning av området.  
 

10.7.1 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-områden 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 rörliga 
friluftslivet.  
 

10.8 SAMMANFATTANDE KONSKEVENSBEDÖMNING  

10.8.1 CENTRALORT, SERVICEORTER OCH UTVECKLINGSOMRÅDET  

Kapitlet skrivs till granskningen av översiktsplanen.  
 

10.8.2 LIS-OMRÅDEN 

 
Landskapsbild 
Landskapsbilden kan komma att påverkas genom förändringen av LIS-områdena. De 
tillagda områdena Askaken och Agunnaryd har inte tidigare varit utpekade som LIS-
områden. Eftersom LIS-områdena prioriteras i närheten av befintlig bebyggelse, 
infrastruktur, serviceorter och prioriterade stråk så bedöms påverkan på 
landskapsbilden mindre då det inte i första hand är i opåverkade områden som LIS-
områden pekats ut. Genom att LIS-områden vid sjön Stor-Immen och Svansjön tas bort 
minskas områden i relativt opåverkade strandnära lägen.  
 
Sociala konsekvenser 
En utbyggnad enligt förslag som presenteras medför effekter på den allemansrättsliga 
tillgängligheten och villkoren för växt- och djurliv. Förslagen kan medföra att det 
anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom LIS-områdena men att det rörliga 
friluftslivet och växt – och djurliv får sämre villkor. Genom att prioritera områden i 
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närhet av serviceorter och prioriterade stråk samt att lyfta fram vikten av att gång- och 
cykelleder finns eller anläggs till exempel i samband med exploatering, är avsikten att 
öka tillgängligheten till områdena.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att i första hand utpeka LIS-områden intill serviceorter och prioriterade stråk utifrån 
kommunens strukturbild, kan det ge positiva effekter med avseende på ekonomiska 
aspekter genom närhet till befintlig service i serviceorten och bättre möjligheter för att 
kunna nyttja befintlig infrastruktur. 
 
Miljömässiga konsekvenser  
Bedömningen är att strandskyddets övergripande syfte inte motverkas med de 
utpekade LIS-områdena. Vid framtagande av LIS-områden har platser med höga 
naturvärden utifrån exempelvis riksintresse för naturvård eller områden med hänsyn 
till noteringar om känsliga arter undantagits. 
Områden vid strandzonen är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Vissa 
områden innehåller också hotade eller arter som är särskilt känsliga för exploatering. 
Det är viktigt att nuläget kartläggs genomgående inför beslut för att minska risken för 
negativ påverkan på växt- och djurlivet.  
 
Ett särskilt underlag i form av naturvärdes- och kulturmiljöinventeringar samt 
inventering av rekreativa värden har tagits fram i arbetet med översiktsplanen och 
finns tillgängliga som underlag för utveckling inom flera föreslagna LIS-områden. 
Fördjupade undersökningar kan krävas i varje enskilt ärende.  
 
Miljökvalitetsnormer ska beaktas. Vissa sjöar och vattendrag med LIS-områden uppnår 
inte god status.  
 
Riksintressen 
En del LIS-områden ligger i eller intill riksintresse för friluftslivet vid sjön Bolmen. I 
flera av områdena föreslås särskilt användning för besöksnäring/turistverksamhet 
vilket gynnar det anläggningsbaserade friluftslivet men kan missgynna det rörliga 
friluftslivet. Hänsyn till riksintresset ska tas vid bedömning i varje enskilt fall. Området 
Erikstad vid sjön Vidöstern som också är riksintresse för friluftslivet föreslås tas bort.  
 
Påverkan på miljömålen 
Bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet begränsad klimatpåverkan, i olika omfattning beroende på var 
och hur bebyggelse utförs. Genom att i större utsträckning sträva mot att lokalisera 
LIS-områden i anslutning till prioriterade stråk och befintlig service där det finns större 
möjlighet till samverkan kring infrastruktur samt färre och mer hållbara transporter, 
kan klimatpåverkan minskas.  
Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik 
kan de ge en minskad klimatpåverkan och bidra till miljömålet frisk luft och bara 
naturlig försurning. En ökad exploatering kan dock få negativ påverkan. 
 
LIS-planen kan ha viss påverkan på miljömålet giftfri miljö eftersom det inom vissa LIS-
områden finns potentiellt förorenade områden. Hänsyn ska tas till dessa vid 
exploatering. Genom att prioritera exploatering vid potentiellt förorenade områden kan 
det bidra till att fler områden undersöks och åtgärdas. 
Miljömålen ingen övergödning och levande sjöar och vattendrag, samt till viss del 
målet grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering till följd av 
LIS-planen. För att minska påverkan föreslås områden i närheten av befintlig 
infrastruktur. En hållbar VA-lösning är till exempel särskilt avgörande för möjligheten 
att exploatera kring sjöar och vattendrag med övergödningsproblematik, exempelvis 
sjön Bolmen.  
 
En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
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skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag vid 
handläggning av dispenser. Gällande målet ett rikt odlingslandskap finns också 
möjlighet att skapa attraktiva lägen på landsbygden som bidrar till ett ökat intresse för 
att bruka marken även i framtiden.  
 
Målet god bebyggd miljö påverkas. Inom vissa utpekade LIS-områden finns risk för 
översvämningar som uppmärksammats och ska hanteras vid fortsatt handläggning för 
att säkerställa att inte olämplig exploatering sker.  Genom attraktiva miljöer för både 
besöksnäring och boende kan det ge en positiv påverkan i form av större underlag för 
lokala servicefunktioner och därmed bidra till målet. Revideringen av LIS-områdena 
görs också för att öka möjlighet till nyttjande och samordning av befintlig infrastruktur 
och service.  
 
Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser genom exploatering inom den 
särskilt värdefulla naturmiljön som strandområden utgör. Särskilt utpekade värdefulla 
områden ingår ej i LIS-områden. Särskild hänsyn till växt- och djurliv ska alltid tas vid 
prövning av ärenden. I vissa fall kan viss störning vara godtagbar.  
 
Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas. Inga våtmarker berörs av de utpekade LIS-områdena.  
Möjlig påverkan kan vara på målet hav i balans samt levande kuster och skärgård via 
vattendrag som mynnar i Kattegatt och i Hanöbukten.  
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 UPPFÖLJNING 
Då förutsättningarna för planering och utveckling av kommunen ständigt förändras är 
det viktiga att ha en aktuell och uppdaterad översiktsplan. I dag sker utveckling och 
förändring i omvärlden i allt snabbare takt vilket gör att kommunala styrdokument 
som översiktsplanen behöver uppdateras oftare. För att ha en så aktuell översiktlig 
planering som möjligt ska kommunen jobba med löpande översiktsplanering.  
 
Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska planering och bör användas 
för att samordna kommunens planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få 
genomslag och för att arbetet med löpande översiktlig planering ska löpa på är det 
viktigt att det finns ett strukturerat och kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande 
översiktliga planeringen går till är av avgörande betydelse för hur översiktsplanen 
utformas och vilken detaljeringsnivå den har, varför det behöver definieras i samband 
med översiktsplanens dokument. I projektplanen för översiktsplanen behandlar ett av 
projektmålen den löpande översiktliga planeringen: 

- ”För att kommunens översiktsplanering ska kunna hållas aktuell behövs en 
struktur för hur vi arbetar löpande med översiktliga planeringsfrågor. Med hjälp 
av en rutin för hur den löpande översiktsplaneringen ska gå till kan det 
kommunala planeringsarbetet samordnas bättre och tydligare inkluderas i 
kommunens styrning samt verksamhets- och budgetplanering. Metoder för att 
följa upp kommunens övergripande mål ur ett översiktsplaneperspektiv ska 
utredas i projektet.”  

 
Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga planeringen är en 
handlingsplan för implementering av översiktsplanen. I handlingsplanen ska 
kommande strategiska planeringsprojekt definieras, prioriteras och planeras för frågor 
som är viktiga för kommunens framtida utveckling. För att ge framförhållning behöver 
handlingsplanen sträcka sig över ett antal år framåt, förslagsvis 3–4 år. 
Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årligen, både för att förbli aktuell 
och för att kunna fungera som ett underlag för kommunens övergripande 
verksamhets-, budget- och resursplanering.  
 
I samband med den årliga uppföljningen bör även aktualiteten i översiktsplanens 
strategiområden, ställningstaganden och markanvändningsförslag samt övriga 
relevanta kommunala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från omvärlden 
hanteras. Mycket av detta är krav som plan- och bygglagen ställer på den 
aktualitetsprövning av översiktsplanen som ska ske minst en gång per mandatperiod.  
 
En årlig uppföljning göras av översiktsplanens aktualitet. I samband med det bör 
frågeställningar som dessa hanteras: 

• Är översiktsplanen tydlig och vägledande vid olika beslut och prövningar? 
• Följs översiktsplanens mål, strukturbild, strategiområden, ställningstaganden 

och markanvändningsförslag och är utpekade utmaningar relevanta? 
• Hur förhåller sig detaljplaner, planbesked, förhandsbesked och bygglov till 

översiktsplanen? 
• Hur förhåller sig översiktsplanens markanvändningsförslag till behovet av 

exploaterbar mark? 
• Finns det nya förutsättningar som framkommit sedan 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 översiktsplanen eller delar av den är 
inaktuella och om det föranleder en omarbetning av den kommunövergripande 
översiktsplanen eller att fördjupningar av översiktsplanen behöver tas fram.  
 
I uppföljningen ska kommunen ta reda på vilken betydande miljöpåverkan och 
hållbarhetskonsekvenser som genomförandet av planen faktiskt medför. På så sätt ska 
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kommunen kunna upptäcka oförutsedda negativa hållbarhetskonsekvenser. Det ingår 
även att följa upp om åtgärder som översiktsplanen föreslår för att minska 
hållbarhetskonsekvenser har genomförts. I samband med aktualitetsprövningens 
förslag till förändringar i de översiktliga planeringsdokumenten bör betydande 
miljöpåverkan och hållbarhetskonsekvenser av föreslagna förändringar och inte 
aktuella delar av översiktsplanen belysas.  
 
Hållbarhetskonsekvenser bedöms i samband med framtagande av alla översiktsplaner 
och detaljplaner. För planer som antas medföra betydande miljöpåverkan görs en 
strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning. En översiktsplan 
kan normalt antas medföra betydande miljöpåverkan varför det alltid tas fram en 
miljökonsekvensbeskrivning, vilken för Ljungby kommun föreslås ingå som en del i en 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning.  
 
I samband med att antagandet av översiktsplanen ska en handlingsplan för 
implementering av översiktsplanen vara framtagen. Till dess behöver ansvaret 
förtydligas för både den löpande översiktliga planeringen i stort och för de utpekade 
planeringsprojekten. Vidare behöver det klargöras hur både aktualitetsprövning och 
omtaget på hela översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt. 
 
Översiktsplanens funktion som ”paraply” för kommunens fysiska planering innebär att 
översiktsplanen kan användas för att samordna kommunens strategiska 
planeringsprojekt. Kommande planeringsprojekt har därför definierats i 
översiktsplanen.  
 
Ett sådant utpekat planeringsprojekt handlar om hållbar samhällsplanering. Syftet med 
det är att utveckla arbetssätt för att med utgångspunkt i hållbar utveckling planera och 
konsekvensbeskriva i samhällsbyggnadsprocessens olika led, från översiktsplanering, 
via detaljplanering, till projektering och genomförande. 
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