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SAMMANFATTNING
Här redovisas viktiga delar av översiktsplanen

och några av ställningstagandena i planen.

Tillämpning av översiktsplanen
(sid.130)
Översiktsplanen är vägledande för kommunens
planering av mark- och vattenanvändningen.
Planen är inte juridiskt bindande. Tidsperioden
som planen behandlar är tio till femton år
framåt.

Ställningstaganden (sid. 137)
I översiktsplanen finns politiska ställnings-
taganden som berör mark- och vattenanvänd-
ning. Alla ställningstaganden och dess konse-
kvenser finns samlade i kapitlet ”Översikts-
planen”. I samma kapitel redovisas också det
fortsatta planarbetet och vad som händer i
framtiden.

Skyddsvärd natur (sid. 29 och 90)
Ljungby kommun har en stor andel skyddsvärd
natur. I planen redovisas olika typer av
skyddsvärd natur och vilken form av skydd
dessa har. I planen ifrågasätts nuvarande lag-
stiftning kring strandskyddsområden. Det finns
också ställningstaganden kring bildandet av
naturreservat och kring ersättning till mark-
ägare.

Riksintressen (sid. 133)
En av översiktsplanens viktigaste uppgifter är
att visa kommunens syn på riksintressen.
Ljungby kommun har sju typer av riks-
intressen som tillsammans täcker en fjärdedel
av kommunens yta. Riksintressen för natur-
vård och för friluftsliv tar störst andel mark i
anspråk. Riksintressena kan innebära begräns-
ningar av mark- och vattenanvändningen.

Kulturmiljöer (sid. 45)
I planen redovisas olika typer av skydd för
kulturmiljöer och riksintressen för kultur-
miljövård. Ny bebyggelse på landsbygden
innebär ofta konflikter med kulturvärden som
till exempel fossil åkermark.

Teknisk försörjning (sid. 53)
I planen påtalas vikten av goda kommunika-
tioner. Det finns bland annat ställningstagan-
den kring underhållet av vägar, anläggande av
nya cykelvägar och utbyggnaden av E4:an till
motorväg.

Kommunens nuvarande dricksvattenförsörj-
ning är sårbar. Verksamheten kring Bredemads
avfallsanläggning kommer att förändras.

Säkerhet, miljö- och hälsa (sid. 65)
Strömavbrott och översvämningar kräver en
kommunal beredskap. Kommunens alla för-
valtningar har deltagit i framtagandet av en
risk- och sårbarhetsanalys.

De nationella och regionala miljömålen har
varit vägledande i översiktsplanearbetet.

Mark- och vattenanvändning (sid. 77)
Förutsättningarna för jord- och skogsbruk
behandlas i planen. Det finns ett ställnings-
tagande som behandlar lokaliseringar i om-
råden med bärkraftiga jordbruksföretag. I
planen fastslås att skogsbruket är viktigt för
kommunen på många sätt.

Planering för mark- och vatten-
användning (sid. 89)
I planen behandlas förutsättningarna för bygg-
lovsgivning och lokalisering av ny bebyggelse.
Kommunen behöver mer industrimark i anslut-
ning till Ljungby stad.

Orter och landsbygden (sid. 109)
Kommunens landsbygdsprogram har tagits
fram som en del i översiktsplanearbetet. Förut-
sättningarna för tätorterna Lagan, Lidhult och
Ryssby beskrivs mer omfattande i översikts-
planen.

I anslutning till Ljungby stad finns förslag på
områden med ny bebyggelse för boende och
industri.
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL
Ljungby skall, enligt kommunens verksamhetsidé, främja en hållbar och positiv

utveckling för att ge trygghet och service utifrån kommunens resurser.

Visionsarbete
Kommunstyrelsen har fastlagt en verksamhets-
idé och en vision för Ljungby kommun. Verk-
samhetsidén är att främja en hållbar och posi-
tiv utveckling för att ge trygghet och service
utifrån kommunens resurser. Visionen handlar
om att det framtida Ljungby skall känne-
tecknas av kreativitet, mångfald och trygghet.
Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsidé och
vision har nämnderna och förvaltningarna i
kommunen tagit fram övergripande mål för
sina verksamheter.

Övergripande mål
Kommunstyrelsen har tagit fram fem över-
gripande mål för kommunen:
• Den kommunala servicenivån ska vara

tydlig för medborgarna.
• Vi ska vara en av de bästa kommunerna att

leva och bo i.
• Vi ska vara en föregångskommun i närings-

livsfrågor.
• Vi ska vara omvärldsmedvetna, långsiktiga

och ha helhetssyn i beslutsfattandet.
• Vi ska ha en ekonomi i balans.

Mål som berör planering
Miljö- och byggnämnden har tagit fram två
mål som berör planläggning:
• Skapa förutsättningar för en hälsosam livs-

miljö för människor, djur och växter.
• Framförhållning som ger god tillgång till

planerad mark för industrier och bostäder.

Målen skall, enligt nämnden, uppnås genom
översiktsplanen, lokala och regionala miljömål
samt planläggning av mark- och vatten.

Övriga mål
Socialnämnden har följande mål:
• Barn och ungdomar ska växa upp i en trygg

miljö.
• Ett självständigt liv för alla.
• Trygghet i den egna vardagen.
• Ökad satsning på förebyggande arbete.

Barn- och utbildningsnämndens mål berör
barn och elevers utbildning och arbetsmiljö.

Kultur- och fritidsnämnden talar i sin mål-
sättning om det hälsosamma, trivsamma och
mångkulturella Ljungby. Nämnden talar också
om Ljungby som en ”kommun där stad och
land går hand i hand”.

Översiktsplanearbetet
Översiktsplanearbetet och kommunens
visionsarbete har skett under samma period.
Översiktsplanen har haft kommunens verk-
samhetsidé och övergripande mål som grund.
Kommunen har inte haft någon annan
kommunövergripande utvecklingsstrategi som
format översiktsplanen. Det har inneburit att
de ställningstaganden som finns i planen fram-
förallt berör mark- och vattenanvändningen.
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REGIONALA SAMBAND
Kommunens utveckling påverkas av olika regionala samband, som till exempel

förutsättningar för kommunikationer, utbildning och arbetsmarknad.

Befolkning
De senaste åren har kommunens befolkning
ökat något. Det finns dock en risk att kommu-
nens befolkning minskar. Det beror framförallt
på åldersstrukturen med fler äldre människor.
För att kompensera det behöver kommunen få
en ökad inflyttning. Idag är det framförallt
Halmstads, Växjö och Göteborgs kommuner
som man flyttar till och flyttar från. Det är
också en relativt stor inflyttning från Marka-
ryds kommun till Ljungby kommun.

Utbildning
Ljungby kommuns befolkning har lägre andel
eftergymnasial utbildning än riket. Många
ungdomar lämnar kommunen för efter-
gymnasiala studier.

Projektet Högskolecentrum Garvaren drivs i
samverkan med det lokala näringslivet. Det
kommer att innebära ökade möjligheter att läsa
högskoleutbildningar och kvalificerade yrkes-
utbildningar i Ljungby.

Näringsliv
Ljungby kommuns näringsliv består till stor
del av exportinriktad tillverkningsindustri.
Ljungby stad har ett, ur logistiskt perspektiv,
gynnsamt läge vid E4:an och riksväg 25. Detta
ger goda förutsättningar för näringslivet.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i kommunen har varit rela-
tivt stabil. Kommunen har en hög andel för-
värvsarbetande. Ljungby kommun har i stort
sett lika många inpendlare som utpendlare. I
förhållande till antalet förvärvsarbetande i
kommunen är in- och utpendlingen över
kommungränsen relativt låg. Inpendlingen är
störst från Markaryds kommun och Växjö
kommun medan utpendlingen är störst till
Växjö kommun och Värnamo kommun.

Turism
Ljungby kommun har en småländsk identitet
som drar till sig många turister. Kommunens
skogar tillsammans med många sjöar utgör en
stor lockelse för turister från övriga Europa,
framförallt från Tyskland och Danmark.

Kommunikationer
Ljungby kommun saknar järnvägstrafik, men i
Alvesta finns en viktig järnvägsknut för regio-
nen. Kommersiell flygplats finns närmast i
Växjö. Kollektivtrafiken inom kommunen är
begränsad. Att kommunen ligger längs E4:an
är en stor fördel, särskilt för näringslivet och
för turismnäringen. Detta förstärks av närheten
till Danmark, Tyskland och övriga Europa.

Lagadalen
Lagadalen sträcker sig rakt genom kommunen.
Det är ett kommunikationsstråk med en kultur-
historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Lagadalen har också geologiska värden och är
viktig för vattenförsörjningen.

Bolmenområdet
Sjön Bolmen är en sjö av stort intresse för
turism och friluftsliv. Det finns också ett be-
byggelsetryck runt sjön Bolmen. Projektet
Bolmen 2000 drivs av berörda kommuner och
länsstyrelser. Syftet är att nå en samsyn för ny
bebyggelse runt sjön.

Samverkan
Samverkan mellan kommuner är viktigt, se
kapitlet ”Mellankommunala frågor”. Sam-
verkan sker bland annat kring större sjöar och
vattendrag, dricksvattenförsörjning och regio-
nala nätverk som Entreprenörsregionen.
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BEFOLKNING
Ljungby kommun har idag stora årskullar i skolåldern

och i 35-årsåldern samt mellan 55 och 60 år.

En ökad befolkning
Ljungby kommun hade ca 26 000 invånare när
kommunsammanslagningen genomfördes år
1972. Befolkningen har ökat sedan 1970-talet.
Störst var befolkningen år 1992 med 27 677
invånare. Ljungby kommun hade ca 27 000
invånare år 2004.

Befolkningsutveckling
Beskrivningen av den förväntade befolknings-
utvecklingen sträcker sig till år 2020. Den
grundar sig framförallt på kommunens ålders-
struktur. Befolkningsutvecklingen grundar sig
också på antaganden kring
• förväntade födslar
• dödlighet
• in- och utflyttning
• åldersstruktur på dem som flyttar.

Den förväntade befolkningsutvecklingen kan
komma att få effekter för ekonomi, bostads-
marknad och övrig samhällsutveckling i
Ljungby kommun.

Åldersstruktur
Sedan år 1972 har antalet äldre ökat från 4 300
till 5 310 (65 år och äldre). Antalet barn och
ungdomar (0 – 18 år) var som störst kring år
1980 med 7 390. År 2003 var antalet barn och
ungdomar som lägst med 5 310 stycken.

Ljungby kommun har idag stora årskullar i
skolåldern och i 35-årsåldern samt mellan 55
och 60 år.
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Diagrammet visar Ljungby kommuns åldersstruktur år 2004.
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Befolkningsutveckling
Det finns en risk att kommunens befolkning
minskar. Det beror framförallt på ålders-
strukturen med fler äldre människor. För att
kompensera det behöver kommunen få en
ökad inflyttning. Att många ungdomar väljer
att lämna kommunen för studier är en för-
väntad utveckling. Det är dock önskvärt att de
kommer tillbaka till kommunen i framtiden.

Flyttningar
Flertalet av de senaste åren har något fler
personer flyttat till än flyttat från kommunen.
Det är framförallt ungdomar som flyttar från
kommunen medan det är barnfamiljer som
flyttar hit.

Födda och döda
Kommunens åldersstruktur har de senaste åren
inneburit att det dött fler människor i kommunen
än det fötts. Undantag är år 2004 då 39 fler
föddes än dog.

Barn och äldre
Antalet barn och ungdomar förväntas minska
framöver. Minskningen sker främst i grund-
skoleåldern. Antalet förskolebarn beräknas öka
något framöver och antalet gymnasieungdomar
ökar kraftigt fram till år 2008 för att sedan
minska till under dagens nivå år 2020.

Det kommer att bli allt fler pensionärer i
kommunen framöver. Ökningen sker bland de
yngre pensionärerna.

Kommunens ekonomi
Befolkningsstrukturen har en mycket stor be-
tydelse för kommunens ekonomi. Kommunen
har störst utgifter för barn och ungdomar samt
för de äldre. Minskade elevantal kan innebära
kostnadsbesparingar för kommunen. Men det
kommer troligen att innebära fortsatta svåra
diskussioner och beslut angående skolnedlägg-
ningar. Ett ökat antal äldre innebär ökade kost-
nader för kommunen. Eftersom det framförallt
är de yngre pensionärerna som ökar i antal den
aktuella perioden är kostnadsökningarna be-
gränsade.

Bostadsmarknaden
Det finns cirka 13 000 hushåll i Ljungby
kommun varav cirka 8 400 bor i småhus och
cirka 4 600 i lägenheter. Den förväntade be-
folkningsutvecklingen kommer att innebära en
begränsad påverkan på kommunens bostads-
marknad. Nya bostadsområden bör planeras så
att de passar olika åldrar.

Bostäder för äldre
En ökad efterfrågan på bostäder för yngre
pensionärer kommer att finnas under perioden.
Många kommer att bo kvar i sina bostäder men
en del kommer att vilja flytta från småhus till
lägenhet. När bindningen till arbete upphör
väljer en del att flytta till fritidshus, till kusten
eller till en större stad.

Ungdomsbostäder
Fler ungdomsbostäder kommer att efterfrågas,
främst åren 2010-2015 när de stora årskullarna
kommer upp i denna åldersgrupp. Ett ökat
elevantal på kommunens eftergymnasiala ut-
bildningar innebär också ökad efterfrågan. Det
är mindre och billigare lägenheter som efter-
frågas i första hand.
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UTBILDNING
Från och med år 2006 kommer all gymnasieundervisning att ske på Sunnerbo-

gymnasiet. Där finns många olika gymnasieinriktningar och profileringar.

Utbildning i kommunen
För barn och ungdomar i Ljungby kommun
finns:
• förskola
• förskoleklass
• grundskola
• grundsärskola
• fritidshem
• gymnasieskola
• gymnasiesärskola.

I kommunen finns också vuxenutbildning och
eftergymnasial utbildning.

Grundskolor i Ljungby kommun
I Ljungby stad finns 5 grundskolor:
• Astradskolan
• Ekebackenskolan
• Hjortsbergsskolan
• Kungshögsskolan
• Stensbergsskolan.

Övriga orter i kommunen har 12 grundskolor:
• Agunnarydskolan
• Angelstadskolan
• Bolmsöskolan
• Hamnedaskolan
• Kånnaskolan
• Laganskolan
• Lidhultskolan
• Ryssbyskolan
• Södra Ljungaskolan
• Torpaskolan
• Vittarydskolan
• Åbyskolan.

Vid skolorna finns förskola, fritidshem och
förskoleverksamhet. Astradskolan, Kungs-
högsskolan och Åbyskolan har elever till och
med skolår nio. För Lagan planeras att all för-
skoleverksamhet skall förläggas till Lagan-
skolan och all skolverksamhet till Åbyskolan.
Ekebackenskolan har elever till och med år
fem. Övriga grundskolor har elever till och
med år sex. På Stensbergsskolan finns
huvuddelen av kommunens särskola.

Gymnasieutbildning
Från och med år 2006 kommer all gymnasie-
undervisning att ske på Sunnerbogymnasiet.
Ljungby kommun kan erbjuda många olika
gymnasieinriktningar och profileringar i
Ljungby. Ett viktigt komplement till gymnasie-
utbildning är vuxenutbildning/komvux.

Eftergymnasial utbildning
I Ljungby kommun finns högskoleutbildning
genom Centrum för Informationslogistik.
Kommunen driver högskoleutbildningen i sam-
arbete med näringslivet, Växjö universitet,
Högskolan i Halmstad samt Högskolan i
Jönköping. Utbildningscentrum för Service-
tekniker erbjuder kvalificerad yrkesutbildning
(KY-utbildning). Det finns också två kvali-
ficerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar)
som drivs av Idé & ResursCentrum.

Lokaler
Lokalmässigt kan konstateras att förskolans
verksamheter drivs i lokaler med hög standard.
För grundskolans del planeras renovering av
flera lokaler. Sunnerbogymnasiet byggs till
och renoveras för att kunna ta emot samtliga
gymnasieelever och vuxenstuderande i kom-
munen. Eftergymnasial utbildning bedrivs på
Garvaren.

Vad händer i framtiden?
Minskat elevunderlag
Elevunderlaget i Ljungby kommun minskar
under den närmaste tioårsperioden. Antalet
elever i förskola, förskoleklass och skolans
tidigaste år sjunker. Behovet av lokaler och
personal för dessa åldrar kommer att minska.

Under 1990-talet har vi haft stora variationer i
födelsetal. Färre barn är födda i slutet av 1990-
talet. Från början av år 2000 har födelsetalen
åter ökat och stabiliserat sig.
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Diskussion kring skolorganisationen
Det kraftigt minskade elevunderlaget i skol-
åren 1 - 6 har inneburit en politisk diskussion
kring skolorganisationen. Diskussionen gäller
hur Ljungby kommun med sin stora glesbygd
bäst kan organisera sin skolverksamhet med
bibehållen eller förhoppningsvis ökad kvalitet.

Elevunderlaget till gymnasiet
Ett villkor för att behålla ett brett utbud av
gymnasieutbildningar är att elevunderlaget inte
minskar utan helst ökar. Det är därför viktigt
att elever från Ljungby kommun ser Sunnerbo-
gymnasiet som ett första alternativ även i kon-
kurrens med andra skolor utanför kommunen.
Profileringarna på gymnasiet bör även locka
sökanden från andra kommuner.

Nya gymnasieprofileringar
Det planeras för att elever med special-
intressen ska kunna få ägna tid åt dessa under
sin gymnasietid. Ridsport, ishockey och inne-
bandy är några påbörjade och planerade
profileringar. Ytterligare profileringar för
gymnasiet planeras.

Utveckla högskoleutbildningar
De eftergymnasiala utbildningarna är relativt
nya för kommunen. Förhoppningen är att de
ska bli etablerade och att fler utbildningar skall
startas upp. Projektet ”Högskolecentrum
Garvaren” syftar till att vidareutveckla hög-
skolemiljön och utbudet av högre utbildningar
på Garvaren. Målet är bland annat att kunna
försörja arbetsmarknaden med den utbildade
arbetskraft som efterfrågas.
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VÅRD OCH SOCIAL SERVICE
Ljungby lasarett och vårdcentralerna är viktiga för vår kommun. I Ljungby stad

behövs fler lägenheter för äldre och fler platser på särskilt boende.

Vård
Ljungby lasarett
Ljungby lasarett har förlossning och BB, akut-
sjukvård dygnet runt samt ett brett utbud av
medicinsk och kirurgisk bassjukvård. Dess-
utom finns öppenvårdsmottagningar inom
ögon-, öron- och barnsjukvård. Länets
psykiatri har en akutpsykiatrisk mottagning
och vårdplatser för allmänpsykiatrisk vård
inom lasarettsområdet.

Vårdcentraler
Det finns fyra vårdcentraler med distrikts-
läkarmottagning och distriktssköterske-
mottagning i kommunen. I Ljungby finns
vårdcentralerna Kungshögen och Sländan.
Vårdcentraler finns även i Lidhult och Lagan.
Mödravårdscentraler finns på Ljungby lasarett
och vid Lagans vårdcentral.

Apotek
I Ljungby stad finns ett sjukhusapotek samt
apoteket Kronan. Vid vårdcentralen i Lagan
finns också ett apotek.

Tandvård
Folktandvården har två mottagningar i Ljungby
och en i Lagan. Dessutom finns flera privata
tandläkare.

Social service
Antalet äldre ökar
Antalet äldre ökar i kommunen. Ökningen sker
framför allt bland de yngre pensionärerna.
Dessa är inte så vårdberoende. Ökningen på-
verkar därför i mindre grad de kommunala
utgifterna de närmaste femton åren.

Ordinärt boende eller särskilt boende
Många äldre vill bo kvar i sitt invanda boende
så länge som det är möjligt. En del flyttar från
villa till lägenhet eller till särskilt boende för
äldre.

Vill bo i Ljungby stad
De flesta äldre vill bo i Ljungby stad. I
Ljungby stad är efterfrågan på särskilt boende
och lägenheter som passar för äldre större än
tillgången.

Service på landsbygden
För att underlätta för de äldre som önskar bo
kvar i sina hem fordras att det finns en väl ut-
byggd service på landsbygden. Kommunal
service utgår oftast från närmast belägna sär-
skilda boende. Goda kommunikationer och till-
gång till dagligvarubutik eller hemsändning av
dagligvaror är också en service som kan göra
det möjligt för de äldre att bo kvar.

Socialt umgänge
En viktig del av det dagliga livet är att man
som äldre kan fortsätta att delta i socialt um-
gänge och föreningsliv på liknande sätt som
man har gjort tidigare. Här kan väntjänsten
som finns uppbyggd och organiserad på olika
sätt i kommunen göra en stor insats.

Funktionshindrade
Funktionshindrade har samma rättigheter
som andra att välja var man vill bo och verka.
Kommunen har därför en väl utbyggd verk-
samhet, för att göra detta möjligt, i form av
både anhörigstöd/närståendestöd, personliga
assistenter, serviceboenden och daglig verk-
samhet.
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NÄRINGSLIV
Näringslivet i Ljungby kommun består av cirka 2 500 registrerade företag. I kommunen

finns ett flertal framgångsrika större företag, framför allt inom verkstadsindustrin.

Kommunens näringsliv
Näringslivet i Sverige har till stor del övergått
från varuproduktion till tjänsteproduktion.
Ljungby kommuns näringsliv består dock
fortfarande till stor del av varuproduktion.
Genom lasarettet har näringsgrenen vård och
omsorg en stark ställning i kommunen.

Tillverkningsindustrin
Tillverkningsindustrin i Ljungby är till stor del
inriktad på export. Fördelat på branscher inom
tillverkningsindustrin dominerar metall- och
verkstadsindustrin. Särskilt framträdande är
tillverkningen av tunga arbetsfordon.

Många företag
Det finns cirka 2 500 registrerade företag i
Ljungby kommun, varav en stor del är mindre
företag med 0-50 anställda. De största arbets-
givarna med över 250 anställda var år 2004:
• Ljungby kommun
• Landstinget Kronoberg
• Kalmar Industries Sverige AB
• Strålfors Svenska AB
• Electrolux Laundry Systems Sweden AB
• Enertech AB (före detta Bentone och CTC)
• Polytec Composites Sweden AB
• Svetruck AB.

Företagarnätverk
Många företag i Ljungby kommun deltar i ett
företagsnätverk. Det finns idag fyra aktiva
företagsnätverk i Ljungby kommun. Det är
Ljungbyindustriernas samverkansgrupp samt
företagarföreningarna i Lagan, Lidhult och
Ryssby. Dessutom finns Idé & ResursCentrum,
ett näringslivsägt bolag som erbjuder
kompetensutveckling och konsulttjänster.

I takt med att fler företagsnätverk bildas ökar
näringslivets konkurrenskraft. Därför är det
viktigt att nya nätverk bildas och att de befint-
liga utvecklas.

Samverkan
Kommunens tillväxt är nära förknippad med
det lokala företagsklimatet. Företagsklimatet
bedöms, enligt en undersökning av Svenskt
Näringsliv 2004, vara gott i Ljungby kommun.
Nyckelfaktorer för ett gott företagsklimat är
bland annat samverkan mellan företag, kommun
och utbildningsväsende. Det är viktigt att
kommunen arbetar för att företagen får tillgång
till utbildad arbetskraft med rätt kompetens.

Eftergymnasial utbildning
I kommunen finns högskoleutbildning genom
Centrum för Informationslogistik. Ljungby
kommun driver högskoleutbildningen i sam-
arbete med näringslivet, Växjö universitet,
Högskolan i Halmstad samt Högskolan i Jön-
köping. Det finns dessutom tre kvalificerade
yrkesutbildningar (KY-utbildningar). Det är
utbildning för servicetekniker, i produkt- och
produktionsutveckling samt i grafisk teknik
och media.

Entreprenörsregionen
Ljungby kommun ingår i Entreprenörs-
regionen som är ett regionalt nätverk be-
stående av tio kommuner. Syftet med nät-
verket är att stärka regionens konkurrenskraft,
ekonomiska utveckling och internationella
förankring.

Arbetsmarknaden
Kommunen har en hög andel förvärvs-
arbetande. Arbetsmarknaden har varit relativt
stabil. Bland de arbetssökande är andelen
kvinnor och män ungefär lika stor.

Arbetstillfällen inom olika branscher
Cirka 40 % av kommunens arbetstillfällen
finns inom tillverkningsindustrin. Inom till-
verkningsindustrin är det mest män anställda
medan offentlig förvaltning och vård/omsorg
sysselsätter mest kvinnor.
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Arbetspendling
I förhållande till antalet förvärvsarbetande i
kommunen är in- och utpendlingen över
kommungränsen relativt låg. Ljungby kommun
har i stort sett lika många inpendlare som ut-
pendlare. År 2003 var det ungefär 1 500
personer som pendlade till respektive från
kommunen. Inpendlingen är störst från Marka-
ryds kommun och Växjö kommun medan ut-
pendlingen är störst till Växjö kommun och
Värnamo kommun. För att underlätta pendling
och minska pendlingstiderna behövs kollektiv-
trafik och ett bra vägnät.

Industriområden
I nordvästra delen av Ljungby stad finns ett
planlagt industriområde för nyetableringar.
Det finns en direktanslutning mellan nord-
västra industriområdet och trafikplatsen
Ljungby Norra vid E4:an. Det finns även
industriområden för nyetableringar, utanför
Ljungby stad, i Lagan, Lidhult, Ryssby och
Vittaryd.

Vad händer i framtiden?
Konjunkturkänslighet
Den starkt exportinriktade tillverknings-
industrin i kommunen är konjunkturkänslig
vilket kan komma att påverka sysselsättningen.

Färre arbetstillfällen
För länet som helhet förväntas antalet arbets-
tillfällen inom tillverkningsindustrin att minska.
Detta kan bero på förbättrad produktivitet
genom investeringar i ny teknik. Det finns
också risk för att verksamhet flyttas till andra
länder. Detta kan i framtiden påverka Ljungby
kommuns näringslivsstruktur.

Nya tjänsteföretag
Ljungby kommun har låg andel tjänsteföretag.
Kommunen genomför därför en analys av vilka
företagstjänster som saknas. Analysen kan an-
vändas för att försöka få till stånd etableringar.

Nya industriområden
Ljungby stad har ett, ur logistiskt perspektiv,
gynnsamt läge vid E4:an och riksväg 25.
Transport- och logistikföretag har på senare tid
visat stort intresse för Ljungby stad. Detta har
gjort att behovet av industrimark för nyetable-
ringar har ökat. Även befintliga industrier kan
ha behov av nya och rationella lokaler. För att
kunna möta dessa behov behöver kommunen
ha en god framförhållning av planlagd mark
för industri.

Kartan visar antalet personer som arbetspendlade till och från Ljungby kommun 2003. Linjernas
tjocklek visar hur stor pendlingsströmmen är. Pendlingen till och från Laholms kommun är försumbar.

N
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TURISM
Varje år växer turismnäringen i Ljungby kommun. Turismen är
särskilt intressant därför att den skapar arbete på landsbygden

Turismen ökar
Småland har en lång tradition som resmål för
svenska och utländska turister. Antalet be-
sökare och antalet sysselsatta i turismnäringen
har ökat de senaste åren. I kommunen finns en
kommunal och en privat turistbyrå. Det finns
också en privat turistservice. Det finns ett
mycket stort intresse hos utländska besökare
att hyra eller köpa fritidshus.

Arbetstillfällen
Turismen i Ljungby kommun gav år 2004 över
230 årsarbeten. Betydligt fler är dock syssel-
satta inom turismnäringen, eftersom många
arbetar deltid eller är säsongsanställda. Inom
turismnäringen finns det många kvinnor.
Turismen kan bidra till en levande landsbygd
genom att ge sysselsättning där.

Logi
I kommunen finns ett bra utbud av logi-
möjligheter; hotell, motell, vandrarhem, stuga,
camping eller boende på lantgård.

Campingplatser
Ljungby kommun har det bästa utbudet av
campingplatser i länet. Campingplatserna har
attraktiva lägen och håller allmänt en hög
standard. De flesta finns kring sjön Bolmen.
Kommunen har både traditionella camping-
platser och enklare vildmarkscamping.

Golfbanor
I Lagans samhälle finns en 27-håls golfbana
och en korthålsbana. Det finns ytterligare två
korthålsbanor i kommunen.

Skyddsvärda områden
Ljungby kommun har väldigt många skydds-
värda naturområden, till exempel riksintressen
för friluftslivet kring sjön Bolmen och sjön
Vidöstern.

I kommunen finns det också unika kultur-
miljöer som är skyddade, till exempel by-
bildningen i Hörda. De skyddade natur- och
kulturområdena är en tillgång som kan locka
besökare till kommunen.

Kommunikationer
Det är en nackdel för turismnäringen att kom-
munen saknar järnväg och kommersiell flyg-
plats. Kollektivtrafiken i och till kommunen är
dessutom begränsad.

Att kommunen ligger längs E4:an är en stor
fördel för turismnäringen. Inte minst på grund
av närheten till Danmark och Tyskland. Riks-
ettan erbjuder en turistväg med många sevärd-
heter. Banvallsleden är en cykelväg mellan
Halmstad och Karlshamn som går igenom
kommunen.

Vad händer i framtiden?
Natur
Kommunen har många sjöar och vattendrag
samt stora skogsområden. Det innebär natur-
värden som uppskattas allt mer.

Naturområdena kan erbjuda olika former av
aktiviteter som till exempel bad, fiske, jakt och
skogsvandringar. Om kommunen marknadsför
sina naturvärden kan antalet besökare fortsätta
att öka.

Fler fritidshus
Intresset för fritidshus kring sjöar är stort. En
stor del av ny planläggning och ny bebyggelse
kan komma att ske vid sjöar. Reglerna kring
strandskyddet kommer att styra och begränsa
byggandet.
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Ställningstaganden
Marknadsföring
De unika natur- och kulturmiljöer som finns i
Ljungby kommun måste marknadsföras bättre
både för kommuninvånare och långväga be-
sökare. Särskilda insatser bör göras för att
stimulera de företag som har verksamhet inom
naturturism.

Campingnäringen
Campingnäringen är viktig för kommunen och
bör ges möjlighet att utvecklas.

Shopping
Shopping är en attraktiv aktivitet som kan
locka besökare till kommunen. Ljungby
kommun bör samarbeta med handeln och
Ljungby centrumförening för att Ljungby stad
skall bli mer attraktiv för shopping.
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INTERNATIONELLT SAMARBETE
Ljungby kommun deltar i flera internationella projekt av olika storlek.

Ljungby har vänorter i Norge, Danmark, Finland och Litauen.

Internationellt engagemang
Internationellt engagemang bidrar till ökat
utbyte av erfarenheter och kunskaper på fler
plan än mellankommunalt. Idag finns inter-
nationellt samarbete med bland annat vänorter
och olika utbytesprojekt. I texten redovisas
några exempel på kommunens internationella
engagemang.

Vänorter
Ljungby kommun har fyra stycken vänorter:
• Paimio i Finland
• Silute i Litauen
• Töllöse i Danmark
• Ås i Norge.

Det finns ett policydokument som anger vad
som ingår i vänortsutbytet med Paimio, Töllöse
och Ås. Utbytet med Silute kom igång i slutet
av 1990-talet, men det finns inget skrivet avtal
mellan städerna.

Europakorridoren
Europabanan kommer att bli en höghastighets-
järnväg från Stockholm till Hamburg. Projektet
drivs av föreningen Europakorridoren där
bland annat Ljungby kommun ingår. Ljungby
kommun är en av initiativtagarna och sekreta-
riatet är placerat i Ljungby.

Green Circle Schools
Projektet Green Circle Schools är en del av
samarbetet inom Euroregion Baltic. I projektet
deltar skolor från Danmark, Lettland, Litauen,
Polen, Ryssland och Sverige. Angelstads-
skolan i Ljungby är drivande partner. Målet
med projektet är att ta fram och utvärdera
verktyg för miljöutbildning av ungdomar
vilket i förlängningen skall hjälpa till att nå en
hållbar utveckling.

Kartan visar medlemsregioner
 inom Euroregion Baltic.
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GEOLOGI
Den vanligaste bergarten i kommunen är gnejs. Morän är den vanligaste jordarten.

Landskapet
Ljungby kommun har ett relativt flackt skogs-
landskap som sluttar svagt från norr mot söder.
Höjdskillnaden är cirka 40 meter. Högsta
punkten är Hunnsberget på 230 meter över
havet, vilket är 70 meter över omgivande land-
skap. Ådalarna med sina jordbruksbygder är
utmärkande för landskapet, liksom de stora
sjöarna med sina ofta lövrika stränder. I syd-
väst är andelen myrar påtaglig.

Geologi
Berggrunden i Ljungby kommun är till största
delen urberg. I samband med isens avsmältning
bildades de flesta jordarterna. Jordlagren i
kommunen är vanligen mellan 5 och 20 meter
tjocka.

Gnejs
Gnejs är den dominerande bergarten i kommu-
nen. Den har en sur sammansättning vilket har
gett sura jordar som är fattiga på näringsämnen.
Sammansättningen gör dessutom att marken
har liten motståndskraft mot försurning.

Grönsten och diabas
På enstaka platser i kommunen finns områden
med grönsten. Områdena är vanligen små men
mera utbredda kring Vittaryd. Det går ett stråk
med hyperitdiabas genom kommunen mellan
sjöarna Möckeln och Tjurken. Denna bergart
kallas också svart granit och har brutits i Måla-
skogs berg, Granhults berg och Ramsås. Grön-
stenen och diabasen har gett mer basisk och
näringsrik jord än gnejsen. Detta ger tydliga
avtryck i vegetation och även större mot-
ståndskraft mot försurning.

Morän
Morän är den vanligaste jordarten i kommu-
nen. Morän är en krossprodukt skapad av in-
landsisen. Materialet är osorterat. Morän är
oftast avsatt som ett relativt tunt täcke som
följer berggrundens topografi.

Isälvsavlagringar
I kommunen uppträder stråk av isälvsavlag-
ringar mest i dalgångarna runt Lagaån, på
Bolmsö, sydväst om Bolmen samt i området
mellan Södra Ljunga och Tutaryd. Formation-
erna kan variera från rullstensåsar till stora
slättområden. De plana områdena är vanligtvis
god jordbruksmark.

Torv
Jordarten torv finns till största delen i myr-
marker. En orörd torvyta tillväxer med cirka 1
mm per år. Torvbrytning sker uteslutande på
mossar, vanligen med tjocka torvlager. I
Ljungby kommun är torvmark vanligast syd-
väst om Bolmen.
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VÅTMARKER
Våtmark är en vanlig naturtyp i Ljungby kommun. Nästan en femtedel

av kommunens yta upptas av myrar och sumpskog.

Viktig naturtyp
Det finns tre grundtyper av våtmark; myrar,
sumpskogar och stränder. Våtmarkerna ger
med sitt varierande vattenstånd speciella för-
hållanden för växt- och djurlivet. De är också
mycket viktiga för att vattenkvaliteten i sjöar
och vattendrag inte skall försämras. Många
våtmarker i kommunen användes för slåtter
långt in på 1900-talet. Idag växer många typer
av våtmarker igen. Det beror på utdikning,
upphörd hävd och kvävenedfall.

Många våtmarker och myrar
Våtmark är en vanlig naturtyp i Ljungby
kommun. Nästan en femtedel av kommunens
yta upptas av myrar och sumpskog. Många av
våtmarkerna har ett högt eller mycket högt
naturvärde Vissa av dem är naturliga våtmarker
medan andra har skapats genom sjösänkningar.

Ljungby kommun har en tredjedel av länets
våtmarksyta. Majoriteten av våtmarkerna är
myrar och ligger i sydvästra delen av
kommunen. De mest kända är Gässhultsmyren,
Gölsjömossen och Årshultsmyren.

Kartan visar våtmarksinventeringen från år 1987.

N
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Våtmarksinventeringen år 1987
Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde år 1987
en våtmarksinventering. Inventeringen om-
fattar myrar och sumpskogar som är större än
10 hektar. Våtmarkerna grupperades med
avseende på:
• våtmarkstyp
• storlek
• orördhet
• hur vanlig typen är.

På kartan visas resultatet av våtmarksinvente-
ringen. Klass 1 och 2 anger områden som är
viktiga att bevara och skydda. De vanligaste
och mest påverkade våtmarkerna hamnar i
klass 3 och 4. Klassificeringen har idag för-
lorat en del av sin aktualitet. En del av våt-
markerna i klass 3 och 4 skulle idag ges ett
högre värde. I kommunen finns 164 kvadrat-
kilometer våtmark i klass 1 och 2 samt 166
kvadratkilometer i klass 3 och 4.

Myrskyddsplanen
I myrskyddsplanen har Naturvårdsverket
angett de viktigaste myrområdena i Sverige.
Dessa områden skall prioriteras vid framtida
skydd av myrar. Sex av dessa finns helt eller
delvis i vår kommun:
• Lunnarna-Hunnsbergsområdet
• Ljungsjömyren
• Hästasjömyren
• Gässhultsmyren
• Horsnäsmossen
• Luberydsmossen.

Våtmarkskonventionen
Våtmarkskonventionen är en internationell
konvention från år 1973 som Sverige skrivit
under. I den har Sverige förbundit sig att
skydda viktiga våtmarksområden i landet.
Bland dem finns Tönnersjöheden - Årshults-
myren som till viss del ligger i Ljungby
kommun. Det är ett våtmarksdominerat land-
skap på totalt 12 300 hektar.

Markavvattning
Den vanligaste påverkan på kommunens våt-
marker har varit markavvattning. Syftet har
varit att nyskapa eller förbättra mark för jord-
och skogsbruk. Nästan tre fjärdedelar av länets
våtmarker har påverkats av markavvattning på
något sätt.

Förbud mot markavvattning
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar om
tillstånd för markavvattning. Sedan år 1997
råder förbud mot ny markavvattning i länet.
Det innebär att ingen ny utdikning av våt-
marker får ske. Dispens kan dock ges om
särskilda skäl finns.

Påverkan av markavvattning
Vid torvbrytning avvattnas våtmarken. Av-
vattningen innebär negativa miljöeffekter.
Flödesutjämningen för vattendragen försäm-
ras. Vattenmiljön för djur och växter påverkas
genom bland annat surare vatten med mycket
humusämnen. Avvattning av skogsmark ger
liknande konsekvenser i sjöar och vattendrag.

Naturligt sura
De flesta våtmarker i våra bygder är naturligt
sura. I dessa våtmarker kan kalkning mot för-
surning påverka djur och växter på ett negativt
sätt. Sådan kalkning bör därför undvikas i
värdefulla våtmarker.

Restaurering
Enligt våtmarksinventeringen från år 1987
fordras det en avsevärd restaurering av våt-
marker för att bevara den biologiska mångfal-
den. I många fall handlar det om att se till att
våtmarkerna håller tillräckligt mycket vatten,
medan det i andra fall handlar om att förhindra
igenväxning.
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Ställningstaganden
Underlag för beslut
Länsstyrelsens våtmarksinventering och myr-
skyddsplanen ska användas som underlag för
beslut om mark- och vattenanvändning i
kommunen.

Värdefulla våtmarker
Ljungby kommun skall värna om värdefulla
våtmarker.
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AVRINNINGSOMRÅDEN
Ljungby kommun är beläget inom tre större avrinningsområden, Lagan, Helge å

och Fylleån. Lagan är det största avrinningsområdet inom kommunen.

Avrinningsområden
Inom ett avrinningsområde faller den neder-
börd som slutligen hamnar i vattendraget. Av-
rinningsområden begränsas inte av kommun-
gränser och är därför mellankommunala frågor.

Tre stora vattendrag
Ljungby kommun är belägen inom tre större
avrinningsområden, Lagan, Helge å och
Fylleån.

Kartan visar avrinningsområden i Ljungby kommun.

Lagan
Lagan är det största avrinningsområdet i kom-
munen. Den är södra Sveriges största å och
rinner ut i Kattegatt. I området ligger kommu-
nens viktigaste grundvattentäkter. Kommunen
är medlem i Lagans vattenvårdsförening.

Helge å
Helge å rinner ut i Hanöbukten och har stor
betydelse för sydöstra Sverige. Ljungby
kommun är medlem i Kommittén för sam-
ordnad kontroll av Helge å.

Fylleån
Fylleån avvattnar ett mindre område i västra
delen av Ljungby kommun. Ån rinner till
största delen i Hallands län och har sitt utflöde
i Kattegatt. Fylleån är ett vattenområde av
riksintresse. Man får därför inte uppföra
vattenkraftverk, göra vattenregleringar eller
vattenöverföringar i Fylleåns vattenområde.
Undantag är om vattenverksamheten endast
orsakar obetydlig miljöpåverkan.

N
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Stora sjöar
Det finns 184 sjöar i Ljungby kommun (större
än 1 hektar). I allmänhet är sjöarna relativt
stora. I kommunen finns ett tjugotal fiskevårds-
områdesföreningar som administrerar fiske-
vården och säljer fiskekort.

Sjön Bolmen
Bolmen är 184 kvadratkilometer stor och är
landets tionde största sjö. Den har stora land-
skapsmässiga och biologiska värden samt stor
betydelse för friluftslivet. För Bolmen finns
det speciella ställningstaganden som tagits
fram i samförstånd med andra inblandade
kommuner och län. Dessa presenteras närmare
i kapitlet ”Projektet Bolmen 2000”.

Försurning
Trots att det sura nedfallet har minskat ger för-
surningen fortfarande stora effekter på kom-
munens sjöar och vattendrag. Ett regionalt
miljömål anger att år 2010 ska högst 15 % av
sjöarna i länet vara drabbade av försurning
orsakad av människan. Idag är mer än hälften
av länets sjöar försurade.

Utsläpp
Verksamheter inom och utom avrinnings-
området påverkar vattenkvaliteten. Inom av-
rinningsområdet kan utsläpp nå sjöar och
vattendrag via grundvattenpåverkan, avrinning
eller direktutsläpp. I Ljungby kommuns
vattendrag är försurningen fortfarande av stor
betydelse. Höga halter av näringsämnen och
humus påverkar också.

Miljögifter
De mest skadliga ämnena som kvicksilver,
DDT och PCB får sedan länge inte användas.
En del av deras skadliga effekter finns dock
fortfarande kvar. I kommunens vattendrag är
metallhalterna relativt låga. Det beror troligen
på den omfattande kalkning som bedrivs.

Näringsämnen
Kväve och fosfor utgör den främsta orsaken
till övergödningen i våra hav och sjöar. Kom-
munens vattendrag har generellt sett måttligt
höga fosforhalter och höga kvävehalter. Kväve-
halterna har ökat de senaste åren. Detta beror
till stor del på utläckage från åker- och skogs-
mark. Kåtån är det vattendrag som är mest
påverkat av näringsämnen.
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Kalkning
I kommunen finns ett omfattande kalknings-
program. Behovet av kalkning är fortfarande
stort trots att en minskning av det sura ned-
fallet har skett. Idag sprids cirka 5 500 ton kalk
per år till en kostnad av cirka 2,4 miljoner
kronor. Statliga bidrag står för 85 % av
kostnaderna.

Reglering
De flesta av kommunens vattensystem har reg-
lerade sjöar. Regleringarna gjordes i första
hand för att skapa dammar för energiutvinning
till kvarnar, sågverk eller elproduktion. Regle-
ringen gör att åar hindras flöda naturligt vilket
påverkar de organismer som trivs i strömmande
och forsande vatten negativt. Nästan all vatten-
verksamhet kräver vattendom.

Sjösänkning
Sänkning av sjöar har utförts i kommunen
under lång tid. Syftet har i de flesta fall varit
att vinna åkermark. I Ljungby kommun har ett
drygt hundratal sjöar påverkats av sjösänknings-
eller utdikningsföretag under årens lopp.

Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden i kommunens
vattendrag har framför allt påverkats av för-
surning, regleringar, markavvattning och sjö-
sänkningar. Vissa arter har helt försvunnit,
medan andra har tillkommit. Den omfattande
kalkningen har gjort att ett antal arter börjat
återhämta sig.

Vad händer i framtiden?
Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten är sedan 2004 in-
ordnat i svensk lagstiftning. Det omfattar både
yt- och grundvatten. Målsättningen med direk-
tivet är att uppnå ”god vattenstatus” inom hela
unionen till år 2015. Vattendirektivet medför
att vattenfrågor i framtiden behandlas utifrån
avrinningsområden. Miljökvalitetsnormer,
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram skall
upprättas för varje avrinningsområde. Ljungby
kommun ligger inom två av de fem vatten-
distrikt som inrättats, Södra Östersjön och
Västerhavet. Helge ås avrinningsområde ingår
i Södra Östersjöns vattendistrikt. Fylleåns och
Lagans avrinningsområden ingår i Väster-
havets vattendistrikt.

Ställningstagande
Kalkning
Det är viktigt för kommunens vattendrag att
kalkningsprogrammet fortsätter.

Fortsatt planarbete
EU:s vattendirektiv
Vattenmyndigheterna i de olika vatten-
distrikten och länsstyrelserna kommer i sam-
verkan med alla vattenintressenter att ta fram
kartläggning och analys av vattentillgångarna.
Detta skall vara gjort senast år 2007. Beslut
om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner
och åtgärdsprogram skall fattas senast år 2009.
Kommunen kan bidra till den lokala förank-
ringen av vattendirektivsarbetet genom att
medverka i arbetet och föra fram sina
intressen.
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INVENTERING AV NATUROMRÅDEN
"Kronobergs Natur" är en omfattande inventering av naturområden i Kronobergs län.

Flera områden är riksintressen, Natura 2000-områden och naturreservat.

Skyddsvärda naturområden
"Kronobergs Natur" är en samlad redovisning
av länets mest skyddsvärda naturområden.
Redovisningen omfattar nästan 1000 natur-
områden som beskrivs och klassas efter olika
skyddsvärden. Områdena är indelade i tre
klasser enligt följande:
• klass 1 särskilt stora naturvärden
• klass 2 mycket stora naturvärden
• klass 3 stora naturvärden.

Naturområden i kommunen
"Kronobergs Natur" beskriver cirka 160 om-
råden i kommunen. Flera av områdena är riks-
intressen, Natura 2000-områden eller natur-
reservat.

Övriga inventeringar
Skogsstyrelsen har bland annat inventerat
nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar.
På senare år har länsstyrelsen inventerat ängs-
och betesmarker samt skyddsvärd statlig skog.
Kommunen använder sig av skogsstyrelsens
och länsstyrelsen inventeringar vid bedöm-
ningar av mark- och vattenanvändningen.

Ställningstagande
Underlag för beslut
"Kronobergs Natur" ska användas som under-
lag för beslut om mark- och vattenanvändning
i kommunen.

Kartan visar skyddsvärda naturområden i Ljungby kommun.

N
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RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD
Det finns 13 områden i kommunen som är klassade som riksintressen för naturvård.

Beskrivning
Att en naturmiljö är av riksintresse anger att
den är unik eller speciell i en region, i riket
eller internationellt sett. Kommunen skall i sin
planering visa på vilket sätt man avser att ta
tillvara riksintressena. I områden med riks-
intressen kan länsstyrelsen gå in och upphäva
kommunala beslut om man finner att natur-
värdena inte är tillräckligt beaktade.

Lagstiftning
Hanteringen av riksintressen regleras i miljö-
balken. Lagen säger att områdena ska skyddas
mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära
påtaglig skada på riksintresset.

Riksintressen inom kommunen
1. Färjansö – Toftaholm – Lagadalen
2. Hinnerydsåsen
3. Horsnäsamossen – Gölsjömyren
4. Hunnsberget – Lidhultsån – Årshultsmyren
5. Hästasjömyren
6. Hörda – Tykatorp – Gässhult – Yxkullsund
7. Ljungsjömyren
8. Målaskog – Långhult – Granhult
9. Möckelnområdet
10. Rocknenområdet – Hästhultsskogen
11. Ronamossen
12. Rönnö
13. Vissjön – Lillsjön – Styplesjö.

Kartan visar riksintressen för natur i Ljungby kommun.

N
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Fler skydd
Många av områdena eller delar av områdena är
skyddade som naturreservat. En del av om-
rådena är våtmarker och ingår i länsstyrelsens
våtmarksinventering från år 1987.

Beskrivningar av områdena eller delar av dem
finns i "Kronobergs Natur".

Beskrivning av områdena
Länsstyrelsens underlag till naturvårdsverket
för beslut om riksintressen inom kommunen
redovisas i korthet nedan. Beskrivningarna av
områdena innehåller ett värdeomdöme om
varför området utgör ett riksintresse samt för-
utsättningarna för att bevara det. Utförligare
beskrivningar av områdena kan fås på läns-
styrelsens webbplats.

Områdesbeskrivningar
Nedan följer kortfattade värdebeskrivningar av
de olika riksintressena.

Färjansö - Toftaholm - Lagadalen
Området består av ett geovetenskapligt mycket
varierat område med både berg i dagen, död-
isgropar och andra bildningar från inlandsisens
avsmältning. Odlingslandskapet vid Toftaholm
har unika värden knutna till grova lövträd som
läderbagge, svart guldbagge och saffransticka.
Även en hävdberoende flora finns här liksom i
andra delar av området. Hela området har ett
rikt fågelliv. Även landskapet har stor variation
genom att det också finns urskogsområden,
lövsumpskogar och slåttermader. Vid Kvarn-
gården finns en av Lagaåns få orörda fors-
sträckor. Riksintresset består av 1 500 hektar.

Hinnerydsåsen
Hinnerydsåsen är ett geovetenskapligt
intressant område genom sina välutbildade
åsryggar omgivna av olikformade höjder och
sänkor. I området finns kärr med stora bio-
logiska värden. Totalt omfattar riksintresset
1 180 hektar inom Markaryd och Ljungby
kommuner.

Horsnäsamossen - Gölsjömyren
Området är ett varierat myrkomplex med både
högmossar och sluttande kärr. Här finns också
värdefulla sumpskogar och lavrika skogar.
Området har ett rikt fågelliv. Riksintresset
omfattar 1 070 hektar.

Hunnsberget - Lidhultsån - Årshults-
myren
Området består av ett omfattande landskap
med flera olika naturtyper. Området domineras
av Hunnsberget, ett restberg av gnejs, som
reser sig 40 m över det omgivande landskapet.
Flera myrkomplex finns varav Årshultsmyren
är det största. Detta är det största hydrologiskt
väsentligen opåverkade myrområdet i Krono-
bergs län. Området innehåller flera olika myr-
typer. Lidhultsån och flera små sjöar är värde-
fulla inslag. Rammsjön är referenssjö i miljö-
övervakningen. Lidhultsåsen bildar ett värde-
fullt landskap av åsar och kullar. I området
finns också flera värdefulla sumpskogar och
andra naturskogar, liksom flera odlingsland-
skap. Hela området har ett rikt fågelliv. Inom
Ljungby kommun omfattar riksintresset 4 440
hektar.

Hästasjömyren
Hästasjömyren är ett mångformigt myr-
komplex med mossar och kärr. Riksintresset
omfattar 1 045 hektar.

Hörda - Tykatorp - Gässhult - Yxkull-
sund
Området består av småskaligt odlingslandskap
med många arter. Huvuddelen av byarna ligger
på långsträckta moränavlagringar som drum-
liner. Flera olika typer av ängar och naturbetes-
marker finns och bildar ett mosaiklandskap
med åkrar och skog. I området finns också
flera värdefulla myrtyper som källpåverkade
kärr och även små sjöar. Bland arterna kan
nämnas läderbagge, dvärgnäckros, mygg-
blomster och snip. Riksintresset omfattar
1 590 hektar.
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Ljungsjömyren
Ljungsjömyren är ett mångformigt myrområde
med mossar och kärrstråk. I området finns
dvärgbjörk och slidstarr. Vid åsområdet öster
om Sävsjön finns bland annat strandlummer,
tätört och dvärglin. Riksintresset omfattar 330
hektar.

Målaskog - Långhult - Granhult
I området finns en markerad och framträdande
bergrygg av hyperitdiabas (svart granit). Berg-
grunden och topografin ger upphov till många
artrika och speciella miljöer. Diabashöjdernas
typiska flora är här välutvecklad med till
exempel vårärt, lundarv och lundviol. Flera
sällsynta snäckor och mossor finns, bland
annat mörk husmossa. I området finns artrika
odlingslandskap och ädellövskogar. Järpe och
hasselmus förekommer. Riksintresset omfattar
580 hektar.

Möckelnområdet
Möckeln är den största oreglerade sjön i södra
Småland. Kring sjön finns värdefulla löv-
dominerade strandskogar och våtmarker. De
har uppstått efter en sjösänkning som slut-
fördes år 1857. I området finns också upp-
ströms belägna sjöar och vattendrag som till-
sammans med omgivningen har stora natur-
värden. Stråk av hyperitdiabas skapar höjder
med artrikare miljöer och växter som hässle-
brodd, tandrot och trolldruva. I hela området
finns stora arealer av ädellövskog med ett rikt
växt- och djurliv. Den rikliga förekomsten av
lind skapar förutsättningar för den i europa-
perspektiv unika svampen lindskål. Sjön
Möckeln är mycket flikig och örik. Den är av
största värde med avseende på sin fågelfauna.
Även fiskfaunan är artrik och unik med goda
bestånd av faren och mal. Värdefulla odlings-
landskap med grova lövträd finns också. Totalt
omfattar riksintresset 12 050 hektar inom
Älmhult och Ljungby kommuner.

Rocknenområdet - Hästhultsskogen
Området består av ett myrkomplex med stora
orörda kärr, högmossar och en delvis urskogs-
artad gammal barrskog. Riksintresset omfattar
890 hektar.

Rona mosse
Ronamosse är ett myrkomplex med sluttande
mossar och kärr. I området finns en värdefull
flora med bland annat brunag och djärgbjörk.
Riksintresset omfattar 220 hektar.

Rönnö
Rönnö består av en blandning av olika våt-
marker och löv- och blandskogar. Skogarna
utgörs av självföryngrad skog på tidigare
ljunghed. Totalt omfattar riksintresset 950
hektar inom Laholm, Markaryd och Ljungby
kommuner.

Vissjön - Lillsjön - Styplesjö
Området är ett varierat våtmarksområde med
stor betydelse för bland annat rastande och
häckande fåglar. Särskilt viktigt är området för
dvärgbeckasinen i länet. De beväxta sjöarna har
uppkommit genom sjösänkningar kring mitten
av 1800-talet. Totalt omfattar riksintresset
2 150 hektar inom Älmhult och Ljungby
kommuner.

Bevarande av riksintressen
Nedan presenteras bevarandevärdena efter
värdekategori. För många områden finns
värden inom flera kategorier men endast det
eller de som dominerar anges.

Förutsättningar för bevarande
Förutsättningarna för att bevara områdena vi-
sar också på de konflikter som kan finnas med
andra intressen i samhället.

Områden med geovetenskapliga
värden
Följande områden innehåller geovetenskapliga
värden:
• Färjansö – Toftaholm - Lagadalen
• Hinnerydsåsen
• Hunnsberget - Lidhultsån – Årshultsmyren
• Målaskog - Långhult - Granhult
• Möckelnområdet.

De geovetenskapliga värdena kan bevaras om
täktverksamhet som skadar värdena inte kom-
mer till stånd. I odlingsbygder är fortsatt jord-
bruksdrift viktig för att hålla landskapen öppna
så att värdena framträder.
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Områden med värdefulla våtmarker
Följande områden innehåller värdefulla våt-
marker:
• Horsnäsamossen - Gölsjömyren
• Hunnsberget - Lidhultsån - Årshultsmyren
• Hästasjömyren
• Ljungsjömyren
• Rocknenområdet - Hästhultsskogen
• Rona mosse
• Rönnö
• Vissjön - Lillsjön - Styplesjö.

För att våtmarkernas värde skall kunna bestå
får inte markavvattning som skadar myr-
områdena ske. Naturskogar bör få utvecklas
fritt.

Områden med värdefulla odlingsland-
skap
Följande områden innehåller värdefulla
odlingslandskap:
• Färjansö - Toftaholm - Lagadalen
• Hörda - Tykatorp - Gässhult - Yxkullsund
• Målaskog - Långhult - Granhult.

För att odlingslandskapet skall kunna bestå
med sitt biologiska innehåll måste fortsatt
hävd upprätthållas. Förekomst av gamla och
grova lövträd är också viktig.

Områden med biologiskt värdefulla
skogar
Alla områden med riksintressen, utom
Hinnerydsåsen, innehåller värdefulla skogs-
miljöer.

Följande områden innehåller värdefulla
lövskogsmiljöer:
• Färjansö - Toftaholm - Lagadalen
• Hörda - Tykatorp - Gässhult - Yxkullsund
• Målaskog - Långhult - Granhult
• Möckelnområdet
• Rönnö
• Vissjön - Lillsjön - Styplesjö.

Följande områden innehåller värdefulla barr-
skogsmiljöer:
• Horsnäsamossen - Gölsjömyren
• Hunnsberget - Lidhultsån - Årshultsmyren
• Hästasjömyren
• Ljungsjömyren
• Rocknenområdet - Hästhultsskogen
• Ronamossen.

För att skogarnas biologiska värden skall bestå
och utvecklas måste det finnas många gamla
grova träd. En regelbunden nybildning av död
ved av olika slag är också nödvändig.

Övriga värdefulla områden
Möckelnområdet innehåller värdefulla vatten-
drag, sjöar och strandområden. För att värdena
skall kunna bestå krävs bland annat att skogarna
får behålla sina naturskogskvaliteter, samt att
förutsättningar för malens förökning vidmakt-
hålls.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för natur-
vården skall skyddas mot åtgärder som på-
tagligt kan skada naturmiljön. Naturvårds-
intressena i de aktuella områdena har hög
prioritet. Kommunen har dock även ansvar för
att beakta verksamheter och åtgärder som kan
främja samhällsutvecklingen även ur ekono-
miska och sociala aspekter. Inom områden av
riksintresse kan en utveckling ske under för-
utsättning att den sker på sådant sätt att riks-
intressets värde inte påtagligt skadas.
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 NATURA 2000-OMRÅDEN
Natura 2000-områden är naturtyper som är av gemensamt intresse för

EU-länderna. Natura 2000-områdena är även av riksintresse.

Natura 2000
Inom EU pågår ett arbete med att skapa
skyddade områden som går under benäm-
ningen Natura 2000. Dessa områden ska bestå
av olika typer av skyddsvärd natur eller hysa
vissa hotade arter. Urvalet av områden styrs av
fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet.
Habitat innebär livsmiljöer.

Miljöbalken
Enligt miljöbalken krävs särskilt tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område. Detta gäller även om
verksamheten och åtgärden sker utanför
Natura 2000-området.

Ingrepp kan tillåtas om de utformas så att
områdets naturvärden bevaras.

Natura 2000-områdena är sedan år 2001
klassade som riksintressen.

Natura 2000-områden i kommunen
Inom kommunen finns ett 40-tal områden som
av regeringen föreslagits som Natura 2000-
områden och godkänts av EU kommissionen.
Flera av Natura 2000-områdena omfattas även
av andra områdesskydd såsom naturreservat
eller biotopskydd.

Kartan visar Natura 2000-områden i Ljungby kommun.

N
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Natura 2000-områden i Ljungby
kommun
1. Byvärma (4 st)
2. Flattinge åsar
3. Färjansö - Långö
4. Gässhult (11st)
5. Gässhult, alkärr
6. Gölsjömyren
7. Horsnäsamossen
8. Hästasjömyren (2 st)
9. Jättaberget
10. Karlslund
11. Kånna
12. Lidhultsåsen
13. Ljungsjömyren
14. Luberydsmossen
15. Lunnarna
16. Malmaryd
17. Målaskogsberg
18. Möckeln, centrala delen
19. Norrnäsudd
20. Prosteköp
21. Ramsås
22. Rocknen - Hästhultsskogen (2 st)
23. Ronamossen/Klockesjömyren (2 st)
24. Rönnö
25. Skilsnäs
26. Stackarp
27. Svartebro
28. Söderäng
29. Toftaholm
30. Toftaholms alkärr
31. Toftaån, skogsområde
32. Torpa
33. Tykatorp (4 st)
34. Ushult
35. Vashult (2 st)
36. Vedåsa
37. Yxkullsund
38. Årshultsmyren
39. Åshuvud.

Bevarandeplaner
Natura 2000-områden innebär inget generellt
stopp för pågående markanvändning eller
nyetablering. Vad som gäller för det enskilda
området beskrivs i en bevarandeplan. Läns-
styrelsen tar fram bevarandeplaner för Natura
2000-områden. Detta sker i samarbete med
markägare, kommunen och andra intressenter.

Innehåll i bevarandeplanerna
I bevarandeplanerna skall det framgå mer
exakt vilka värden som skall bevaras, vilka
åtgärder som behövs och när de skall genom-
föras. Det skall framgå av planen om det finns
behov av restaurering och vilket skydd eller
vilken skötsel som behövs. Planen skall också
redogöra för vilka verksamheter eller åtgärder
som eventuellt kan hota de arter eller livs-
miljöer som skall skyddas.

Ställningstagande
Aktiv roll som remissinstans
Kommunen som remissinstans bör vara aktiv
om ytterligare områden skall föreslås och vid
framtagandet av bevarandeplanerna för Natura
2000-områdena. Innehållet i bevarande-
planerna kommer att ha stor betydelse för till-
ståndsärenden i eller i anslutning till dessa
områden. Bevarandeplanerna påverkar på så
sätt den framtida mark- och vattenanvänd-
ningen i kommunen.
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NATURRESERVAT
Naturreservaten inom kommunen är av många olika slag.

Ett av de mest kända är Målaskogsberg – ”Blomsterberget i Sunnerbo”.

Miljöbalken
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som
naturreservat om det behövs för att bevara den
biologiska mångfalden, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
av områden för friluftsliv. Ett område som
behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat.

Vem har möjlighet att bilda reservat?
Både länsstyrelsen och kommunen har
möjlighet att bilda naturreservat.

Reservaten i kommunen
Det finns 26 naturreservat i kommunen.
Reservaten finns beskrivna på länsstyrelsens
webbplats.

  1. Bräkentorpsåsen 15. Prosteköp
  2. Byvärma 16. Prästeboda
  3. Flattinge åsar 17. Ramsåshuvud
  4. Färjansö-Långö 18. Rocknenområdet
  5. Gölsjömyren
  6. Hästhultsskogen

19. Ronamossen/
      Klockesjömyren

  7. Jättaberget 20. Rönnö
  8. Lidhultsåsen 21. Skilsnäs
  9. Marsholm 22. Svartebro
10. Målaskogsberg 23. Toftaholm
11. Norrnäsudd 24. Ushult
12. Nöttja Bokskog 25. Yxkullsund
13. Nöttja Ryaskog 26. Årshultsmyren
14. Nöttja Urskog

Kartan visar naturreservaten i Ljungby kommun.

N



37

Hänsyn till naturreservaten
För varje naturreservat finns det bestämmelser
och skötselplaner som avgör vilka åtgärder som
får vidtas när det gäller markanvändningen.
Detta gäller för allmänheten, markägare och
nyttjanderättshavare. Reservaten förvaltas av
skogsstyrelsen. Kommunen utför, som mark-
ägare, skötseln av Lidhultsåsen.

Stormen 2005
Skogarna i Ljungby kommun har drabbats hårt
av stormen 2005. Detta har också fått konse-
kvenser för kommunens naturreservat. I vissa
fall kan de befintliga värdena ha drabbats hårt,
som där gamla gransumpskogar är helt ned-
blåsta. Exempel på områden som drabbats hårt
är Prästeboda, Prosteköp, Årshultsmyren och
Hästhultsskogen. Målaskogsberg, Rocknen-
området och Lidhultsåsen har i huvudsak
mindre skador. Stormen har fått konsekvenser
även för det rörliga friluftslivet. Möjligheterna
att ströva fritt är i de mest stormdrabbade
naturreservaten inskränkt till markerade stigar.
Det gäller till exempel Hästhultsskogen, Mars-
holm och Nöttja urskog.

Vad händer i framtiden?
Förslag till nya naturreservat
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med
bildandet av nya naturreservat. Områden som
kan vara aktuella inom de närmaste åren är:
• delar av Råön
• Hästasjömyren
• Horsnäsamossen
• Toftaån
• Långhult/Granhult
• Hunnsberget
• Torlarp.

Länsstyrelsen har beslutat om bildande av
naturreservat för Vedåsa. Beslutet är över-
klagat.

Ställningstaganden
Hänsyn till pågående markanvändning
Vid bildande av nya områden för naturreservat
måste hänsyn tas till den pågående mark-
användningen. Mark, som till exempel använts
för jord- och skogsbruk under flera genera-
tioner kan ha stora värden för den enskilde
brukaren. Markens natur- och kulturvärden
kan också i vissa fall bäst bevaras genom en
oförändrad markanvändning. Allmänhetens
nytta av att skydda mark måste ställas mot de
värden den pågående markanvändningen ger.

Kommunen som remissinstans
Naturreservaten har stor påverkan på den
framtida mark- och vattenanvändningen.
Kommunen som remissinstans bör därför
aktivt bevaka bildandet av nya naturreservat.

Ersättning till markägare
Vid bildande av nya naturreservat bör staten
erbjuda markägare bytesmark. Det gäller fram-
förallt markägare som bedriver ett aktivt jord-
och skogsbruk. Staten bör också kunna erbjuda
skötselavtal med lokala brukare med en rimlig
ersättning.

Kommunala reservat
Det har diskuterats att skapa kommunala
naturreservat i Kronoskogen och i Bräkentorp.
Innan kommunen avgör om dessa områden
skall bli kommunala naturreservat bör förut-
sättningarna utredas mera.
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 BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN
Biotopskyddets syfte är att små biotoper av stor betydelse skall

skyddas för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Generellt biotopskydd
Följande typer av mark- och vattenområden
omfattas av generellt biotopskydd:
• alléer
• källor med omgivande våtmark i jordbruks-

mark
• odlingsrösen i jordbruksmark
• pilevallar (rad av hamlade pilar)
• småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar.

Biotopskydd i detaljplanelagda
områden
Det generella biotopskyddet upphör i detalj-
planelagda områden. Biotopen kan istället
skyddas genom bestämmelser i detaljplanen.

Biotopskydd i enskilda fall
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har möjlighet
att skydda enskilda biotoper. Det kan till
exempel gälla ängar, betesmarker, lundar, kärr,
bäckfåror och branter.

Biotopskydd i kommunen
I kommunen har skogsstyrelsen avsatt ett
tjugotal avgränsade områden för biotopskydd.
För dessa områden har skogsstyrelsen utförlig
information. Länsstyrelsen har för närvarande
inte avsatt några biotopskyddsområden i
kommunen.

Restriktioner
Ett biotopskyddsområde är ett minireservat.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte
bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som
kan skada naturmiljön. Åtgärder som behövs
för att vårda biotoperna får dock beslutas av
skogsstyrelsen och länsstyrelsen.

Vad händer i framtiden?
Fler biotopskyddsområden
Antalet biotopskyddsområden i kommunen
förväntas öka.
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STRANDSKYDDSOMRÅDEN
Syftet med strandskyddet är att bevara den biologiska mångfalden

och att skydda allmänhetens tillträde till stränderna.

Lagstiftning
Strandskyddsbestämmelserna har gällt sen
1950-talet för att ”trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv”. Bestämmelserna har
gradvis skärpts och sedan år 1994 skall de
också bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet.

Generellt skydd
Vid sjöar och vattendrag gäller alltid ett gene-
rellt strandskydd på 100 meter från strandlin-
jen och lika långt ut i vattnet. Strandskyddet
kan utökas upp till 300 meter. Särskilda regler
gäller för strandskydd i planlagda områden.

Förbud vid strandskydd
Inom strandskyddsområde är det förbjudet att:
• bygga nytt eller ändra befintliga byggnader

så att de kan användas till något annat ända-
mål

• gräva eller på annat sätt förbereda för
sådana byggnationer

• utföra andra anläggningar eller anordningar
som strider mot strandskyddets syfte

• utföra andra åtgärder som kan skada växt-
och djurlivet.

Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar,
anordningar eller åtgärder som behövs för
jordbruket, yrkesfisket eller skogsbruket. Det
är ytterst länsstyrelsen som avgör om en
byggnad, anläggning eller åtgärd kan anses
behövas.

Utökat strandskydd i kommunen
I kommunen gäller utökat strandskydd från
100 meter till 200 meter för sex sjöar:
• Bolmen
• Flåren
• Furen
• Möckeln
• Unnen
• Vidöstern.

Dispens
Miljö- och byggnämnden har delegation från
länsstyrelsen att ge dispens från strandskyddet
om det finns särskilda skäl. En förutsättning
för att ge dispens är även att allmänhetens till-
träde till området inte påtagligt försämras och
att växt- och djurlivet inte påtagligt påverkas.
Naturvårdsverket har gett ut anvisningar i form
av allmänna råd om vilka bedömningsgrunder
som skall gälla.

Exempel på dispensförutsättningar
Exempel på särskilda skäl för dispens är:
• när platsen är belägen på redan ianspråk-

tagen mark
• vid uppförande av komplementbyggnad i

nära anslutning till huvudbyggnaden
• för ersättningsbyggnad
• när platsen är avskuren från stranden av en

väg och saknar betydelse för det allmänna
friluftslivet

• för ”lucktomter”, det vill säga tomter som
är omgärdade av bebyggelse

• för anläggningar avsedda för det rörliga
friluftslivet

• för vägar och anläggningar som med hän-
syn till sin funktion måste ligga inom
strandskyddsområde.

Många sjöar och vattendrag
I Ljungby kommun finns det knappt 200 sjöar
och cirka 200 mil stränder samt ett flertal
vattendrag. Många stränder är otillgängliga
och svåra att utnyttja för friluftslivet. Deras
betydelse som livsmiljöer för växter och djur
kan dock var stor.

Vad händer i framtiden?
Utredning om strandskydd
Under år 2002 redovisade naturvårdsverket i
en rapport regeringsuppdraget om kartläggning
av strandskyddsbestämmelsernas tillämpning
och förslag till förändringar. Rapporten ger
inte några förslag på reella lättnader för södra
Sverige och har ännu inte lett till några för-
ändringar av tillämpningen av strandskydds-
bestämmelserna.
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Ställningstaganden
Utnyttjande av strandskyddsområden
Den stora mängden sjöar och vattendrag i
kommunen borde kunna medge ett större ut-
nyttjande av strandskyddsområden för till
exempel bostadsbebyggelse. Detta kräver dock
att det finns en god kunskap om sjöarnas bio-
logiska värden och var olika typer av exploa-
teringar kan vara lämpliga. En annan förutsätt-
ning är att allmänhetens tillträde till sjöarna
inte försämras.

Utökade strandskyddet
Det bör vara lättare att medge strandskydds-
dispenser inom det utökade strandskyddet,
som i kommunen är utökat från 100 meter till
200 meter.

Fortsatt planarbete
Utredning av strandskyddsområden
Kommunen bör utreda det biologiska och
allemansrättsliga värdet av nuvarande strand-
skyddsområden för att om möjligt undanta
eller minska strandskyddet vid vissa sjöar och
vattendrag.

Anmärkning
Ställningstagandena kring strandskyddet är en
politisk markering till lagstiftaren. Ställnings-
tagandet kan inte med nuvarande lagstiftning
användas i kommunens tillämpning av strand-
skyddet.
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EKOLOGISKT SÄRSKILT
KÄNSLIGA OMRÅDEN

Ekologiskt särskilt känsliga områden skall så långt det är möjligt
skyddas mot ingrepp av olika slag som kan skada områdena.

Miljöbalken
Mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.

Förhållanden i områdena
Områden som kan betraktas som ekologiskt
särskilt känsliga är av följande slag:
• Områden med instabila produktions-

förhållanden och ogynnsamma återväxt-
förutsättningar.

• Områden som har utrotningshotade växt-
och djurarter.

• Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga
och som samtidigt har särskilda ekologiska
värden.

Kännetecken för områdena
Som kännetecken på ekologiskt känsliga
områden kan följande gälla:
• förekomst av genomsläppliga jordarter
• förekomst av instabila och lätt påverkbara

naturtyper
• förekomst av sällsynta livsmiljöer som

tidigare varit vanliga
• förekomst av försurningskänsliga växt- och

djurarter
• områden som är känsliga för störningar

genom friluftsliv
• områden som inte tål ytterligare belastning

av mark och vatten
• områdets läge gör det känsligt för stör-

ningar från omgivningen.

Aktuella områden i kommunen
Det finns flera områden i kommunen som kan
betraktas som ekologiskt särskilt känsliga. En
del områden eller delar av dem är skyddade
som naturreservat, riksintressen och/eller
Natura 2000-områden. Många objekt inom
områdena finns beskrivna i "Kronobergs
Natur". Våtmarkerna finns beskrivna i läns-
styrelsens Våtmarksinventering från år 1987.
Nedan redovisas tre exempel på ekologiskt
särskilt känsliga områden.

Vidöstern - Lagadalen
Området innehåller omfattande isälvsavlag-
ringar som är känsliga genom sin stora genom-
släpplighet. Området är viktigt för dricks-
vattenförsörjningen, både i dag och i fram-
tiden.

Ryssbysjön - Möckeln
Området innehåller naturligt flödande vatten-
drag, värdefulla våtmarker och vackra odlings-
landskap. Fisken mal finns här.

Gässhult - Hörda - Klövas mosse
Området innehåller en mosaik av naturtyper.
Vissa delar har naturliga fodermarker med
mycket stora värden. Det är därför viktigt att
markerna även i fortsättningen betas och slås.
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STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN
Bevarandet av stora opåverkade områden ger framtida
möjligheter för nuvarande och kommande generationer.

Miljöbalken
Stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan påverka områdenas karaktär.

Syftet med att bevara dessa områden
Ett syfte med att bevara stora opåverkade
områden är att det ger en handlingsfrihet i
framtiden. Andra syften kan vara ekologiska
funktioner, biologisk mångfald eller tillgång
till strövområden för rekreation.

Kriterier för stora opåverkade områden
Följande kriterier kan i regionen användas för
att identifiera stora opåverkade områden:
• ingen eller liten påverkan av bebyggelse
• avsaknad av stora vägar
• liten påverkan genom kraftledningar och

master
• liten påverkan av täktverksamhet
• liten påverkan av markavvattning
• förekomst av ursprungliga naturmiljöer
• omväxlande jord- och skogsbruk

(småskaligt landskap).

Inom stora opåverkade områden kan det
eventuellt finnas områden som, efter inven-
tering, kan utgöra ”tysta områden” och ”låg-
strålningszoner”. Stora opåverkade områden
kan också vara ekologiskt känsliga.

Aktuella områden i kommunen
Det är svårt att tydligt avgränsa och peka ut
stora opåverkade områden. Inom kommunen
finns det flera områden som kan betraktas som
relativt opåverkade. Om de också kan klassifi-
ceras som stora opåverkade områden i lagens
mening är oklart.

En del av de områden eller delar av områden
som bedöms som stora opåverkade områden är
skyddade som naturreservat eller utpekade
som riksintressen och Natura 2000-områden.
De kan också vara beskrivna i "Kronobergs
Natur". Nedan ges några exempel på relativt
opåverkade områden.

Myr- och skogsområden mellan Lidhult
och Norra Emmeboda
I området ingår sjöar, bäckar, kärr- och moss-
områden, åsryggar och andra grusområden av
skiftande art samt ur naturvårdssynpunkt in-
tressanta skogar. Årshultsmyren i kommunen
och Tönnersjöheden i Hallands län utgör till-
sammans med Porsbjärsmossen ett våtmarks-
område som är skyddat enligt våtmarks-
konventionen.

Område öster om Ryssbysjön och
Stensjön
Området är storblockigt och skogsdominerat.
Det innehåller flera sjöar av vilka Tjurken,
Fenen och Immen är de största. Många mindre
myrar och vattendrag finns. Diabasryggen
mellan Målensås och Målaskog är speciell.
Området sträcker sig in i Alvesta kommun.

Torserydssjön - Yasjön - Unnen
Området består av olika skogstyper, myrar,
åsar, sjöar och bäckar. I området finns små
jordbruk och en lång obebyggd moränstrand
utefter sjön Unnen.
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ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD
Naturminnen, djur- och växtskyddsområden samt områden med utökat krav

på tillståndsplikt och anmälan för samråd är exempel på tre övriga områdesskydd.

Naturminnen
Miljöbalken
Länsstyrelsen och kommunen kan besluta om
att ett särpräglat naturföremål skall förklaras
som naturminne om det behöver skyddas eller
vårdas särskilt. Även området kring natur-
minnet kan omfattas av skyddet.

Naturminnen i kommunen
Det finns idag 22 naturminnen i kommunen.
De flesta utgörs av enstaka träd eller mindre
grupper av träd. Det finns även ett bestånd av
vild murgröna och ett par lövängar. Öarna
Tärnahall och Österåsholmen i Bolmen är
avsatta som naturminnen och fågelskydds-
områden. På öarna har skarv påverkat växtlig-
heten. Skarven påverkar även fisket i Bolmen.
Det pågår skyddsjakt av skarv. Skarvbeståndet
tycks vara oförändrat de senaste åren.

Vad händer i framtiden?
Antalet naturminnen minskar
Tendensen är att antalet naturminnen minskar.
Orsaken till detta är att skyddade träd för-
svinner. Det är också få naturminnen som
tillkommer för närvarande.

Djur- och växtskyddsområden
Syfte
Djur- och växtskyddsområden är till för att ge
ett extra skydd för en speciell djur- eller växt-
art. Fågelskyddsområde är ett exempel på den
här typen av skyddsområde.

Miljöbalken
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela
föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller
fiske samt allmänhetens eller markägarens rätt
att uppehålla sig i området.

Djur- och växtskyddsområden i
kommunen
Inom kommunen finns det endast ett skydds-
område av detta slag. Fågelskyddsområdet är
en liten ö i Trollasjön på gränsen till Älmhults
kommun. Liknande bestämmelser om fågel-
skydd finns på öarna Tärnahall och Österås-
holmen i Bolmen.
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Områden med utökat krav på
tillståndsplikt och anmälan för
samråd
Miljöbalken
Länsstyrelsen kan besluta om krav på till-
ståndsplikt även för husbehovstäkter. Läns-
styrelsen kan också , för ett visst område, be-
sluta att vissa typer av åtgärder alltid skall
anmälas för samråd. Inom kommunen är det
endast Groerydsområdet som fått ovanstående
skydd.

Groerydsområdet
I Groerydsområdet krävs tillstånd för husbe-
hovstäkter av naturgrus och morän över 100 m3.
Det krävs också anmälan för samråd för en rad
olika åtgärder inom området.

Lokalisering
Groerydsområdet ligger dels i Ljungby
kommun och dels i Markaryds kommun.
Området ligger mellan Torpa i norr och
Hinneryd i söder.

Aktuella värden i området
Huvuddelen av området är klassat som riks-
intresse för naturvård. Det finns också ett antal
nyckelbiotoper och områden med naturvärden
som registrerats av skogsstyrelsen. Området
utnyttjas dessutom för friluftsliv.
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SKYDD AV KULTURMILJÖER
I Ljungby kommun finns ett flertal unika kulturmiljöer

som är viktiga för bygdens identitet.

Kulturmiljö
En kulturmiljö är ett landskap som påverkats
och använts av människan. Med kulturmiljö
menas inte enbart den byggda miljön utan
även den omgivande som odlingslandskap,
parker och trädgårdar. Inställningen till vad
som är värt att bevara ändras över tiden.
Tidigare talade man om kulturminnen och
inriktade sig på enskilda objekt. Idag talar man
om kulturmiljöer och betonar helheten.

Värna om äldre kulturmiljöer
Det är viktigt att värna om äldre kulturmiljöer
eftersom de berättar om varifrån vi kommer
och varför dagens samhälle ser ut som det gör.
Samtidigt måste vi låta moderna tider sätta
sina spår i vårt landskap. Även moderna spår i
landskapet blir snart en del av vårt kulturarv.

Lagstiftning
Det är framförallt plan- och bygglagen som
styr hur kulturmiljöfrågor hanteras vid plan-
läggning och byggande.

Kulturminneslagen är en speciallag för kultur-
miljövården. Lagen innehåller bland annat
bestämmelser om fornlämningar, byggnads-
minnen och kyrkliga kulturminnen. Kultur-
minneslagen hanteras av länsstyrelsen.

Miljöbalken och skötsellagar för jord- och
skogsbruk innehåller också bestämmelser för
kulturmiljövården.

Regionala miljömål
Flera miljömål har direkt betydelse för arbetet
med kulturmiljön. Kulturmiljövärden behand-
las i flera miljömål, exempelvis god bebyggd
miljö och ett rikt odlingslandskap.

Skydd av byggnader
Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas
av kommunen i kulturmiljöplaner och detalj-
planer. Länsstyrelsen kan förklara byggnader
som byggnadsminnen.

Kommunalt kulturmiljöprogram
”Förflutet för framtiden – Landskap och
kulturmiljö i Ljungby kommun” är framtagen
år 1991 av Smålands Museum på uppdrag av
Ljungby kommun. Kulturmiljöprogrammet ger
förslag till åtgärder för att bevara landskapet
och kulturmiljön. Programmet är inte politiskt
antaget. Det används av kommunen men kan
också vara av intresse för privatpersoner.

Utpekade områden
I kulturmiljöprogrammet utpekas 39 områden
som kulturhistoriskt särskilt värdefulla:
1. Angelstad
2. Annerstad sockencentrum
3. Berghem
4. Bjärseryd
5. Bolmstad
6. Bolmsö by - Brogården
7. Bäckaryd och Bäck
8. Fallnaveka - Trotteslöv - Åby - Össlöv
9. Flahult
10. Gashult
11. Hallsjö kulturlandskap
12. Hamneda sockencentrum
13. Hjortseryd
14. Husaby - Lida - Stapeled
15. Hyhult
16. Hå bondelandskap
17. Håringe - Skeda
18. Hörda - Tykatorp - Gässhult och Klövaryd
19. Ivla by
20. Johanneshus - Vittaryd
21. Kvänarps by
22. Kånna kyrkby
23. Lammakulla och Angshult kulturlandskap
24. Ljungby centrum
25. Mjäryd och Sommarsäte kulturlandskap
26. Målensås säteri
27. Möcklagård - Perstorp
28. Nöttja sockencentrum
29. Prästeboda säteri
30. Rya - Ularp - Värset och Djurarp
31. Rya, Ränte
32. Skällandsö
33. Stavhults kulturlandskap
34. Toftaholms herrgård
35. Tjust - Torp
36. Torarp
37. Vret
38. Yxkullsunds säteri
39. Öxnalt.
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Kartan visar utpekade kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden i kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöplan för centrala Ljungby
I kulturmiljöplanen för Ljungby centrum tas
kulturvärden i byggnader och miljöer tillvara.
Planen anger de byggnader och bebyggelse-
miljöer som bör vara skyddade i detaljplan.
Kulturmiljöplanen anger också sju välbevarade
och värdefulla miljöer där husen är viktiga för
helhetsintrycket. Exempel på kulturmiljöer
som bör bevaras är kvarteren Axel, Gertrud
och Älvan som ligger söder om centrum.

Byggnadsminnen
Tre byggnader i Ljungby kommun har
byggnadsminnesförklarats av länsstyrelsen.
Dessa är Hamneda gamla gästgivaregård,
Sällebergs herrgård i Ryssby församling och
Sven Ljungbergs föräldrahem på Kungsgatan i
Ljungby.

Ställningstagande
Kulturmiljö i planarbetet
Kommunens kulturmiljöprogram och kultur-
miljöplanen för Ljungby centrum skall beaktas
vid upprättande av detaljplaner och vid bygg-
lovsprövning. Vid planering av nya områden
för bebyggelse skall kommunen i ett tidigt
skede föra en dialog med Smålands Museum
och länsstyrelsen.

Fortsatt planarbete
Kulturmiljöprogram
Kommunens kulturmiljöprogram ”Förflutet för
framtiden” bör uppdateras. Programmet, med
riktlinjer, bör också antas politiskt.

Planer
Kommunen bör upprätta kulturmiljö-
inventeringar och karaktärsbeskrivningar för
tätorter i kommunen.

N
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RIKSINTRESSEN FÖR
KULTURMILJÖVÅRD

I Ljungby kommun är åtta kulturmiljöer klassade som riksintressen.

Beskrivning
Att en kulturmiljö är av riksintresse anger att
den är unik eller speciell i en region, i riket
eller internationellt sett. Det är Riksantikvarie-
ämbetet som avgör om ett område är av riks-
intresse. Kommunen skall i sin planering visa
på vilket sätt man avser att ta tillvara riks-
intressena. I områden med riksintressen kan
länsstyrelsen gå in och upphäva kommunala
beslut om man finner att kulturvärdena inte är
tillräckligt beaktade.

Lagstiftning
Hanteringen av riksintressen regleras i miljö-
balken. Lagen säger att områdena ska skyddas
mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära
påtaglig skada på riksintresset.

Riksintressen i Ljungby kommun
Det finns åtta kulturmiljöer klassade som riks-
intresse i kommunen:

1. Bolmsö kyrkby
Bolmsö kyrkby är ett sockencentrum. Byn har
kyrkbybebyggelse med många traditionellt ut-
formade mangårdsbyggnader. Den nuvarande
kyrkan är från år 1865. Intill kyrkan ligger för-
samlingshemmet som tidigare var skola och
sockenstuga. Här finns en fornlämningsmiljö
bestående av fem höggravfält och några
spridda högar. Gravfälten är från yngre järn-
åldern. Ett av gravfälten innehåller också resta
stenar.

2. Hallsjö
Hallsjö är ett odlingslandskap rikt på forn-
lämningar som visar på långvarig mänsklig
bosättning i området. Odlingslandskapet är
öppet och innehåller rösen och två gravfält.
Rösena är från bronsåldern och gravfälten från
järnåldern. Det ena gravfältet är ett omfattande
och utpräglat höggravfält från yngre järn-
åldern. Strax norr om detta ligger en medeltida
kyrkoruin.

3. Hamneda
Hamneda är ett sockencentrum vid Lagaån
med skola och sockenstuga. I samhället finns
en nygotisk kyrka och en ruin av en 1100-tals-
kyrka. Intill gamla riksvägen finns gästgivar-
gård, milstolpe och stenvalvsbro. Hamneda är
ett välbevarat stationssamhälle från tiden om-
kring år 1900. I området ingår också för-
historiska gravfält, två runstenar, äldre sten-
bundna åkrar samt en borgruin från medel-
tiden.

4. Hörda och Klövaryd
Byarna Hörda och Klövaryd har en struktur
som präglats av laga skiftet. Byarna består av
ett 50-tal gårdar. Bebyggelsen är ovanligt väl-
bevarad och ligger utmed en lång vägsträcka. I
byarna finns totalavröjda åkrar som avgränsas
av diken och stenmurar. Det finns monumen-
tala odlingsrösen och stentippar. Hörda och
Klövaryd har också äldre stenbundna åkrar och
ängsmarker med små röjningsrösen.

5. Lida och Husaby
Byarna Lida och Husaby består av en rik forn-
lämningsmiljö från bronsåldern och järnåldern.
Den visar att Bolmsö under yngre järnåldern
var centrum i en större region. I byarna finns
rösen och tre järnåldersgravfält. Gravfälten
domineras av högar. Ett av gravfälten har
domarringar. Bebyggelsens lokalisering är
präglad av laga skiftet.

6. Tjust
Tjust innehåller en rik fornlämningsmiljö som
visar på ett långvarigt markutnyttjande och
kontinuitet i bosättningen från slutet av yngre
stenåldern till järnåldern. I området finns en
hällkista i stensättning, rösen, treuddar, resta
stenar, högar samt ett stort järnåldersgravfält.
Gravfälten innehåller ungefär 60 högar och en
rest sten. Odlingslandskapet karaktäriseras av
totalröjda åkrar i krönlägen, odlingsrösen,
stenmurar och diken.
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7. Toftaholm
I Toftaholm finns en herrgårdsanläggning med
byggnader från 1700-talet och framåt. Området
består av ett odlings- och betespräglat land-
skap med sentida mossodlingar. Toftaholm
innehåller fornlämningsmiljöer från brons- och
järnåldern. Det finns rösen och skålgropar från
bronsåldern, ett yngre järnåldersgravfält med
högar och en runsten. Vid sjön finns läm-
ningarna efter befästa anläggningar både från
medeltid och från 1600-talet. Tofta skans är en
befästningsanläggning från 1650-talet.

8. Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka
Byarna Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka har
en av länets tätaste och mest omfattande forn-
lämningsmiljöer. Här finns osedvanligt många
järnåldersgravfält. Gravfälten har en tydlig
koppling till de äldsta byarna. I Össlöv finns
länets längsta skeppssättning. Området inne-
håller ungefär 12 höggravfält. Några av dessa
har inslag av resta stenar. Vid Trotteslöv finns
en runsten. Bebyggelsen i Fallnaveka har fått
sitt läge och sin karaktär i samband med laga
skiftet år 1842.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för kultur-
miljövården skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön. Kulturmiljö-
intressena i de aktuella områdena har hög
prioritet. Kommunen har dock även ansvar för
att beakta verksamheter och åtgärder som kan
främja samhällsutvecklingen även ur ekono-
miska och sociala aspekter. Vid åtgärder inom
riksintressen för kulturmiljövård kommer
kommunen att i ett tidigt skede föra en dialog
med Smålands Museum och länsstyrelsen om
hur man bör gå tillväga för att ta tillvara kultur-
värdena. I några områden kan stödjandet av
pågående markanvändning vara ett sätt att bi-
behålla värdena. Inom områden av riksintresse
kan en utveckling ske under förutsättning att
den sker på sådant sätt att riksintressets värde
inte påtagligt skadas.

Fortsatt planarbete
Kommunen skall se över möjligheten att införa
områdesbestämmelser för att skydda vissa
kulturmiljöer.

Kartan visar riksintressen för kulturmiljövård i Ljungby kommun.

N
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FORNLÄMNINGAR
Ljungby kommuns gamla odlingslandskap innehåller ett stort antal fornlämningar.

Småländska höglandet har stora arealer med fossil åkermark.

Från forna tider
Fornlämningar är rester efter människors verk-
samhet under äldre tider som är varaktigt över-
givna. Fornlämningar kan bestå av enskilda
fornminnen, exempelvis ett gravröse, eller av
flera fornminnen samlade inom ett mindre
område, till exempel gravar på ett gravfält.

Vid sjöar och vattendrag
I Ljungby kommun finns över 2 000 platser
med fornlämningar och nästan 4 000 forn-
minnen registrerade. Dessa är till stor del
koncentrerade invid sjöar och längs vatten-
drag. Längs med Lagaån finns lämningar från
stenåldern i form av bosättningar och från
bronsåldern i form av högt belägna gravrösen.
Högarör i Kånna är ett exempel på gravröse
från bronsåldern. Kommunen har många run-
stenar och gravfält från järnåldern.

Lagstiftning
Alla fornlämningar har ett lagskydd som skall
hindra borttagande, övertäckning eller för-
störelse. Området runt fornlämningen är också
lagskyddat. Storleken på skyddsområdet kring
fornlämningen varierar och bestäms utifrån
fornlämningens karaktär och dess läge i
terrängen. Skyddsområdets storlek, det så
kallade fornlämningsområdet, kan fastställas
av länsstyrelsen.

Inventeringar
Under åren 1995 till 2000 genomfördes inven-
teringar av fornlämningar i Ljungby kommun.
Inventeringarna omfattade hela kommunen.
Ett stort antal tidigare okända lämningar loka-
liserades. De nyfunna fornlämningarna ut-
gjordes till största delen av fossil åkermark.

Fossil åkermark
Fossil åkermark, eller fornåkrar som de också
kallas, är spåren efter äldre tiders odling. Forn-
åkrar består för det mesta av områden med
odlingsrösen och är ofta belägna i skogsmark.
Fossil åkermark kan ses som ett samlings-
begrepp för lämningar efter olika typer av
jordbruk, även boskapsskötsel och ängsbruk.

Forntida landskap
Fornåkrarna kan täcka åtskilliga hektar och
innehålla flera tusen rösen. Inom områden med
fossil åkermark hittas också ofta forntida
gravar. Under marken finns många gånger
lämningar efter forntida boplatser. Man kan
säga att ett område med fossil åkermark kan
representera ett närmast komplett forntida
landskap.
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Under lång tid
Områden med fossil åkermark återfinns ofta på
höglänt mark i anslutning till vattendrag och
sjöar. De har tillkommit under en lång tids-
period, från yngre bronsåldern ända fram till
medeltiden. Fossil åkermark återfinns både i
vad som idag är skogsmark och i jordbruks-
bygd. Lämningarna är vanligen lättast att se i
skogsmark där de inte bortförts under senare
tiders odlingar.

Mycket fossil åkermark
På Småländska höglandet finns mycket fossil
åkermark bevarad. Det beror bland annat på att
stora delar av den forna åkermarken förblivit
opåverkad i skogsmarker. I andra delar av
landet har däremot mycket av den fossila
åkermarken förstörts i samband med odling
och bebyggelse. Smålands skogar rymmer
därmed en fornlämningstyp, som trots sin
vanlighet här hemma, är närmast att betrakta
som unik i ett internationellt och europeiskt
perspektiv.

Kulturlämningar
Lämningar från tiden efter 1700-talets mitt
kallas ofta kulturlämningar. Det handlar exem-
pelvis om torpruiner och kolbottnar. Liksom
fornlämningar är de rester efter människors
verksamhet som är varaktigt övergivna. Kultur-
lämningar har inte lika starkt lagskydd och
bevarandeskydd som fornlämningar. Hänsyn
till kulturlämningar skall dock tas i möjligaste
mån så att dessa lämningar kan bevaras,
exempelvis vid skogsbruk eller annan typ av
exploatering.

Ställningstagande
Fossil åkermark
Lokalisering av ny bebyggelse begränsas ofta
av den stora mängden fossil åkermark som
finns i kommunen. Det finns ett stort behov av
att öka kunskapen om hur fornåkrarnas värden
skall tillvaratas utan att nutida markanvänd-
ning omöjliggörs. Vid planering av nya be-
byggelseområden skall kommunen i ett tidigt
skede föra en dialog med Smålands Museum
och länsstyrelsen om fornlämningar och
kulturvärden.
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KOMMUNIKATIONER
Ljungby kommun är beroende av bra kommunikationer.

Det är viktigt att vägnätet håller god standard.

Kommunikationer
Kommunikationer kan vara olika former av
transporter: Personbilstrafik, godstrafik,
kollektivtrafik, cykeltrafik, tågtrafik och
flygtrafik. En annan form av kommunikation
är tele- och datakommunikation.

Beroende av bil
Ljungby kommun är en av södra Sveriges
största kommuner till ytan med mycket skogs-
mark och landsbygd. Möjligheten att använda
kollektivtrafik är begränsad. Det innebär att
många människor är beroende av bil i det
dagliga livet.

Ansvar för vägar
Vägverket är ansvarigt för allmänna vägar
utanför tätorterna och vissa vägar inom tät-
orterna. Kommunen är ansvarig för de flesta
gator inom tätorterna. Vägsamfälligheter an-
svarar för enskilda vägar.

Vägnätet
E4:an mellan Stockholm och Helsingborg går
genom kommunen i nordsydlig riktning och är
starkt trafikerad. År 2006 är det bara en
sträcka genom Ljungby kommun som inte är
utbyggd till motorväg. Riksväg 25 mellan
Kalmar och Halmstad skär genom kommunen
i öst-västlig riktning. Både E4:an och riksväg
25 är vägar av riksintresse för kommunikation.

Underhåll av vägar
Vägarna i kommunen försämras av tung trafik
och tjällossning. Dåligt underhållna vägar
innebär bland annat olycksrisker och dålig
framkomlighet.

Godstrafik
Det gods som fraktas inom kommunen körs
med lastbil. De mest trafikerade vägarna för
godstransporter är E4:an och riksväg 25. En
fjärdedel av all trafik på E4:an är godstrafik.
De mindre vägarna används mycket för skogs-
brukets transporter.

Trafiksäkerhet
De senaste åren har antalet döda och svårt
skadade i trafiken minskat kraftigt i Ljungby
kommun. Det beror framförallt på att E4:an
byggts om med mitträcke. Viltolyckor är
fortfarande vanliga. Främst längs riksväg 25
väster om Ljungby stad. De senaste åren har
olika åtgärder genomförts i Ljungby stad och
kommunens övriga tätorter för att höja trafik-
säkerheten. Exempel på detta är utbyggnad av
cirkulationsplatser och gång- och cykelvägar
samt hastighetsdämpande åtgärder.

Miljöpåverkan
Den omfattande biltrafiken innebär stor på-
verkan på miljön. Utsläppen av koldioxid och
kväveföreningar bidrar till växthuseffekten.
Saltet som läggs på vintervägarna läcker ut till
grundvattnet och försämrar kvalitén på dricks-
vattnet. Biltrafiken medför också bullerstör-
ningar som kan försämra boendemiljön. Hårt
trafikerade bilvägar kan innebära barriärer för
människor som cyklar och går.

Tågtrafik
I Ljungby kommun finns ingen tågtrafik. Järn-
vägen, från Värnamo till Ljungby stad, är dock
inte nedlagd. Banverket äger banvallen.
Kommunen äger stationsområdet i Ljungby
centrum. Banverket har dock servitut för spår
inom stationsområdet.

Flyg
I Ljungby kommun finns det ingen kommer-
siell flygtrafik. Den kommunala flygplatsen
Feringe avvecklades under år 2004 och driften
övertogs av Feringe flygklubb. På det militära
flygfältet söder om Byholma bedrivs numera
ingen flygverksamhet.

Telekommunikation
Telekommunikationen har förändrats mycket
de senaste åren. Dagens samhälle använder i
stor omfattning mobil telefoni och trådlös
dataöverföring.
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Master
I kommunen finns ett sextiotal master med
höjder från 20 till 90 meter. Det finns master
för radiolänkar för fast telefoni, GSM mobil-
telefoni, 3G:s mobiltelefoni och kommunens
datakommunikation. Utbyggnaden av master
för 3G pågår i kommunen. Ett 50-tal master
planeras totalt. Förutom signalanordningar på
master finns även radiolänkar på byggnader.

Vad händer i framtiden?
Europakorridoren
Europakorridoren är ett projekt baserat på
utbyggnad av bland annat två järnvägar:
Europabanan och Götalandsbanan. Europa-
banan kommer att bli en höghastighetsjärnväg
från Stockholm till Hamburg. Projektet drivs
av föreningen Europakorridoren där bland
annat Ljungby kommun ingår. Ljungby
kommun är en av initiativtagarna och sekre-
tariatet är placerat i Ljungby stad. Principen
för sträckningen är att Europabanan följer
E4:an så nära som möjligt.

Planerade vägbyggen
Ljungby kommun planerar en utbyggnad av
ringleden runt Ljungby stad. Det gäller vid
Ekebacken i södra Ljungby och vid Replösa i
nordöstra Ljungby.  Byggandet av en ny ring-
led vid Ekebacken tillsammans med en upp-
rustning av länsväg 124 innebär en viktig för-
bättring av vägnätet. Vid Replösa kan en ut-
byggnad av Östra Ringleden och Norrleden
ersätta John A Lagers väg som ringled. I fram-
tiden kan Östra Ringleden komma att byggas
ut för att anslutas till riksväg 25.

Cykelvägar
I samband med ledningsdragning för den pla-
nerade vattentäkten i Dörarp finns det möjlig-
het att anlägga nya cykelvägar. Banvallsleden
är en cykelled mellan Halmstad och Karls-
hamn. Banvallsleden kan utveckla cykelväg-
nätet i kommunen.

Ställningstaganden
Underhåll
Vägarna i kommunen skall underhållas så att
framkomligheten och bärigheten inte för-
sämras. Det mindre vägnätet bör rustas upp,
inte minst med avseende på bärigheten.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är viktig för kommunen.
Kollektivtrafiken skall bättre anpassas till
resenärernas behov. Det gäller till exempel vid
arbetspendling samt vid resor till och från
Alvesta Resecentrum.

Cykelvägar
Det bör anläggas en cykelväg mellan Ljungby
stad och Mjälens badplats vid sjön Bolmen.

E4:an
Det är viktigt att E4:an genom Ljungby kommun
byggs om till motorväg. Det kommer att öka
framkomligheten och tillgängligheten, inte
minst för kommunens näringsliv.

Riksväg 25
Det är angeläget att riksväg 25 väster om
Ljungby stad byggs om med mitträcke och
förses med viltstängsel.

Europabanan
Ljungby kommun skall fortsätta att arbeta för
att Europabanan byggs och att Ljungby stad
får en station för person- och lättgodstransporter.
Kommunen anser att Europabanan skall loka-
liseras längs E4:an. Sträckningen får dock inte
äventyra vattentäkten i Dörarpsområdet.
Europabanan bör placeras så att det inte upp-
står smala zoner, som inte kan utnyttjas för
bebyggelse, mellan Europabanan och E4:an.
Det gäller framförallt vid Ljungby med tanke
på stadens framtida utveckling.

Väg till Älmhult
Vägförbindelserna mellan Ljungby stad och
Älmhult är relativt dåliga. En ny vägsträckning
genom byggandet av riksväg 19 skulle minska
restiden och underlätta pendlingsresor mellan
Ljungby stad och Älmhult. I avvaktan på att
riksväg 19 mellan Ljungby och Älmhult byggs
måste riksväg 124 mellan Ljungby och Liatorp
förbättras.

Banvallen från Ljungby mot Värnamo
Banvallsmarken inom Ljungby kommun bör
långsiktigt reserveras för kommunikations-
och övriga infrastrukturändamål.
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ENERGI
Allt fler villaägare ansluter sig till fjärrvärmeverken i Ljungby stad och Lagan.

Fjärrvärmeverken använder nästan enbart förnyelsebara energikällor.

Energiförsörjning
Vårt moderna samhälle är beroende av pålitlig
energiförsörjning. Distributionen måste vara
säker och kontinuerlig.

Energihantering
Inom Ljungby kommun finns:
• tre värmeverk
• sju vattenkraftverk
• cirka 150 km kraftledningar (50 – 130 kV).

Ägande
Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet
för invånarnas energiförsörjning. Det kommu-
nala bolaget Ljungby Energi AB och dess
dotterbolag verkar i Ljungby stad inom energi-
området. De har ansvar för elnätet, ett fjärr-
värmeverk och ett vattenkraftverk. E.ON Elnät
Sverige AB ansvarar för elnätet utanför
Ljungby stad. E.ON Vattenkraft Sverige AB
äger tre vattenkraftverk inom kommunen.
E.ON Sverige äger ett fjärrvärmeverk i
Ljungby stad och ett i Lagan. Det finns även
mindre privatägda vattenkraftverk.

Förnyelsebara energikällor
Förnyelsebar energi kommer från bränslen
som hela tiden återskapas i ett kretslopp. Till
de förnyelsebara energikällorna räknas bland
annat biobränsle, vatten, sol och vind. År 2001
kom cirka 40 % av energin i Ljungby kommun
från förnyelsebara källor. Ett regionalt miljö-
mål är att senast år 2010 skall hälften av
energin komma från förnyelsebara källor.

Fossila energikällor
Kol, olja och gas är fossila energikällor. De
skapas under en mycket lång tid och räknas
inte som förnyelsebara. Vid förbränning av
dessa bränslen bildas växthusgaser som för-
stärker växthuseffekten.

Storskalig värmeproduktion
Storskalig fjärrvärmeproduktion sker i tre
värmeverk. Ljungsjöverket använder avfall
och biobränsle för produktion av fjärrvärme.
De övriga använder i huvudsak biobränslen.
Knappt en femtedel av hushållen i kommunen
är anslutna till fjärrvärme.

Hushållens värmeproduktion
Många småhus har egen värmeproduktion.
Vanligast är värmeanläggningar som använder
biobränsle, olja eller el som energikälla. Det
finns också värmeanläggningar med värme-
pumpar som t ex utnyttjar värme från berg,
jord och luft. Denna typ av värmeanläggningar
har ökat mycket de senaste åren.

Miljögodkända pannor
Antalet miljögodkända pannor har ökat de
senaste åren. Ett regionalt miljömål är att 90 %
av alla värmepannor för biobränslen skall vara
miljögodkända senast år 2010.

Elproduktion
Kommunen är beroende av el producerad utan-
för kommungränsen. Inom Ljungby kommuns
gränser produceras elektricitet motsvarande
drygt 10 % av kommunens elförbrukning.
Största delen av elproduktionen kommer från
vattenkraft. Det största vattenkraftverket är
Skeens kraftstation.

I Ljungby kommun kan det, i lämpliga lägen,
finnas förutsättningar för elproduktion från sol-
eller vindkraft.
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Elnät
De större elledningarna är byggda i samman-
hängande nät. Vid ett brott på en ledning finns
det oftast alternativa vägar att leda strömmen.
Brott på mindre ledningar förekommer vid
stormar och snöoväder och ger då strömavbrott
hos enskilda användare. Stormen i januari år
2005 visar att ett oväder kan ge långtgående
störningar i elnätet. Då skadades även de större
ledningarna och många användare blev utan el
i mer än en månad.

Energiflödet
Beräkningar från år 2000 visar på en energi-
användning på 960 Gigawattimmar per år i
kommunen. Utslaget på varje invånare är det
något lägre än genomsnittet för Kronobergs
län och riket. Flera regionala delmål inom
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” gäller
energikällorna och användningen. Figuren
nedan visar energiflödet inom Ljungby
kommun år 2000.

Energianvändning
Olika sektorer i samhället använder olika
energikällor. Hushållen och servicesektorn
använder mycket el och biobränslen. Industrin
använder mest el.

Energibalans år 2000

Vad händer i framtiden?
Ny kraftledning
Svenska kraftnät kommer att bygga en hög-
spänningsledning på 400 kV genom södra
Sverige. Den kan komma att dras genom
Ljungby kommun. Sträckningen kommer då
troligen att följa den befintliga högspännings-
ledning som skär genom kommunen i syd-
nordlig riktning. En ledning av denna storlek
kommer att betraktas som riksintresse för
energidistribution och det är viktigt att ny be-
byggelse och anläggningar placeras på
behörigt avstånd.

Ställningstaganden
Energianvändning
Energianvändningen inom Ljungby kommuns
verksamheter skall effektiviseras. Användning
av fossila bränslen och el skall minska. Större
delen av energin skall komma från förnyelse-
bara energikällor.

Säkerhet i elleveranser
Landsbygden drabbas ofta av strömavbrott.
För hushåll, jordbruk och andra företag inne-
bär detta stora olägenheter. Dagens samhälle
ska kunna ge säkra elleveranser. Elnäten måste
förbättras och förstärkas så att längre elavbrott
undviks. Elbolagen ska ha en beredskap för att
snabbt åtgärda strömavbrott.

Fjärrvärme
De flesta hushåll och industrier i Ljungby stad
och Lagan bör få möjlighet att ansluta sig till
fjärrvärme.

Fortsatt planarbete
Energiplan
Ljungby kommun behöver en ny energiplan
för att underlätta möjligheterna att nå de
regionala miljömålen. Den behövs också för
att bestämma kommunens sätt att arbeta med
energifrågor.

Fossila
bränslen
45 %

Elenergi
35 %

Biobränslen
20 %

Service 14 %

Industri
22 %

Transport
29 %

Hushåll
30 %

Förluster 5 %

Ljungby
kommun

960 GWh

100 %
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DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
Kommunen har bra grundvattentäkter och säkra övervakningssystem på vattenverken.

Störningar på grundvattentäkterna i Lagadalen kan dock få stora konsekvenser.

Vårt viktigaste livsmedel
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Kvalitets-
kraven på det kommunala dricksvattnet fast-
ställs av Livsmedelsverket.

Kommunalt dricksvatten
I kommunen är det tekniska kontoret som har
ansvaret för dricksvattenförsörjningen. Mer än
70 % av kommunens invånare är anslutna till
kommunalt vatten. Övriga använder vatten
från enskilda brunnar.

Dricksvattenförsörjningen
Den kommunala dricksvattenförsörjningen
omfattar:
• 18 grundvattentäkter
• 15 dricksvattenverk
• 16 lågvattenreservoarer
• 1 högreservoar (vattentorn)
• 27 pumpstationer
• cirka 220 km ledningsnät.

Grundvattentäkter
Allt dricksvatten som distribueras till Ljungby
kommuns invånare kommer från grundvatten-
täkter. Det är stora fördelar med att kommunen
kan använda grundvatten istället för ytvatten.
En grundvattentäkt har ett naturligt skydd mot
föroreningar. Vatten från grundvattentäkter har
dessutom en låg och stabil vattentemperatur
året runt.

Vattenkvalitet
Det kommunala dricksvattnet i Ljungby
kommun har mycket god kvalitet. Nitrathalten
i dricksvattnet ökar dock. Detta beror på
läckage från jordbruksmark. Ljungby kommun
är kalkfattig och därför särskilt utsatt för för-
surning. Försurningen ger surt vatten och risk
för ökade metallhalter.

Vatten till andra kommuner
Mycket vatten i Ljungby kommun används av
andra kommuner. Bolmen är ytvattentäkt för
tolv kommuner i Skåne.

Möckeln, som delvis ligger i kommunen,
används som ytvattentäkt av Älmhults
kommun. Växjö och Alvesta planerar att ta
grundvatten från Bergaåsen vid Dörarp.

Skydd av vattentäkter
Det är viktigt att vattentäkterna skyddas från
påverkan som förändrar vattenkvaliteten. Rå-
vattentäkterna är skyddade genom skydds-
områden. Särskilda bestämmelser reglerar
verksamheterna i områdena.

Sårbarhet
Kommunens nuvarande dricksvattenförsörj-
ning är sårbar. Det beror framför allt på att
runt 85 % av allt dricksvatten kommer från
Lagadalen. Dricksvattentäkterna i Lagadalen
ligger i jordbruksmark och intill trafikerade
vägar. Kommunen saknar dessutom reserv-
vattentäkter. Avtal med Växjö kommun om
Bergaåsen kommer dock att ge Ljungby
kommun tillgång till reservvattentäkt.

Vägar
Vattentäkter intill vägar påverkas av halk-
bekämpning med salt. Ökade salthalter ger ett
dricksvatten med sämre smak. Transporter
med farligt gods använder vägarna längs Laga-
dalen när trafiken omdirigeras från E4:an. En
bilolycka med farligt gods kan förstöra en
grundvattentäkt.

Enskilda brunnar
Dricksvatten från enskilda brunnar kontrolle-
ras inte av kommunen. Det är svårt att påverka
vattnets kvalitet och många brunnar har problem
med låga pH-värden.

Vattenverken
Det största vattenverket ligger i centrala
Ljungby. Vattenverket har fyra grundvatten-
täkter i Lagadalen och förser Ljungby stad,
Lagan och Kånna med dricksvatten. Det utgör
cirka 85 % av det kommunala dricksvattnet. 14
mindre vattenverk finns dessutom i kommunen.
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Säker distribution
Kommunen har satsat mycket på att moderni-
sera vattenverken med effektiva drift- och
övervakningssystem. Vid längre strömavbrott
finns tillgång till reservkraft som ger 95 % av
den normala dricksvattenproduktionen.

Vad händer i framtiden?
Ny grundvattentäkt
Växjö kommun undersöker möjligheten att
använda en grundvattentäkt i Bergaåsen norr
om Lagans tätort.

Avtal med Växjö kommun ger Ljungby
kommun möjlighet att använda samma
vattentäkt som reservvattentäkt. Detta täcker
cirka 40 % av Ljungby vattenverks dricks-
vattenförsörjning.

Riksintresse för vattenförsörjning
Sjön Bolmen och Bolmentunneln samt Berga-
åsen och den mark som överföringsledningen
tar i anspråk kan komma att betraktas som
riksintresse för vattenförsörjning.

Ökande nitrathalter
Nitrathalterna i råvattentäkterna för Ljungby
tätort har ökat. En utredning är tillsatt för att
finna orsaker och lösningar.

Vattendirektivet
Vattendirektivet kräver god vattenstatus för
grundvatten till år 2015 och att alla vatten-
täkter är skyddade till dess.

Ställningstaganden
Skyddsområden för vattentäkt
Säkerheten för dricksvattenförsörjningen har
hög prioritet. Kommunen skall arbeta för att
verksamheter och åtgärder som negativt kan
påverka dricksvattenförsörjningen undviks.

Sårbarhet
Sårbarheten för dricksvattenförsörjningen
behöver ses över.
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AVLOPPSVATTENHANTERING
Reningsverken i kommunen håller god standard och uppfyller lagkraven på rening.

På sikt bör slammet från Ljungby reningsverk kunna användas som
gödningsmedel för jordbruket.

Avloppsvatten
Avloppsvatten består dels av spillvatten och
dels av dagvatten. Spillvatten är avloppsvatten
från hushåll, industrier och övriga användare.
Dagvatten är regnvatten som samlas ihop på
bebyggd mark.

Lagstiftning
Lagen ställer krav på rening av avloppsvatten.
Krav ställs både på kommunala reningsverk
och enskilda avloppsanläggningar. Lagstift-
ningen innefattar numera även rening av dag-
vatten. I Ljungby kommun är det tekniska
kontoret som har ansvaret för avlopps-
hanteringen.

Avloppsreningsverk
Kommunens avloppshantering omfattar:
• 12 avloppsreningsanläggningar
• 35 spillvattenpumpstationer
• 3 dagvattenpumpstationer
• cirka 260 km spillvattenledningar
• cirka 150 km dagvattenledningar.

Det största avloppsreningsverket finns i
Ljungby stad och är placerat intill Lagaån i
södra delen av staden. Avloppsvatten från
Ljungby stad, Dörarp, Lagan, Vittaryd, Kånna
och Ryssby tas emot här. Reningsverket i
Ljungby stad står för 90 % av den kommunala
avloppsreningen. Övrig kommunal avlopps-
rening sker i 11 stycken mindre avlopps-
reningsanläggningar och avloppsreningsverk,
se tabell.

Avloppsreningsverk Reningsmetod Recipient Ledig kapacitet
(personer)

Agunnaryd Slamavskiljare, biodamm, kemisk rening Agunnarydsjön 130
Angelstad/Bolmen Slamavskiljare, biodammar Bäck till Bolmen 300
Bolmstad Slamavskiljare, infiltration Bolmen 100
Bolmsö-Kyrkby Slamavskiljare, infiltration Bolmen 0
Hamneda Slamavskiljare, biodamm, kemisk rening Bäck till Lagan 150
Lidhult Biodamm, kemisk rening Lidhultsån 500

Ljungby stad* Mekanisk rening, biologisk rening,
Kemisk rening Lagan 4 000

Mjälen Slamavskiljare, infiltration Grundvatten 75
Sjöhagen Slamavskiljare, infiltration Grundvatten 20
Skeen Slamavskiljare, infiltration Grundvatten 50
Södra Ljunga Slamavskiljare, biodamm, kemisk rening Prästebodaån 100
Torpa Slamavskiljare, infiltration Grundvatten 50

* Ljungby reningsverk tar emot avloppsvatten från Dörarp, Kånna, Lagan/Åby, Ryssby och Vittaryd.
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Enskilda avloppsanläggningar
Knappt en tredjedel av kommunens hushåll har
enskilda avloppsanläggningar och är inte an-
slutna till kommunala avloppsreningsverk. En
enskild anläggning består vanligtvis av slam-
avskiljning och infiltration. De naturliga för-
utsättningarna för rening varierar.

Utsläpp från avloppsreningsverk
De vanligaste problemen med avloppsrenings-
verk är utsläppen av kväve och fosfor. Dessa
ämnen bidrar till övergödning i vattendrag och
hav. Det kan även förekomma utsläpp av
metaller och giftiga ämnen från avlopps-
reningsverk. Reningsverken i Ljungby
kommun kontrolleras regelbundet och upp-
fyller lagkraven på rening.

Slam
Vid rening av avloppsvatten bildas slam.
Reningsverket i Ljungby stad tar emot lak-
vatten från Bredemads avfallsanläggning. Det
medför att jordbruket inte godkänner slammet
som gödning för livsmedelsproduktion.
Slammet från reningsverket används för när-
varande av entreprenörer för framställning av
anläggningsjord.

Rening av dagvatten
Dagvatten kan bland annat renas genom sedi-
mentering i dammar. Kommunen har satsat på
att anlägga dagvattendammar i Ljungby stad
de senaste åren.

Vad händer i framtiden?
Fler dagvattendammar
Idag rinner mycket dagvatten ut i vattendragen
utan rening. Det behövs dammar i kommunens
tätorter för att uppfylla lagstiftningen om
rening av dagvatten. Kommunen har påbörjat
arbetet med att hitta lämpliga områden för
dagvattendammar. Vid planering av nya om-
råden måste mark avsättas för dagvatten-
dammar.

Modernisering av reningsverk
Det finns för närvarande inget behov av att
bygga ut något avloppsreningsverk i
kommunen.

Godkänt slam
På sikt bör lakvattnet från Bredemads avfalls-
anläggning omhändertas inom området. Då
ökar möjligheten att kunna använda slammet
från reningsverket i Ljungby stad som gödnings-
medel i jordbruket.

Ställningstaganden
Lite näringsämnen
Avloppsvatten skall renas på sådant sätt att så
lite näringsämnen som möjligt tillförs vatten-
drag och sjöar.

Lokalt omhändertagande
Vid planläggning av nya områden bör lokalt
omhändertagande av dagvatten övervägas.

Lokalt anpassade lösningar
Kommunen skall kunna tillåta lokalt an-
passade lösningar för avloppshantering där
kommunalt vatten och avlopp saknas.

Fortsatt planarbete
Avloppsanläggningar
Det finns ett tiotal mindre orter och fritids-
husområden i kommunen som saknar till-
fredställande avloppsanläggningar. Kom-
munen skall ta initiativ till gemensamhets-
anläggningar eller andra lösningar på dessa
platser.
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AVFALLSHANTERING
Kommunen har fått tillstånd för fortsatt verksamhet vid Bredemads avfallsanläggning.
Ny lagstiftning innebär dock att ny deponiyta måste anläggas till årsskiftet 2008/2009.

Ökade avfallsmängder
I dagens samhälle ökar konsumtionen av
varor. Det innebär även att den totala avfalls-
mängden ökar.

Lagstiftning
Dagens lagstiftning skall minska avfalls-
mängderna genom att skapa ett kretslopp för
avfallet. Tanken är att produkterna eller deras
grundmaterial skall återanvändas så långt det
är möjligt. Sedan år 2002 är det inte tillåtet att
deponera brännbart avfall. Från år 2005 är det
inte heller tillåtet att deponera organiskt avfall.
Från år 2009 gäller hårdare krav för avfalls-
deponier. Nuvarande deponi på Bredemads
avfallsanläggning kommer att klara de nya
lagkraven om ny deponiyta anläggs.

Återvinning av avfall
Idag finns det möjlighet att källsortera stora
delar av vårt avfall. Det källsorterade mate-
rialet samlas in för återvinning. Återvinningen
kan ske genom återanvändning av produkten,
återvinning av material eller energiutvinning
genom förbränning. En liten mängd avfall
måste dock även i fortsättningen deponeras.

Ansvar för hushållsavfallet
Kommunen har lagstadgad skyldighet att han-
tera hushållsavfall. I Ljungby kommun är det
tekniska kontoret som har ansvaret för att av-
fallshanteringen fungerar. Insamlingen och
transporten av hushållsavfallet utförs av en
entreprenör. Det brännbara hushållsavfallet i
kommunen förbränns på Ljungby Energis
fjärrvärmeverk Ljungsjöverket. Fjärrvärme-
verket tar emot hushållsavfall från flera
kommuner i regionen.

Bredemads avfallsanläggning
Tekniska kontoret driver Bredemads avfalls-
anläggning som ligger nordväst om Ljungby
tätort. Avfallsanläggningen omfattar 30 hektar
varav 10 används till deponering idag. Om-
rådet har använts som deponi för icke-farligt
avfall sedan år 1975. Inom området mellan-
lagras, behandlas och sorteras olika fraktioner
avfall i väntan på borttransport för återvinning.
En deponicell finns för det ickefarliga avfallet
som inte kan återvinnas idag. En ny deponicell
för farligt avfall anlades år 2004 enligt de nya
direktiven.

Bemannad återvinningscentral
Vid Bredemads avfallsanläggning finns
Ljungby kommuns enda bemannade åter-
vinningscentral. Den ligger i direkt anslutning
till deponiområdet. Här får privatpersoner och
småföretag lämna sitt avfall i 25 olika frak-
tioner som därefter går till återvinning i
möjligaste mån.

Lokalisering
Avfallsanläggningen är väl lokaliserad med
hänsyn till transporter och störningar på be-
byggelse. Närheten till E4:an och riksväg 25
underlättar de långväga transporterna. De geo-
logiska förutsättningarna för deponering är
mycket goda med siltig sandmorän.

Nuvarande deponi
Deponin på Bredemads avfallsanläggning upp-
fyller inte de nya lagkraven för bottentätning
och dränering. Detta innebär att nuvarande
deponi måste avslutas senast år 2008. Deponin
måste sluttäckas och därefter har kommunen
skyldighet att övervaka denna under minst
trettio år framåt. Kommunen har fått tillstånd
för fortsatt drift av Bredemads avfallsanlägg-
ning. Kommunen måste dock ta ställning till
om fortsatt drift ska ske efter år 2008.
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Lakvatten
Lakvattnet pumpas till energiskog inom
Bredemad. Lakvattenmängderna är dock stora
vilket innebär problem med omhändertagan-
det. Energiskogen räcker för närvarande inte
till och stora mängder lakvatten måste därför
pumpas till kommunens avloppsreningsverk.
Detta kan innebära störningar i reningsverket.
I samband med att nuvarande deponi av-
vecklas och sluttäcks kommer förmodligen
problemen med lakvattenmängderna att
minska.

Vad händer i framtiden?
Ändrade förutsättningar
I framtiden kommer förutsättningarna för av-
fallshanteringen troligen att förändras avse-
värt. Avfallsmarknaden utvecklas genom
strängare lagstiftning och ökad konkurrens.

Framtida deponering
Enligt kommunens anpassningsplan för Brede-
mads avfallsanläggning skall en ny deponi an-
läggas inom området före år 2009. Framtida
deponeringsbehov är ovisst, då nya lagar och
förordningar förespråkar återvinning framför
deponering. Behovet av att deponera kommer
dock alltid att finnas kvar.

Framtida intäkter och kostnader
Intäkterna från Bredemads avfallsanläggning
minskar i takt med att allt mindre avfall depo-
neras. Framtida intäkter kommer att bli be-
roende av kommunens vilja att profilera och
marknadsföra sin avfallsanläggning. Sluttäck-
ning av den nuvarande deponin är beräknad att
kosta cirka 30 miljoner kronor. Efter slut-
täckning tillkommer kostnader för tillsyn i 30
år. Ett eventuellt anläggande av en ny deponi
kommer att kosta cirka 3 miljoner kronor per
hektar.

Fortsatt planarbete
Avfallsanläggningens utveckling
Kommunen behöver utreda framtiden för
Bredemads avfallsanläggning. Utredningen
bör också omfatta förslag på lämplig orga-
nisation för driften. Kommunen måste börja
sluttäcka de delar av deponin som ej används
idag.

icke-farligt avfall
(skall sluttäckas)

Deponi  för 

Energiskog Ev. framtida deponi
(nu energiskog)

Nya lakvatten-

Äldre lakvattendamm

Komposteringsyta

central

Lagringsyta

farligt avfall

Till Ljungby stad

dammar

Deponi för 

Återvinnings-

Bredemads avfallsanläggning
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SÄKERHET OCH ROBUSTHET
Ljungby kommun har utarbetat en risk- och

sårbarhetsanalys utifrån ny lagstiftning.

Robusthet
Robusthet innebär samhällets förmåga att för-
hindra allvarliga händelser och minska de
negativa följderna av sådana, om de inträffar.
Ett robust samhälle ställer stora krav på
planering och samordning för att minimera
risker och maximera beredskapen.

Lagstiftning
Lagar som styr risk- och krishanteringen är:
• lag om extraordinära händelser i fredstid

hos kommuner och landsting
• lag om skydd mot olyckor
• säkerhetsskyddslag
• lag om civilt försvar.

Enligt plan- och bygglagen skall översikts-
planen ange de miljö- och riskfaktorer som bör
beaktas vid beslut om användning av mark-
och vattenområden.

Risker
I rapporten ”Robusthet i den fysiska miljön”
ges exempel på risker för vilka det bör finnas
en särskild beredskap på regional och lokal
nivå:
• allvarlig smitta
• kemikalieolyckor
• störningar i samhällsviktiga datasystem
• svåra störningar i infrastrukturen

• elförsörjning
• hälso- och sjukvård
• telekommunikationer
• transporter
• vattenförsörjning

• översvämningar och dammbrott.

Handlingsplan
Det finns en kommunal handlingsplan som
redogör för ansvarsfördelningen vid kriser och
allvarliga händelser. Den beskriver hur
informationsarbetet skall gå till och vilka
instanser som är ansvariga för vad.

Vid kriser och allvarliga händelser ligger
ansvaret för ledning och information hos en
krisledningsnämnd. Kommunen har en bered-
skapssamordnare för samordning av kommu-
nens beredskap och samhällets civila försvar.

Totalförsvaret
Det militära hotet anses litet i dagens samhälle.
Detta har förändrat inriktningen på försvaret
till att gå mot ett totalförsvar. Samhället ses
som en helhet som måste fungera även i en
krissituation. Samarbete och samordning
mellan olika aktörer i samhället är av största
vikt.

Försvarsmaktens anläggningar
I kommunen finns militära anläggningar och
förråd. Vissa av anläggningarna är en total-
försvarsresurs och förvaltas av försvarsmakten.
Områden vid dessa anläggningar och förråd är
av riksintresse för totalförsvaret. Enligt miljö-
balken skall områden med riksintressen för
försvaret skyddas från all exploatering. I vissa
fall kan försvarets intressen leda till att lov-
plikt måste införas med särskilda områdes-
bestämmelser. Områdena kan av sekretesskäl
inte redovisas i översiktsplanen. Kännedom
om berörda områdens belägenhet och omfatt-
ning finns hos kommunen och länsstyrelsen.

Räddningstjänsten
Kommunens räddningstjänst har som primär
uppgift att svara för räddningstjänsten inom
kommunen i enlighet med lagen om skydd mot
olyckor. Uppgifterna är i första hand att rädda
liv, egendom och miljö samt i andra hand att
begränsa skador på dessa. Räddningstjänsten
skall bland annat ha beredskap för bostads-
och industribränder, trafikolyckor och insatser
vid utsläpp av farliga ämnen. Dessutom svarar
räddningstjänsten för förebyggande åtgärder i
form av till exempel utbildning, rådgivning
och tillsyn.
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Handlingsprogram
Det finns ett handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor för Ljungby kommun. Den
visar översiktligt kommunens riskbild. I pro-
grammet anges också vilka mål som finns för
kommunens skadeförebyggande och olycks-
avhjälpande arbete. Det redovisas även hur
räddningstjänsten organiseras och planeras.

Kommunens risk- och skyddsobjekt
En riskinventering av kommunen gjordes år
1993. I den identifierades följande risk- och
skyddsobjekt:
• flera större skolor och daghem
• flera större vårdanläggningar
• länsdelssjukhus med utrymningsproblem
• stora skogsområden med dåligt vägnät
• vattentäkter i anslutning till vägar
• ett flertal större industrier i tätorter
• stor användning och transport av gasol
• många transporter av farligt gods.

Risk- och sårbarhetsanalys
Ljungby kommun har utarbetat en risk- och
sårbarhetsanalys utifrån ny lagstiftning. Ana-
lysen beskriver kommunens förebyggande
arbete och beredskapen för kriser och allvar-
liga händelser.

Elförsörjningen
Ljungby kommun är beroende av elenergi som
produceras utanför kommunen. Omkring 10 %
av kommunens behov av el kan produceras
inom kommunens gränser. Distributionsnätet i
Ljungby kommun handhas av E.ON Elnät
Sverige AB och Ljungby Energinät AB.

Strömavbrott
På landsbygden är nätet utsatt för stora påfrest-
ningar vid stormar och snöoväder. Strömavbrott
är vanligt förekommande. Genom ombyggna-
der av nätet och förbättrad röjning av lednings-
gatorna kan dessa problem minskas. Vid mer
omfattande strömavbrott kan hela kommunen
påverkas.

Reservaggregat
De viktigaste kommunala verksamheterna är
utrustade med reservaggregat som förser verk-
samheten med ström även vid ett strömavbrott.

Samhällsviktiga datasystem
Det finns en risk för störningar i samhälls-
viktiga datasystem på grund av datavirus, brott
i kommunikationsledningarna och brister i
sambandscentraler. Det kan också uppstå
problem när ordinarie system slutar fungera.

Trafikrisker
Trafiken har ökat de senaste åren på kommu-
nens större vägar. Ombyggnaden av E4:an
med mitträcken har minskat risken för allvar-
liga olyckor. Ökade trafikmängder och brist-
ande vägunderhåll ökar risken för olyckor.

Kemikaliehantering
Vid olyckor skulle kemikalier från industrier
kunna nå vattendragen via avloppslednings-
nätet. Sannolikheten för detta är dock liten.
Kontrollen av företagens kemikaliehantering
utförs av kommunens miljö- och byggkontor.
Fjärrvärmeanläggningen Ljungsjöverket
använder stora mängder gasol och omfattas
därför av särskild lagstiftning.

Transport av farligt gods
Den största risken för kemikalieolyckor i
kommunen är den omfattande transporten av
farligt gods som sker på vägarna. Transporter
av farligt gods skall främst ske på E4:an, riks-
väg 25 och länsväg 124. Inom Ljungby stad
finns en plan som beskriver vägval för tung
trafik. Transport av farligt gods är förbjuden
på vägen mellan Ljungby stad och Lagan.
Anledningen är att vägen passerar genom
kommunens största vattentäkt. Vägen används
av tung trafik när E4:an är avstängd. Behovet
av detta kommer att minska när E4:an byggts
om till motorväg.

Vatten- och avloppsförsörjning
Ljungby kommun har större vattentäkter i
Lagadalen. De är känsliga för påverkan då de
levererar vatten till större delen av kommunens
invånare. En olycka på vägen mellan Ljungby
stad och Lagan kan ge långtgående effekter på
råvattenkvaliteten.

Sjön Bolmen utgör en stor råvattentäkt. Därför
är vattenskyddet i sjön, och särskilt vid Bolmen-
tunnelns intag, viktigt.
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Hälso- och sjukvård
Många vårdanläggningar och särskilda
boenden är stora och en utrymning försvåras
av att de boende oftast är äldre eller sjuka.
Socialnämnden har en beredskapsplan för
utrymning av sociala anläggningar. Ström-
avbrott innebär problem för vården. Ljungby
kommuns större vårdanläggningar och sär-
skilda boenden har reservkraftverk.

Ras och skred
Risken för ras eller skred har tidigare bedömts
som liten i Ljungby kommun. De områden
som kan vara mest utsatta är stränderna längs
de större åarna. Efter översvämningarna år
2004 har  kommunen begärt att Räddnings-
verket skall göra en skredriskinventering för
Ljungby kommun.

Översvämningar
Översvämningar kan ge skador på egendom,
jordbruksmark och infrastruktur. En under-
sökning gjord av SMHI år 1999 visar hur höga
flöden i Lagaån kan påverka Ljungby kommun.
Den visar att jordbruksområden längs Lagaån
kan drabbas av översvämningar. Den ort som
drabbas mest i kommunen är Hamneda. Vissa
obebyggda områden längs Lagaån i Ljungby
stad kan översvämmas. SMHI har, på kommu-
nens uppdrag, genomfört en detaljerad över-
svämningskartering för Ljungby stad. Risken
för dammbrott vid Ljungby kraftstation är
liten, enligt en riskanalys som Ljungby Energi
gjort år 1989. Effekterna av ett sådant damm-
brott är också relativt små.

Bränder
Brand är räddningstjänstens ursprungliga
ansvarsområde. Arbetet handlar idag mycket
om förebyggande åtgärder. Beredskapen för att
ta hand om bränder är väl utarbetad.

Vad händer i framtiden?
Vattenförsörjningen
Vägverket håller på och ser över vilka åtgärder
som skall genomföras på vägen mellan Ljungby
stad och Lagan för att minska effekten av en
eventuell olycka. Den planerade dricksvatten-
täkten i Dörarp kan komma att användas som
reservvattentäkt i kommunen.

Fortsatt planarbete
Kommunal planering
I kommunala planer skall hänsyn tas till robust-
het och beredskap.

Uppställningsplats
Kommunen bör se över möjligheten att an-
ordna en uppställningsplats för skadade fordon
med farligt gods.
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MILJÖMÅL
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att främja en hållbar utveckling som

innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

De nationella miljömålen
Det finns 16 nationella miljömål för en hållbar
utveckling. Miljömålen är antagna av Sveriges
riksdag. De nationella miljömålen har konkre-
tiserats i ett antal delmål och åtgärdsstrategier
som också antagits av Sveriges riksdag. Del-
målen är ofta etappmål på några års sikt för
hur man skall uppnå de övergripande målen.

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimat-
förändringar stabiliseras på en nivå som inne-
bär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att detta
globala mål kan uppnås.

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

3. Bara naturlig försurning
Mark och vatten ska inte försuras genom ned-
fall av föroreningar eller av markanvändning.
Försurningen ska inte öka korrosionshastig-
heten i tekniskt material.

4. Giftfri miljö
Miljön ska långsiktigt vara fri från ämnen och
metaller som skapats i eller utvunnits av sam-
hället och som kan hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden.

5. Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet utvecklas så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning.

6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mång-
falden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning i den yttre miljön.

7. Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten
ska inte ha någon negativ inverkan på männi-
skors hälsa, biologisk mångfald eller möjlig-
heterna till allsidig användning av mark och
vatten.

8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och variationsrika livsmiljöer. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.

9. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vatten-
drag.

10. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushåll-
ande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

11. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den bio-
logiska mångfalden bevaras och kulturmiljö-
värden och sociala värden värnas.

12. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samtidigt som den bio-
logiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.
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13. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö och fun-
gera för alla och bidra till en förbättring av den
regionala och globala miljön. Natur- och kul-
turvärden ska tas till vara och utvecklas. Bygg-
nader och anläggningar ska lokaliseras och ut-
formas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och energi och andra naturresurser främjas.

14. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en lång-
siktigt hållbar produktion samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras. Kust och
skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat
nyttjande av hav, kust och skärgård ska be-
drivas så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.

15. Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet
vad gäller biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden. Verk-
samheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till
dessa värden och så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer.

Regionala miljömål
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har antagit
miljömål för länet utifrån de nationella
miljömålen. De regionala miljömålen har be-
aktats i översiktsplanens olika kapitel.

Ställningstagande
Hänsyn till miljömålen
Miljömålen skall vara vägledande i olika
projekt och i kommunens planarbete.

Fortsatt planarbete
Miljöplan
Kommunen ska ta fram en miljöplan med
lokala miljömål som är specifika för Ljungby
kommun och dess förutsättningar.
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MILJÖKVALITETSNORMER
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara

miljökvalitet som människan och miljön kan anses tåla.

Miljöbalken
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta miljö-
kvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt som skall finnas eller uppnås. Normerna
är bindande och får inte frångås. En miljö-
kvalitetsnorm kan införas i hela landet eller för
ett visst geografiskt område.

Kontroll och åtgärder
Det är kommunen som ansvarar för kontrollen
av miljökvalitetsnormerna och att de uppfylls.
Kontrollen kan ske genom mätningar, beräk-
ningar eller annan objektiv uppskattning.
Länets kommuner genomför för närvarande
luftmätningar i samarbete med Luftvårds-
förbundet.

Befintliga miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för utomhus-
luft. Grunden för miljökvalitetsnormerna har
varit EU:s ramdirektiv om luftkvalitet. Det
finns också miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten.

Miljökvalitetsnormerna är styrande
Miljökvalitetsnormerna skall iakttas vid pröv-
ning och tillsyn enligt olika lagstiftningar samt
vid planering och planläggning i kommunen
för att de skall klaras även på lång sikt.

Planläggning
Kommunen genomför regelbundna mätningar
av luftkvaliteten. Kommunens planläggning
sker med beaktande av miljökvalitetsnormer.
Vid till exempel planläggning av nya områden
ingår det i planarbetet att hitta lösningar för att
minska föroreningsbelastningen från trafik och
uppvärmning.

Vad händer i framtiden?
Kommande miljökvalitetsnormer
EU-kommissionen håller för närvarande på att
arbeta fram ytterligare direktiv som på sikt
kommer att medföra fler miljökvalitetsnormer
för luft och vatten. För närvarande planeras
inga miljökvalitetsnormer för mark.

Vattendirektivet
I arbetet enligt vattendirektivet kommer
Vattenmyndigheterna att besluta om miljö-
kvalitetsnormer för allt vatten, som förtydligar
innebörden av ”god vattenstatus” respektive
”god potential” (det senare för kraftigt modi-
fierade vatten). Undantag skall göras för vatten
som inte med rimliga ansträngningar bedöms
kunna uppnå normerna före 2015.

Fortsatt planarbete
Miljöplan
Miljökvalitetsnormerna skall iakttas vid fram-
tagandet av en kommunal miljöplan.
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FOLKHÄLSOMÅL
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen är det övergripande nationella folkhälsomålet.

Ett övergripande nationellt mål
Det övergripande nationella målet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor i hela befolkningen. Riksdagen
har antagit det övergripande målet samt elva
olika målområden enligt nedan.

Elva målområden
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomisk och social trygghet
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ökad hälsa i arbetslivet
• Sunda och säkra miljöer och produkter
• En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Gott skydd mot smittspridning
• Trygg och säker sexualitet och en god

reproduktiv hälsa
• Ökad fysisk aktivitet
• Goda matvanor och säkra livsmedel
• Minskat bruk av tobak och alkohol, ett

samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av över-
drivet spelande.

Ställningstagande
Hänsyn till folkhälsomålen
Folkhälsomålen skall vara vägledande i olika
projekt och i kommunens planarbete. Det kan
till exempel vara frågor som rör boendemiljön
i kommunen, trafikfrågor och fritids-
anläggningar.

Fortsatt planarbete
Miljöplan
Folkhälsofrågorna bör tas upp i arbetet med en
lokal miljöplan, det vill säga tillsammans med
miljömål som är specifika för kommunen.
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FÖRORENADE OMRÅDEN
Under de senaste åren har uppmärksamheten på förorenade markområden ökat.

Kraven har skärpts på både verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Förorenade områden
Förorenade mark- och vattenområden kan vara
källor för spridning av miljögifter. Användning
av sådan mark bör ske med försiktighet.
Exempel på förorenade områden kan vara
industrifastigheter, deponier och bensin-
stationer.

Miljöbalken
Ansvaret för förorenade områden är tydligt i
lagstiftningen. Ansvaret för undersökningar
och eventuella saneringsåtgärder ligger i första
hand på den som orsakat föroreningen och i
andra hand på fastighetsägaren.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av det förorenade områdets
miljöpåverkan görs en samlad riskbedömning
utifrån ett antal aspekter:
• föroreningarnas farlighet
• föroreningsnivåerna
• spridningsförutsättningarna
• områdets känslighet och skyddsvärde.
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Inventeringar
Länsstyrelsen har i samarbete med bland annat
länets kommuner inventerat en rad olika
branscher för att identifiera förorenade mark-
och vattenområden. De inventeringar som
gjorts finns att tillgå hos länsstyrelsen.
Ljungby kommun har inventerat och klassat
nedlagda deponier i kommunen. Deponierna
kan utgöra förorenade områden. Det finns
andra områden som använts för miljöfarlig
verksamhet som ännu inte inventerats. Inven-
tering av plastindustrier och garverier pågår.

Genomförda saneringar
Fnasbacken vid sjön Bolmen sanerades i
mitten av 1990-talet. Föroreningarna på Fnas-
backen kom från impregnering av telegraf-
stolpar.

Kvarteret Nålen i Ljungby stad har sanerats för
att användas till bostadsbebyggelse. Området
var förorenat av metaller från en nedlagd yt-
behandlingsverksamhet.

Bensinstationer
Oljebolagen i Sverige har gått samman och
bildat en miljösaneringsfond för att inventera
och vid behov sanera marken vid nedlagda
bensinstationer. Inventeringen har omfattat
cirka 35 stationer i kommunen. Hälften av
dessa har markundersökts. Några bensin-
stationer har också sanerats eller kommer att
saneras. Saneringen gör att marken vanligtvis
kan användas för mindre känsliga verksam-
heter.

Vad händer i framtiden?
Saneringsprojekt i Dörarp
Sanering av ett förorenat område i Dörarp in-
går som ett prioriterat objekt i de regionala
miljömålen. Marken är förorenad av framför-
allt krom och nickel. Statliga pengar har av-
satts för att genomföra kompletterande under-
sökningar av området. Undersökningarna skall
leda fram till hur en framtida sanering skall
genomföras.

Ställningstagande
Restriktioner inom förorenade områden
Vid planläggning av områden samt vid kom-
munens köp och försäljning av fastigheter
skall kommunen uppmärksamma om den
aktuella platsen är förorenad. Om så är fallet
bör kommunen kontrollera vilka eventuella
krav som kan ställas på sanering eller om
markanvändningen skall begränsas.
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ÖVRIGA MILJÖ- OCH HÄLSORISKER
Det finns olika miljö- och hälsorisker i samhället, till exempel

luftföroreningar, buller, radon och strålning.

Luftkvalitet
Luftföroreningar
Luftföroreningar kommer från en rad olika
verksamheter i samhället, till exempel trafik,
vedeldning och industrier. Luftföroreningar
kan föras hit med vindarna från andra länder.
Vissa föroreningar kan vi själva påverka i vår
region eller i vårt närområde. Exempel på
luftföroreningar är svaveldioxid, kvävedioxid,
ozon och olika partiklar.

Effekter av luftföroreningar
Luftföroreningar av olika slag kan medföra
hälsorisker, skador på vegetation samt skador
på byggnader och kulturföremål.

Miljökvalitetsnormer
Det finns nationella miljökvalitetsnormer för
utomhusluft för att säkerställa en god luft-
kvalitet för människors hälsa och miljön.
Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet
för att normerna följs.

Buller
Buller i dagens samhälle
Buller definieras som oönskat eller störande
ljud. Det blir allt svårare att hitta områden som
inte störs av buller från till exempel fordons-
trafik, flygplan och industrier.

Krav på verksamheter
Det finns gränsvärden för buller från indu-
striell verksamhet, skjutbanor, motorsport,
vägar, järnvägar, flyg och byggarbetsplatser.
Bullervärdena anger hur hög bullernivån får
vara utomhus och inomhus. Ofta är det många
bullerkällor som bidrar till den totala buller-
nivån. Det finns ett EU-direktiv om bedöm-
ning och hantering av omgivningsbuller som
kan få betydelse för planeringen i kommunen.

Miljömål
Ett av de regionala miljömålen för länet anger
att ”tysta områden" ska inventeras och införas
i kommunernas översiktsplaner senast år 2010.
Ett nationellt miljömål anger att antalet männi-
skor som utsätts för trafikbullerstörningar som
överstiger gränsvärdena för bostäder skall
minska.

Strålning
Joniserande strålning
Den joniserande strålningen har förmåga att ge
förändringar i levande organismer. Exempel på
denna typ av strålning är kosmisk strålning,
röntgenstrålning och strålning från radioaktiva
ämnen.

Icke joniserande strålning
Icke joniserande strålning påverkar levande
organismer främst genom värmeverkan. Denna
strålningstyp består av elektromagnetiska växel-
fält och omfattar ett brett frekvensspektrum.
Exempel på denna typ av strålning är olika
typer av radio- och TV-sändning, mobiltelefoni
och ultraviolett ljus (UV-strålning).
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Radon
Radon förekommer i vissa bergarter och jord-
arter. Även vattnet blir påverkat av markradon.
Det kan också finnas radon i vissa äldre
byggnadsmaterial, till exempel blå lättbetong.
Radon kan öka risken för cancer. Det finns
gränsvärden för radon i bostäder och för
dricksvatten. Det finns också ett nationellt
miljömål som gäller framtida radonhalter i
bostäder, skolor och förskolor.

Förekomst av radon i kommunen
Generellt sett är radon inte något stort problem
i kommunen. De undersökningar som har
genomförts visar på låga eller normala halter.
De områden som kan förväntas ha förhöjda
halter är området med bergarten hyperitdiabas
mellan sjöarna Möckeln och Tjurken samt i
vissa områden med rullstensåsar.

Ställningstagande
Radon
I samband med planläggning eller nybyggna-
tion av ett område där det finns risk för radon
skall markundersökning ske. Vid behov bör
mätning av radon genomföras.

Fortsatt planarbete
Kommunal miljöplan
I en kommande miljöplan skall miljö- och
hälsorisker inom Ljungby kommun behandlas.
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MATERIALANVÄNDNING
Ljungby kommun har många våtmarker med brytbar torv. Ljungby kommun

har även stor tillgång på grus men mycket av detta bör inte brytas.

Täkter i Ljungby kommun
I Ljungby kommun utvinns berg, grus och
morän för byggnation och anläggningar av
olika slag. Vidare bryts torv för jordför-
bättrings- och energiändamål. All täktverk-
samhet i kommunen bedrivs av privata
näringsidkare.

Lagstiftning
Kommersiella täkter kräver tillstånd enligt
miljöbalken. Enskilda fastigheters uttag för
husbehov kräver vanligen inget tillstånd.
Tillståndsplikt för husbehovstäkter finns i
Groerydsområdet i södra delen av kommunen.
Övriga husbehovstäkter ska anmälas för sam-
råd till länsstyrelsen om de kan komma att
ändra naturmiljön väsentligt.

Torv
Torv används som bränsle i värme- och
energiverk och som jordförbättringsmedel.
Ljungby kommun har många våtmarker med
brytbar torv. Flera av dessa har dock så stora
bevarandevärden att de inte får exploateras.

Torvtäkt
En torvtäkt påverkar bland annat växt- och
djurliv samt de hydrologiska förhållandena.
Det finns ett regionalt miljömål som anger att
tillstånd till ny torvtäkt endast kan lämnas för
myrar som saknar stora natur- och kultur-
miljövärden. I Ljungby kommun finns sex
torvtäkter i drift.

Grus och berg
Tillgången på naturgrus är begränsad. Till-
gången på brytbart berg är däremot så stor att
den närmast kan betraktas som oändlig. Berg-
kross kan ersätta grus i industrin. De vanligaste
användningsområdena för grus och bergkross
är betong, asfalt samt annat bygg- och väg-
material. Ljungby kommun har stor tillgång
på grus men mycket av detta kan eller bör inte
brytas på grund av konflikter med andra in-
tressen. De befintliga grustäkterna är i dag
koncentrerade till Lagaåns dalgång och kring
Prästebodaån. I Ljungby kommun finns åtta
grustäkter och två bergtäkter.

Grustäkt
En grustäkt innebär en varaktig förändring av
miljön. Den påverkar ofta natur- och kultur-
värden samt det rörliga friluftslivet. Grund-
vattnet i grusformationer är viktigt för den
framtida dricksvattenförsörjningen. Grusåsar
och andra naturgrusformationer har dessutom
ofta ett geovetenskapligt skyddsvärde. Det
finns regionala miljömål som anger att antalet
grustäkter och att uttaget av naturgrus i länet
skall halveras från år 2003 till år 2010.

Bergtäkt
En bergtäkt kan innebära en varaktig för-
ändring av natur- och kulturvårdsintressen
och ändra förutsättningarna för friluftslivet.
Generellt sett är denna påverkan lokal och en
bra lokaliserad bergtäkt ger inte samma in-
verkan på landskapsbilden som en naturgrus-
täkt. En bergtäkt ger vanligtvis inte lika stor
påverkan på grundvattnet som en grustäkt.
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Materialhushållning
Naturgrustillgången i Kronobergs län är
begränsad. I motsvarande grad som uttaget av
naturgrus minskar skall förbrukningen av berg
och i viss mån även morän och återvunnet
material öka. Dessa olika sätt att hushålla med
material skall minska behovet av nya
grustäkter och öka möjligheten att bevara
områden med naturgrus.

Massåtervinningsstation
Idag finns en kommunal massåtervinnings-
station på nordvästra industriområdet i
Ljungby stad. Där återvinns massor från
framförallt kommunala verksamheter. De
privata täkterna i Tallåsen och Orberg har
också viss massåtervinning.

Ställningstagande
Grustäkter
Grusförekomster utgör begränsade resurser
som skall hushållas med. Tillstånd till nya
grustäkter skall ges restriktivt och endast i de
fall grusmaterialet inte kan ersättas med berg-
kross eller annat alternativt material.
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JORDBRUK
Jordbruken i kommunen har ofta små åkerarealer

och är ofta inriktade på husdjursskötsel.

Lagstiftning
Lagstiftningen för jord- och skogsbruk finns i
miljöbalken och i särskilda skötsellagar. Enligt
miljöbalken är jord- och skogsbruk av natio-
nell betydelse. Jord- och skogsbruk har dock
inte inordnats under begreppet riksintressen.

Lagstiftningens omfattning
För jordbrukets del omfattar lagstiftningen
främst hänsyn till natur- och kulturvärden samt
bestämmelser för att minska läckaget av
näringsämnen. Tillståndsplikt finns för vissa
jordbruksverksamheter.

Strukturrationaliseringar
Jordbruket har genomgått stora förändringar.
Flera små gårdar har lagts ihop till större och
mekaniseringen har ökat. Andelen sysselsatta i
jordbruket var 2 % år 2003 i Kronobergs län,
vilket var något över rikssnittet. Stora föränd-
ringar av antalet gårdar med aktiva brukare
och ett minskande antal betesdjur har gett stora
effekter på landskapet och dess biologiska
innehåll.

EU-stöd
Sveriges medlemskap i EU har medfört för-
ändringar av jordbrukspolitiken. Numera
prioriteras kulturvärden och det öppna land-
skapet. Kostnadskompensation ges till mindre
gynnade områden. I Kronobergs län har de
flesta lantbrukare sökt någon form av EU-stöd.
Tillsammans fick de cirka 220 miljoner kronor
i EU-stöd år 2004. Största delen gick till
direktstöd av produktion i form av arealstöd
och djurbidrag. Cirka 100 miljoner kronor gick
till olika typer av miljö- och landskapsstöd.

Ekologisk produktion
En fjärdedel av åkerarealen i Ljungby kommun
får EU-bidrag för ekologisk produktion. År
2004 uppgick detta bidrag till drygt 5 miljoner
kronor.

Jordbruksmarken
Stora delar av kommunens jordbruksmark är
samlad till de större vattendragens dalgångar,
Lagaån, Prästebodaån och Helge å. Det finns
därutöver en hel del åker- och betesmark i
skogsdominerade områden.

Mindre åkerarealer
Jordbruken i Kronobergs län brukar avsevärt
mindre åkerarealer än riksgenomsnittet.
Knappt hälften av åkermarken i länet används
för spannmålsodling. Mer än hälften av jord-
bruken i länet är inriktade på husdjursskötsel.

Vad händer i framtiden?
Nya möjligheter
Många lantbruksföretag har startat komplette-
rande verksamheter för att bredda den ekono-
miska basen. Ofta handlar det om någon form
av fritids- och turistverksamhet. Allt tyder på
att denna typ av verksamhet kommer att öka.

Färre jordbrukare
Många jordbruk har fått en försämrad lönsam-
het. Jordbruken är beroende av stödformer
som snabbt kan förändras. Intresset för att ta
över jordbruksanläggningar vid till exempel
generationsskifte är lågt. Detta innebär allt
färre aktiva jordbrukare i framtiden.

Jordbruksreformen
Frikopplingen av EU:s stöd till jordbruket,
som i Sverige införs år 2005, är en mycket om-
fattande reform. Det innebär att produktions-
stöd istället omvandlas till generellt stöd till
den brukade marken, det så kallade gårds-
stödet. I detta sammanhang räknas både åker,
bete och äng som brukad mark. Sverige har
valt en blandmodell för att mildra initiala
effekter. Frikopplingen har en tydlig miljö-
profil genom att den gynnar mer extensiv
produktion med låg djurtäthet. Vilka konse-
kvenser detta kan få för jordbruket i
kommunen är ännu osäkert.
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Tätortsutbyggnad
Konflikterna mellan tätortsutbyggnaderna och
jordbruksintressena inom kommunen bedöms
endast bli marginella under planperioden.

Ställningstaganden
Små åker- och betesmarker
För den biologiska mångfalden och en levande
landsbygd är det önskvärt att små åker- och
betesmarker kan finnas kvar. I länets regionala
miljömål finns förslag om att dessa arealer
skall öka. Skall detta vara ekonomiskt möjligt
måste nuvarande stödformer ändras.

Produktiv jordbruksmark
Inom områden med produktiv och samman-
hängande jordbruksmark skall så långt möjligt
åtgärder undvikas som kan motverka eller
försvåra en fortsatt jordbruksdrift.
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SKOGSBRUK
Skogsbruket har stor betydelse för Ljungby kommun.

Det ger sysselsättning och är viktigt för landsbygdens fortlevnad.

Lagstiftning
Lagstiftningen för skogsbruk finns främst i
miljöbalken och skogsvårdslagen. Även
kulturminneslagen påverkar skogsbruket.
Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk av
nationell betydelse. Jord- och skogsbruk har
dock inte inordnats under begreppet riks-
intressen. För skogsbrukets del syftar be-
stämmelserna till att uppfylla både
produktions- och miljömålen.

Skogsbruk
Skogsbruket har förändrats mycket genom
åren, från husbehovsavverkning till närings-
verksamhet. Större och större del av skogs-
marken utgörs av planterad skog. En stor del
av den avverkade skogen går på export som
sågade trävaror, papper och pappersmassa.
Skogen har blivit Sveriges viktigaste netto-
inkomstkälla. Skogen är också en viktig
energikälla för vår kraft- och värmeförsörj-
ning.

Produktions- och miljömål
Kraven på natur- och miljöhänsyn i skogs-
bruket ökar. Fler och fler av skogens naturliga
arter bedöms som hotade. Det gäller särskilt
arter som är beroende av olika typer av natur-
skog och av död ved. Det biologiska innehållet
i skogen minskar trots ökande insatser genom
reservatsbildningar, biotopskydd, naturvårds-
avtal och liknande. Av alla rödlistade arter hör
drygt hälften hemma i skogen.

Skogen - en kommunal angelägenhet
Skogsbruksfrågor blir alltmer av kommunal
betydelse. Skogen har betydelse för syssel-
sättningen och näringslivet. I ett skogslän som
Kronoberg kan skogen vara den resurs som
möjliggör bygdens fortlevnad.

Stora inkomster
I Ljungby kommun är andelen privatägd
skogsmark cirka 80 % vilket är betydligt mer
än i Sverige som helhet (51 %). Av kom-
munens totala yta är cirka 60 % produktiv
skogsmark. Skogsägarna i kommunen hade
före stormen år 2005 fått inkomster på runt
100 miljoner kronor per år från skogen.

Det allmännas intresse
Kommunen och staten kan förändra förutsätt-
ningarna för skogsbruket. Det allmännas in-
tresse av till exempel exploatering eller be-
varande kan väga tyngre än skogsbruket. Det
kan handla om att tillgodose att mark finns för
en tätorts expansion eller bildande av natur-
reservat för att säkra tillgången av tätortsnära
mark för fritidsändamål.

Hotbild
En hotbild mot skogen är fortfarande nedfall
från luften. Nedfallet av framförallt kväve ger
en obalans i marken. Nationella åtgärder be-
hövs för att komma till rätta med detta.
Stormen år 2005 har visat hur sårbar skogs-
näringen är för naturkatastrofer.

Transporter
Transportkostnader utgör en stor del av kost-
naderna för skogsbruket. Transporterna går
idag i stor utsträckning på landsväg. Ett bra
vägnät av tillräcklig standard för dessa tunga
transporter är därför viktigt. Under överskådlig
tid bedöms lastbilstransporterna förbli domine-
rande.
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Vad händer i framtiden?
Ökat skydd
Staten kommer att öka andelen skyddad pro-
duktiv skogsmark. Idag är 1 % av den produk-
tiva skogsmarken i länet formellt skyddad,
som naturreservat eller biotopskyddsområde.
Därtill kommer frivilliga avsättningar inom
ramen för certifierat skogsbruk. Den ökade
mängden skyddad skogsmark kommer att få
konsekvenser för enskilda skogsägare, skogs-
industrin och det övriga näringslivet.

Ljungby stad
Kring Ljungby stad kan skogsmark behöva
planläggas för industri eller bebyggelse under
den kommande planperioden. Normalt står inte
detta i konflikt med enskilda intressen, om full
ersättning utgår eller om ersättningsmark kan
erbjudas. Det står dock i strid med det all-
männa intresset genom den minskade
produktionsarealen.

Kommunens tätorter
Kring tätorterna i kommunen kan kommunen
behöva avsätta produktiv skogsmark till om-
råden för friluftsändamål. Detta berör dock
mest kommunägd mark.

Efter stormen
Stormen i januari år 2005 har fått stora konse-
kvenser för skogsbruket. Den stormskadade
skogen måste arbetas upp. I Ljungby kommun
behöver stormfälld skog motsvarande ett stort
antal årsavverkningar tas om hand. Mängden
avverkningsbar skog i kommunen kommer att
vara mindre under flera år efter stormen.

Ägarstruktur
En allt större del av skogsfastigheterna inom
kommunen ägs av personer som inte bor på
den egna fastigheten. Runt 40 % av skogs-
fastigheterna ägs av personer bosatta utanför
kommunen. Ägarstrukturen leder till att
skötseln av skogen ändrar karaktär. Skogs-
entreprenörer anlitas i större utsträckning och
ett storskaligt skogsbrukstänkande blir
vanligare.

Skogsbrukens framtid
Efter stormen är det stora ytor som måste åter-
beskogas. Skyddsdikning kommer att behövas
där stormen fällt många träd på låglänta marker.
Strategiska frågor kommer att diskuteras av
både myndigheter, skogsindustri och mark-
ägare.

Ställningstaganden
Skogsbruket viktigt
Skogsnäringen är en viktig förutsättning för
landbygdens fortlevnad. Näringen skall, så
långt möjligt, få goda betingelser för en
rationell verksamhet.

Samarbete
Det är angeläget att samarbetet mellan skogs-
brukets företrädare, den frivilliga naturvården,
kommunen och länsstyrelsen fortsätter att ut-
vecklas.

Tätortsnära skogar
Den tätortsnära skogen är värdefull för frilufts-
livet. Skogsskötsel i den tätortsnära skogen bör
anpassas för att gynna friluftslivet.
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FISKE OCH VATTENBRUK
Det finns goda möjligheter till fiske och vattenbruk i Ljungby kommun.

Möjligheter till fiske och vattenbruk
Ljungby kommun är en kommun med goda
möjligheter till att utveckla både fiske och
vattenbruk. Det finns knappt 200 sjöar i
kommunen och många av dem är relativt stora.

Riksintresse för yrkesfiske
Sjön Bolmen är utpekad som riksintresse för
yrkesfisket. Sjön tillhör Lagans avrinnings-
område. Det finns ett par yrkesfiskare som har
licens för yrkesfiske och som utgår från Ljung-
by kommun. Det finns också några yrkes-
fiskare med licens som utgår från de andra
kommunerna runt Bolmen.

Fisket i Bolmen
Vattnet i Bolmen påverkas liksom i andra sjöar
negativt av miljögifter, vissa metaller och för
hög näringsbelastning. Viktiga lekområden bör
identifieras och skyddas från skadlig påverkan.
Fiskbeståndet påverkas av de många skarvarna.

Fiskevårdsområdesföreningar
Det finns ett tjugotal fiskevårdsområdes-
föreningar i kommunen som arbetar med för-
valtning och skötsel av fiskevatten samt för-
säljning av fiskekort. Fiskevårdsområdes-
föreningar kommer att beröras av det nya
vattendirektivet. Tillsammans med bland annat
kommunen och länsstyrelsen kan fiskevårds-
områdesföreningarna delta i vattendistriktens
arbete.

Aktivt fritidsfiske
Bolmen, Vidöstern och Möckeln är av riks-
intresse för friluftslivet. Fritidsfisket är en
viktig del av friluftslivet vid dessa sjöar. Andra
exempel på vatten med ett betydande fritids-
fiske är Unnen, Kösen, Bolmån, Exen, Flåren,
Ryssbysjön, Stensjön och Vissjön. Det finns
fiskevårdsplaner för flera sjöar i kommunen.

Bolmens fiske
Det finns en aktiv fiskevårdsområdesförening i
Bolmen. Föreningens mål är att erbjuda ett all-
sidigt fiske. Föreningen arbetar med att ta fram
en ny fiskevårdsplan, som beräknas vara klar
år 2006. Planen arbetas fram för att få en bra
balans mellan uttag och produktion i sjön.

Önnekvarn
Sjöarna Unnen och Bolmen förbinds via en
fallsträcka vid Önnekvarn. Fallet är utbyggt
med ett mindre vattenkraftverk. Stiftelsen för
främjande av Önne ås fiskeproduktion har köpt
in kraftverket med avsikt att återställa möjlig-
heten för reproduktion av öring i vattendraget.
Det finns också lokala önskemål om att
anlägga slussar för båttrafik mellan sjöarna.

Vattenbruk
Med vattenbruk avses en anläggning för upp-
födning av fisk under kontrollerade former.
Detta kan ske i bassänger, kassar eller andra
fullt avgränsade inhägnader. Syftet med
odlingsverksamhet är oftast att producera fisk
för utplantering i fiskevatten eller för konsum-
tion.

Utplantering av fisk
Odling av fisk för utplantering är en mycket
viktig del av fiskevården. Fisken kan till
exempel användas för att förstärka det natur-
liga beståndet i ett vatten och kompensera
skador orsakade av till exempel vattenkraft-
utbyggnad. Många fiskevårdsområdes-
föreningar köper in fisk från fiskodlare och
sätter ut i sjöar och vattendrag.

Tillstånd eller anmälan enligt
miljöbalken
För att få bedriva fiskodling krävs i de allra
flesta fall tillstånd eller en anmälan enligt
miljöbalken beroende på produktionsmängden.
Det är endast riktigt små kvantiteter som inte
omfattas av kravet.
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Fiskodlingar i kommunen
Det finns idag endast några mindre fisk-
odlingar i kommunen. Kommunens sjöar och
vattendrag lämpar sig bäst för små fiskodlingar
med hänsyn till de krav som finns på själva
odlingsplatsen. Ett annat skäl är också att
belastningen inte bör bli för stor när det gäller
utsläpp av fosfor och kväve från foderspill och
fekalier.

Förutsättningar för fiskodling
Det ställs stora krav på vattnet och närområdet
där fiskodling skall kunna bedrivas. Det finns
också flera olika intressen som man bör ta
hänsyn till, som landskapsbilden natur- och
kulturvärden.

Ställningstaganden
Hänsynstagande till riksintressena
Sjön Bolmen är av riksintresse för både yrkes-
fisket och friluftslivet. Friluftslivet och fritids-
fisket är dock av större social och ekonomisk
betydelse för kommunen än yrkesfisket i
Bolmen.

Utveckling av fisket i kommunen
Fisket är viktigt för kommunen och bör kunna
utvecklas. Det bör finnas utrymme för vatten-
bruk i kommunen.

Bevara möjligheterna till fiske
För verksamheter och åtgärder som berör
fiskevatten skall samråd ske med fiskevårds-
områdesföreningarna.
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RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV
Ljungby kommun kan erbjuda många möjligheter till en aktiv fritid.

Bolmen, Vidöstern och Möckeln är områden av riksintresse för friluftsliv.

Friluftsliv
Att ett område är av riksintresse för friluftsliv
anger att det är unikt eller speciellt i en region,
i riket eller internationellt sett. Kommunen
skall i sin planering visa på vilket sätt man
avser att ta tillvara riksintressena. I områden
med riksintressen kan länsstyrelsen gå in och
upphäva kommunala beslut om man finner att
riksintresset inte är tillräckligt bevakat.

Lagstiftning
Hanteringen av riksintressen regleras i miljö-
balken. Lagen säger att områdena ska skyddas
mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära
påtaglig skada på riksintresset.

Riksintressen i Ljungby kommun
Det finns tre områden klassade som riks-
intresse för friluftslivet i kommunen:
• Bolmenområdet
• Vidösternområdet
• Möckelnområdet.

Fritidsfisket är en viktig del av friluftslivet
vid dessa sjöar.

Kartan visar tre områden som är av riksintresse för friluftslivet.

N
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Andra viktiga områden för friluftslivet
Naturreservat och områden av riksintresse för
naturvården kan också ha betydelse för rekrea-
tionsmöjligheterna i kommunen. Andra om-
råden som har stor betydelse för rekreation är
Kronoskogen och Bräkentorpsområdet. I
Kronobergs Natur finns fler områden upptagna
som har betydelse för friluftslivet i kommunen,
men som inte är riksintressen.

Beskrivning av områdena
Länsstyrelsens underlag till naturvårdsverket
för beslut om riksintressen inom kommunen
redovisas i korthet nedan. Beskrivningarna av
områdena innehåller ett värdeomdöme om
varför området utgör ett riksintresse samt för-
utsättningarna för att bevara det.

Förutsättningar för bevarande
Förutsättningarna för att bevara områdena
visar också på de konflikter som kan finnas
med andra intressen i samhället.

Bolmen
Bolmenområdet är, trots det flacka landskapet,
mycket mångformigt, variationsrikt och natur-
skönt. Det är ett attraktivt område med utsökta
tillfällen till båtsport, bad, fiske, natur- och
kulturstudier. Även förutsättningarna för land-
baserat friluftsliv är goda. Det finns orörd
natur och området är förhållandevis lite
exploaterat. Sverigeleden, som är en cykelled,
ligger delvis inom Bolmenområdet liksom
vandringsleden för Bolmenmarschen.

Förutsättningar för bevarande
Jordbruket är en förutsättning för att behålla
landskapets nuvarande karaktär. Vattnets
kvalitet och regleringsförhållanden får inte
försämras med hänsyn till möjligheter för fiske
och bad. Övergång från lövskog till barrskog
får inte ske. Bolmenområdet kan tåla en ut-
veckling av småskaliga anläggningar för fri-
luftsliv och turism samt begränsad utökning av
planlagd fritidsbebyggelse.

Vidöstern
Vidöstern och dess omgivningar är rika på
kulturhistoriska lämningar. Vidöstern är lite
påverkad. Området har stora landskaps-
mässiga, biologiska och geovetenskapliga
värden. Sjön utnyttjas för olika friluftsända-
mål, bland annat fritidsfiske och bad. Det finns
möjligheter till camping.

Förutsättningar för bevarande
För att Vidösternområdets värden skall kunna
bevaras måste hänsyn till kultur- och natur-
värdena tas vid olika typer av markanvänd-
ning. Det kan till exempel gälla jord- och
skogsbruket samt grustäkter.

Möckeln
Möckelnområdet består av sjöar, skogar och
odlingsbygd. Området har ovanligt stor varia-
tion av natur- och kulturtyper. Det finns ut-
sökta tillfällen till positiva upplevelser, natur-
och kulturstudier, båtsport, kanotning, bad och
fritidsfiske.

Förutsättningar för bevarande
För att Möckelnområdets värden skall bestå
förutsätts att sjön bevaras oreglerad. Jord- och
skogsbruket skall bedrivas med fortsatt hänsyn
till natur- och kulturvärdena. Fortsatt hävd av
åker, äng och hage är viktigt. Övergång från
lövskog till barrskog får inte ske. Värdena kan
skadas av olämpligt lokaliserad bebyggelse,
berg- och grustäkter samt omfattande frilufts-
liv. Delar av området kan tåla en utveckling av
småskaliga anläggningar för friluftsliv.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressena
Områden som är av riksintresse för friluftslivet
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Friluftslivet i
de aktuella områdena skall ha hög prioritet i
jämförelse med andra intressen. Kommunen
har dock även ansvar för att beakta verksam-
heter och åtgärder som kan främja samhälls-
utvecklingen på andra sätt.
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LAGSTIFTNING
Vid fysisk planering tillämpas framförallt två lagar,

plan- och bygglagen och miljöbalken.

Fysisk planering
Lagarna som tillämpas vid fysisk planering är
främst plan- och bygglagen och miljöbalken.
Det finns även andra lagar som är knutna till
mark- och vattenanvändning. Kulturminnes-
lagen beskrivs i kapitlet ”Skydd av kultur-
miljöer”. Det finns ett antal ämneslagar som är
knutna till miljöbalken, till exempel väglagen
och lagen om vissa torvfyndigheter.

Mark- och vattenanvändning
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken
skall mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål som de är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Bland de allmänna in-
tressen som lyfts fram i plan- och bygglagen
och miljöbalken finns olika riksintressen och
iakttagelser av miljökvalitetsnormer.

Miljökonsekvensbeskrivningar
Plan- och bygglagen och miljöbalken ställer
krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Plan-
och bygglagen innehåller bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplane-
processen. Miljöbalken ställer krav på miljö-
konsekvensbeskrivningar vid vissa tillstånds-
och tillåtlighetsprövningar samt ibland vid
dispenser från områdesskyddsbestämmelser.
Konsekvenserna av planen, verksamheten eller
projektet skall framgå samt åtgärder för att
minska de negativa miljökonsekvenserna.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen beskriver de planer som
skall finnas inom den offentliga verksamheten
och vilka begränsningar som finns för bygg-
lov. Plan- och bygglagen anger att mark- och
vattenområden skall användas för det eller de
ändamål som de är mest lämpade för med
hänsyn till läge och behov. I övrigt beskriver
plan- och bygglagen noggrant de regler som
finns vid byggande och bygglovsgivning.

Miljöbalken
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö.

Miljöbalken skall tillämpas så att:
• människors hälsa och miljö skyddas mot

skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan på-
verkan

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas
och vårdas

• den biologiska mångfalden bevaras
• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt

används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas

• återanvändning och återvinning liksom
annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

Skyddsvärd natur
I miljöbalken definieras en rad olika typer av
skyddsvärd natur. Dessa är bland annat natur-
reservat, naturminnen, biotopskyddsområden,
djur- och växtskyddsområden, strandskydds-
områden, miljöskyddsområden, vattenskydds-
områden samt särskilt skyddade områden, så
kallade Natura 2000-områden.

Redovisning i översiktsplanen
I översiktsplanen redovisas vilka områden som
omfattas av skydd. Riksintressen i kommunen
och hur dessa skall tillvaratas redovisas också.
I kapitlen ”Planläggning” och ”Bygglovs-
givning” beskrivs plan- och bygglagens
bestämmelser kring planläggning och olika
planer.
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PLANLÄGGNING
I Ljungby kommun finns totalt cirka 600 gällande detaljplaner.

I Ryssby finns områdesbestämmelser för västra delen av samhället.

Fysisk planering
Fysisk planering avser planering för markens
och vattnets användning samt bebyggelse-
miljöns utformning. Kommunen upprättar
planer vid fysisk planering för att:
• garantera olika intressenters insyn och

inflytande
• möjliggöra medborgarinflytande
• få bättre beslutsunderlag för till exempel

bygglov.

Det finns tre olika typer av planer: översikts-
plan, områdesbestämmelser och detaljplan.

Lagstiftning
Plan- och bygglagen och miljöbalken styr den
fysiska planeringen. Plan- och bygglagen be-
skriver förutsättningarna för planläggning i sin
första paragraf:
”Vid planläggning av mark och vatten skall
man beakta den enskilda människans frihet
och främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.”

Planering behövs
Planeringens syfte är att åstadkomma att de
givna resurserna används på ett sätt som inne-
bär god hushållning och långsiktig hållbarhet.
Det är önskvärt att planeringen är sådan att den
stimulerar organisationer, företag och individer
i vårt samhälle till nya initiativ och satsningar.
I planeringen skall det allmännas intressen
vägas mot andra olika intressen. Planering
kräver eftertanke för att goda livsmiljöer skall
kunna åstadkommas.

Kommunalt planmonopol
Kommunerna har fått rätt att själva bestämma
över planläggningen inom kommunen – det
kommunala planmonopolet. Detta innebär inte
att det praktiska planarbetet måste ske i
kommunal regi.

Viktigast är att kommunen har kontroll över
planeringsprocessen och att planernas utform-
ning blir ändamålsenliga. Kommunen ensam
har befogenhet att anta planer.

Översiktsplan
Alla kommuner skall ha en aktuell översikts-
plan som omfattar hela kommunens yta. Över-
siktsplanen är inte juridiskt bindande. Av
planen skall framgå:
• grunddragen i användningen av mark- och

vattenområden
• kommunens syn på hur den bebyggda

miljön skall utvecklas och bevaras
• hur riksintressen skall tillvaratas.

Fördjupningar och kompletteringar
I vissa fall görs fördjupningar och komplette-
ringar av översiktsplanen. I de fall då detta
görs ersätts översiktsplanen av den fördjupade
översiktsplanen för ett avgränsat geografiskt
område.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används inom be-
gränsade områden i stället för detaljplan.
Avsikten med områdesbestämmelser är att
säkerställa syften i översiktsplanen eller att
tillgodose riksintressen.

Detaljplaner
Detaljplaner är bindande planer som används
för att ge byggrätt för byggnader och anlägg-
ningar. Det är den vanligaste planen och kan
omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större
område.

Planer i Ljungby kommun
Ljungby kommun har en översiktsplan och
drygt 600 gällande detaljplaner. För Ryssby
finns en fördjupad översiktsplan och för delar
av samhället finns områdesbestämmelser.
Kommunen har också ett antal äldre områdes-
planer.
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Detaljplaner i Ljungby kommun
För Ljungby stad finns cirka 300 gällande
detaljplaner. Resten, drygt 300 detaljplaner,
finns i kommunens större orter och i fritids-
husområden. Många av kommunens detalj-
planer är av äldre datum. Cirka 400 detalj-
planer har tillkommit före år 1990.

Kommunen upprättar ett drygt tiotal detalj-
planer per år. De flesta av dessa är moderni-
seringar av äldre planer.

Fördjupad översiktsplan i Ryssby
En fördjupad översiktsplan för Ryssby sam-
hälle har tagits fram i samband med ”Ryssby-
projektet”. I enlighet med den fördjupade
översiktsplanen har områdesbestämmelser
antagits för västra delen av Ryssby samhälle.
Förberedelser har även gjorts för att införa
områdesbestämmelser för ett område i den
östra delen av samhället. Planen föreslår också
möjligheten att ta fram enklare detaljplaner för
delar av samhället. Denna möjlighet har ännu
inte utnyttjats.

Vad händer i framtiden?
Modernisering av planer
Kommunen moderniserar äldre detaljplaner i
den takt som behov uppstår.

Områdesbestämmelser
En stor del av kommunens orter har detalj-
planer som i stort sett är genomförda. Ofta är
detaljplanerna i dessa orter otidsenliga och kan
hindra utvecklingen. Det kan då vara lämpligt
att ersätta detaljplanerna med områdes-
bestämmelser. Dessa bör utformas så att
bebyggelsens karaktär bibehålls. Områdes-
bestämmelserna bör därför åtföljas av en
karaktärsbeskrivning av bebyggelsen.

Fortsatt planarbete
Fördjupad översiktsplan för Ljungby
stad
Kommunen skall upprätta en fördjupad över-
siktsplan för Ljungby stad och Ljungby
centrum.

Centrumplan
Kommunens centrumplan för Ljungby stad är
från 1984 och före införandet av plan- och
bygglagen. Den är dock fortfarande relevant
och skall fortsätta att gälla tills den ersätts med
en ny. Den nya centrumplanen skall göras som
en fördjupning av översiktsplanen.

Områdesbestämmelser
I de orter där det finns detaljplaner som till
största delen är genomförda kan det vara
lämpligt att ersätta dessa med områdes-
bestämmelser. Förutom i Ryssby kan det vara
aktuellt med att ersätta detaljplaner med
områdesbestämmelser i Agunnaryd, Angel-
stad, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan,
Lidhult, Skeen, Södra Ljunga och Vittaryd.
Inom Ljungby stad kan vara lämpligt att
ersätta detaljplaner med områdesbestämmelser
i utbyggda bostadsområden som till exempel
Annelund och Stensberg. Detta gäller om
detaljplanerna redan är genomförda och inte
stämmer med dagens bebyggelseplanering.
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BYGGLOVSGIVNING
Bygglovsplikten är olika omfattande i olika områden.
Den är mest omfattande i områden med detaljplan.

Lagstiftning
Bestämmelser för byggande och planläggning
finns i plan- och bygglagen (PBL). I denna
lag regleras vilka åtgärder som kräver bygg-
lov, rivningslov, marklov och hur bygglovs-
givning går till. Här finns också bestämmelser
om bygganmälan. I Ljungby kommun är
miljö- och byggnämnden ansvarig i dessa
frågor.

Bygglov
Bygglov är främst en prövning av lokalisering
och yttre utformning. Bygglovsplikten är
olika omfattande i olika områden. Den är
mest omfattande i områden med detaljplan.
Inom planlagda områden prövas om åtgärden
stämmer överens med gällande plan. Vid helt
ny byggnation utanför planlagda områden
görs en prövning av byggnationens lämplig-
het, så kallad lokaliseringsprövning, vid
bygglovsprövningen. Bygglovsplikten är
också olika för olika typer av byggnader.

Bygglovsplikten
Plan- och bygglagen medger en minskning
eller utökning av bygglovsplikten när nya
planer upprättas. En utökning av bygglovs-
plikten kan övervägas i områden där land-
skapsbilden är särskilt känslig eller när värde-
fulla kulturmiljöer behöver skyddas. En ut-
ökning av bygglovsplikten kan också krävas
för att säkerställa ett riksintresse.

Lokal anpassning
Vid nybyggnader och ombyggnader skall hän-
syn tas till bebyggelsens omgivning. Detta
kan gälla natur, landskapsbild, kultur och sär-
präglad lokal byggnadstradition.

Planlagda områden
Inom planlagda områden behövs bygglov för
de flesta åtgärder. Bygglovsplikten kan både
utökas och minskas genom bestämmelser i
planen.

Samlad bebyggelse
Inom samlad bebyggelse krävs bygglov för
många åtgärder. Miljö- och byggnämnden har
i dokumentet ”Samlad bebyggelse” tagit fram
ett underlag för bedömningen av vilka om-
råden i kommunen som är att betrakta som
samlad bebyggelse.

Övriga områden
I områden som inte är planlagda och inte be-
döms som samlad bebyggelse är bygglovs-
plikten inte lika omfattande. Här är mindre
tillbyggnader av en- och tvåbostadshus samt
mindre komplementbyggnader bygglovsfria.
Ekonomibyggnader som behövs för jord- och
skogsbrukets drift är i dessa områden normalt
bygglovsfria.

Bygganmälan
Bygganmälan skall göras för många typer av
åtgärder. Det kan behövas även för åtgärder
som är bygglovsfria. Bygganmälan görs för
att byggnadsnämnden skall kunna fastställa
kontrollbehovet för åtgärden.

Ställningstaganden
Tillbyggnad och komplementbyggnad
För områden som inte är planlagda och inte
bedöms som samlad bebyggelse är mindre
tillbyggnader och komplementbyggnader
bygglovsfria. En tillbyggnad får, enligt
kommunens bedömning, vara högst 50 % av
husets befintliga yta på marken och får inte
dominera över den befintliga byggnaden, för
att betraktas som mindre. En komplement-
byggnad får, enligt kommunens bedömning,
vara högst 50 kvadratmeter för att betraktas
som mindre.

Vad händer i framtiden?
Översyn av Plan- och bygglagen
En översyn av plan- och bygglagen pågår. Det
kan innebära att förutsättningarna för bygg-
lovsgivning förändras.
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LOKALISERING AV BEBYGGELSE
Genom lokaliseringsprövning kan kommunen styra var byggande får ske.

Syftet är att främja en hållbar samhällsutveckling och en god bebyggd miljö.

Lokalisering
Lokalisering och utformning av bebyggelse är
viktigt för att bevara de värden som finns. Vid
lokalisering av bebyggelse måste hänsyn tas
till bland annat natur- och kulturvärden samt
framtida bebyggelse.

En god bebyggd miljö
Genom lokaliseringsprövning kan kommunen
styra var byggande och anläggande får ske.
Syftet med lokaliseringsprövning är att främja
en hållbar samhällsutveckling och en god
bebyggd miljö.

Ta tillvara och utveckla värden
Vid lokalisering av ny bebyggelse är det
viktigt att ta tillvara och utveckla de värden
som redan finns. Hänsyn skall tas till en
mängd olika intressen som ibland kan vara
motstridiga.

Allmänna intressen
De allmänna intressen som skall beaktas vid
lokalisering av bebyggelse finns beskrivet i
plan- och bygglagens andra och tredje kapitel.
Här sägs bland annat att företräde skall ges för
sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Krav ställs också på
lokaliseringens lämplighet och byggnaders
utformning.

Avvägning mellan olika intressen
I lokaliseringsprocessen ingår också en av-
vägning av det allmännas intressen gentemot
enskilda intressen. I kommunen är det miljö-
och byggnämnden som behandlar lokalise-
ringar och gör avvägningen mellan allmänna
och enskilda intressen.

Ny bebyggelse i tätorterna
Normalt finns detaljplan för områden med tät
bebyggelse. Ny bebyggelse skall stämma
överens med gällande plan. För nya områden
som innebär ny tät bebyggelse upprättas i regel
en detaljplan innan byggnation kan ske.

Tätortsnära bebyggelse
För tätortsnära bebyggelse kan det bli aktuellt
med planläggning innan byggnation kan på-
börjas. Vid enstaka nya byggnader behövs en
prövning av den nya byggnationens lämplighet
med tanke på eventuell kommande utbyggnad
av tätorten.

Byggande på landsbygden
Minskad jordbruksdrift har medfört att mycket
mark på landsbygden lämnas obrukad. Ofta
handlar det om små enheter med låg produk-
tionsförmåga och dålig lönsamhet. En byggna-
tion på sådana marker kan ge ökad möjlighet
att behålla det småbrutna landskapet. Det kan
vara lämpligt att placera ny bebyggelse i när-
heten av befintlig bebyggelse, i skarvar mellan
olika markslag eller på mindre inägor.

Fritidshus
Många människor väljer att bosätta sig i sina
fritidshus permanent. Samma krav behöver
därför ställas på lokaliseringen oavsett om den
aktuella byggnationen är tänkt som fritidshus
eller permanentboende.

Annan bebyggelse
Lokalisering av näringsverksamhet utanför
detaljplanelagda områden bedöms från fall till
fall. Vid lokalisering skall olika faktorer be-
dömas som till exempel vatten- och avlopps-
försörjning, buller och kommunikationer. Jord-
och skogsbruk kan behöva kompletteras med
nya verksamheter.

Lukt och buller
Vid anläggande av verksamheter som alstrar
lukt och buller skall lämpliga skyddszoner av-
sättas. Detta kan till exempel gälla industrier,
täkter, skjutbanor, deponeringsanläggningar
samt aktiva lantbruk.
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Hänsyn till befintliga vägar
Väglagen styr bebyggelsen intill allmänna
vägar utanför detaljplanelagda områden.
Byggnader får normalt inte anläggas närmare
vägområde än 12 meter. För vägarna 25, 124,
25.05 (Helsingborgsvägen/Märta Ljungbergs-
vägen) och 568 är avståndet utökat till 30 meter
och för E4:an till 50 meter. I korsningar
mellan större vägar råder särskilda regler.

Ställningstaganden
Positivt med nya bostäder
Varje tillskott av nya bostäder för fritids-
boende och permanentboende är av värde och
betraktas i grunden som något positivt.

Riksintressen
När nytillkommande bebyggelse eller lov-
pliktiga anläggningar planeras inom riks-
intresseområden skall särskild prövning göras
av att riksintresset tillgodoses.

Tätortsnära bebyggelse.
I områden som utpekats för, eller bedöms bli
aktuella för, en utbyggnad av tätorter skall ny
bebyggelse kunna tillåtas om den bedöms
passa in i en framtida bebyggelsestruktur.

Kommunen positiv
Kommunen är positiv till näringsverksamheter
och kompletterande bebyggelse på lands-
bygden.

Förtätning
Ur resursutnyttjandesynpunkt är förtätningar
och funktionsomvandlingar att föredra framför
helt nya områden eller nya enskilda lokalise-
ringar. Detta gäller både på landsbygd och i
tätorter.
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KOMMUNENS MARKINNEHAV
Genom att kommunen äger mark underlättas genomförandet

av planläggning och strukturförändringar.

Kommunen som markägare
Kommunen behöver äga mark som är möjlig
att exploatera för bostäder, industri eller infra-
struktur, som till exempel vägar. Kommunen
kan också behöva gå in som markägare i be-
byggda kvarter för att möjliggöra önskade
förändringar i den bebyggda miljön. Det kan
till exempel gälla förnyelse av kvarter i
Ljungby centrum. Genom att kommunen äger
mark underlättas genomförandet av struktur-
förändringar och planläggning. För närvarande
äger kommunen drygt 2 000 hektar mark.

Lagstiftning
I marklagstiftningen finns olika möjligheter
för kommunen att få tillgång till mark. Det
finns förvärvslagar som förköps- och expro-
priationslagstiftning men också fastighets-
bildningslagen och de härmed närliggande
anläggnings- och ledningsrättslagarna. Lagen
om bostadsförsörjning lägger ett ansvar på
kommunen avseende tillskapandet av till-
räckligt med bostäder. Lagen innebär att
kommunen skall ta en aktiv roll i bostads-
försörjningen både när det gäller att tillhanda-
hålla mark och att ha en god planberedskap.

Köp av mark
Kommunens markköp sker framförallt genom
frivilliga överenskommelser eller förköp.
Kommunen använder sig mycket sällan av
expropriation för att få tillgång till mark. Med
en aktiv markpolitik tillgodoser man kommu-
nens markbehov med avsikt att kunna till-
handahålla exploateringsbar mark för bygg-
nation av bostäder, industrier eller infra-
strukturanläggningar.

Mark för bostäder
Markförvärv för bostäder är främst aktuellt i
Ljungby stads utvecklingsområden. I kommu-
nens övriga orter äger kommunen tillräckligt
med mark för att tillgodose det förväntade ny-
byggandet under den närmaste framtiden. Där-
emot behöver vissa kompletteringsförvärv och
byten ske i orterna eftersom det inte alltid är
de mest lämpade områdena som kommunen
äger.

Industrimark
Tillgången på lämplig industrimark är viktig
för kommunens och näringslivets utvecklings-
möjligheter. Behovet av industrimark är störst
i Ljungby stad. Efterfrågan på mark, främst
med läge utmed E4:an, har ökat under senare
år. Kommunen behöver utöka sitt markinnehav
i Ljungby stad för att på sikt kunna tillgodose
efterfrågan.

Övrigt markbehov
Kommunen kan komma att behöva mark för
att säkerställa även andra markbehov,
exempelvis för viktiga fritidsanläggningar och
infrastruktur.

Kommunens framtida markbehov
Kommunens innehav av planlagd mark för
industriella, kommersiella och allmänna ända-
mål täcker sammantaget bedömt behov under
drygt tio år. Skillnaden mellan orterna är dock
påtaglig. I Ljungby stad är markreserven för
framförallt industrimark begränsad. Mark-
reserven för bostäder i Lidhult är omfattande i
förhållande till bedömt behov. I samman-
hanget bör man också beakta den försening det
innebär i exploateringsprocessen om man inte
kan träffa frivilliga överenskommelser om för-
värv av viss mark.
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Ställningstaganden
Markreserv
Det kommunala markinnehavet bör i planlagda
orter minst motsvara det bedömda behovet
under de närmaste femton åren.

Markinnehav runt orter
Kommunen skall förvärva den mark som kan
förväntas behövas för ortens utveckling. Det
krävs för att kommunen långsiktigt skall kunna
tillgodose bostadssökande med tomtmark och
näringslivet med industrimark.

Rekreationsområden
Kommunen bör äga de rekreationsområden
runt Ljungby stad som används av allmän-
heten. Dessa består för närvarande av Krono-
skogen och Bräkentorpsområdet. I Lagan, Lid-
hult och Ryssby finns också närrekreations-
områden som bör ägas och förvaltas av
kommunen.

Bytesobjekt vid markförhandlingar
För att underlätta markförvärv är det en fördel
om kommunen har mark som man kan erbjuda
som bytesobjekt vid markförhandlingar.

Kartan visar kommunens markinnehav utanför planlagt område i november 2005.

N
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GODA BEBYGGELSEMILJÖER
Det är viktigt att sociala frågor behandlas tidigt i planprocessen

och fullföljs i detaljplanearbetet och bygglovsgivningen.

Sociala perspektiv i fysisk planering
Blandad bebyggelse med blandade funktioner
är betydelsefullt för ett levande samhälle. Ett
samhälle fungerar bäst om där finns en bland-
ning av olika människor. En lagom blandning
av män, kvinnor och barn i olika åldrar och
med olika bakgrund gör att vi får ett varierat
och livskraftigt samhälle.

Folkhälsa
Människors hälsa och välbefinnande beror inte
bara på sjukvårdens insatser. Bra och hälso-
samma bostäder är också viktiga. Trivseln och
samhörigheten ökar när människor får möjlig-
het att vara delaktiga i samhällsplaneringen.

Förstärka kontakter och relationer
Ett väl fungerande vardagsliv bör också inne-
bära möjligheter till goda möten människor
emellan. Därför är gator, torg, cafeterior,
mötesplatser, idrottsarenor och friskvårds- och
friluftsområden nödvändiga för människors
välbefinnande och hälsa.

Planera för mötesplatser
Kommunen kan skapa förutsättningar för kon-
takter och relationer mellan människor. Vid
planering av bostadsområden bör det ingå att
planera för platser där människor kan mötas.
Detta är särskilt viktigt i nya områden, där
människor som inte tidigare känner varandra
flyttar in. Det kan till exempel vara gemen-
samhetslokaler, torg eller grönytor.

Barn- och ungdomar
De intryck och upplevelser vi människor får
som barn är grundläggande för vår utveckling.
Barns och ungdomars närmiljö bör vara säker
och trygg. Krav kan även ställas på att den ger
stimulans, goda möjligheter till lek och att
miljön är hälsosam. Det finns en inneboende
konflikt mellan vuxnas och barns bilder av hur
miljöer ska utformas. Vuxna har önskemål om
kontroll och säkerhet, medan barn önskar
spännande och roliga miljöer.

Planarbete för barn- och ungdomar
I allt planarbete ska barns och ungdomars
behov beaktas. Såväl barnkonventionen som
plan- och bygglagen ger barn och ungdomar
möjlighet att påverka sin omgivning. Plan- och
bygglagen ställer krav på samråd och i lagen
anges ingen åldersgräns för vilka som kan ha
inflytande.

God service
Service bör finnas i stadsdelar och tätorter för
att minska resandet och öka tillgängligheten
för äldre och personer med funktionshinder.
Servicen är en förutsättning för att man ska
kunna bo kvar i sin hemmiljö när man blir
äldre. Förenings- och näringsliv liksom
kommunikationer är också viktiga delar av
servicen.

Trygghet
Trygghet och säkerhet i vår miljö är en viktig
välfärdsfråga idag. Det är möjligt att planlägga
för ökad trygghet och säkerhet. Stadsplane-
ringen har möjlighet att påverka beteenden och
attityder hos boende och gärningsmän. Ett om-
råde kan kännas otryggt trots att det är en
minimal risk för att brott ska begås i området.
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En försvarbar miljö
En försvarbar miljö innebär småskalighet där
den fysiska miljön skall underlätta för de bo-
ende att utöva informell kontroll. För bostads-
områden gäller att bostadsområdet bör delas
upp i mindre enheter som är överblickbara,
möjliga att kontrollera och påverka. I plane-
ring är det viktigt att även tillse att parke-
ringar, förråd och andra byggnader är möjliga
att övervaka från bostaden.

Brott i Ljungby
Ljungby kommun är en förhållandevis trygg
kommun att leva i. De vanligaste polisanmälda
brotten i vår kommun är bilinbrott och cykel-
stölder. Skadegörelse är också ett stort pro-
blem. Misshandel sker oftast i samband med
alkoholförtäring, särskilt på fredags- och
lördagskvällar.

Förhindra brott
Det finns olika sätt att skydda sig mot brott.
Ett sätt är att underlätta naturlig övervakning
genom god sikt och bra belysning. Det är
viktigt att underhållet av offentliga platser är
samordnat och kontinuerligt. Skräp och klotter
skall tas bort och reparationer skall göras
snabbt. Det är viktigt att få in det brottsföre-
byggande perspektivet redan vid nybyggnad
av bostäder.

Belysning
Ljungby kommun har upprättat en belysnings-
plan för centrum som skall förverkligas inom
en 20-års period. I Järnvägsparken är arbetet
slutfört. Parken är nu väl belyst och har en ur
trygghetsaspekt god miljö. I belysningsplanen
anges att fler gång- och cykelvägar bör få till-
fredställande belysning.

Trygghetsinventeringar
En inventering av centrummiljön ur trygghets-
synpunkt är gjord med arkitekt Bo Grönlund.
Brottsförebyggande rådet i Ljungby kommun
har också genomfört trygghetsinventeringar på
flera områden.

Parker
Park definieras som en allmänt tillgänglig
grönyta vars läge gör den användbar för
rekreation. Ljungby kommuns tätorter har
mycket parkmark av hög kvalité. Det är både
parker med större gräsytor och parker med
skog.

Grönstrukturplaner
Parker, grönytor och naturmark är viktiga in-
slag i boendet. Det finns grönstrukturplaner för
Ljungby stad, Lagan och Lidhult. I planerna
anges vilka områden som behöver rustas upp
och vilka parker som kan göras om till bo-
städer och var behovet av mer parkmark finns.

Skolans utemiljö
Skolans utemiljö är särskilt viktig idag när för-
skoleklasser och fritidshem är integrerade i
skolan. Barn och ungdomar tillbringar idag en
mycket stor del av sin vardag i skolmiljön.
Utemiljön ger barnen möjlighet till att naturligt
röra sig och få motion och har därmed direkt
betydelse för deras hälsa.

Tillgänglighet för alla
En tillgänglig miljö gör livet lättare för de
flesta av oss, åtminstone under någon del av
livet. Såväl ur jämställdhetssynpunkt som
jämlikhetssynpunkt är det en fördel att miljön
blir mer generös och kräver mindre av an-
vändaren. För funktionshindrade barn är en
tillgänglig och användbar miljö inte bara en
förutsättning för att kunna vara självständiga.
Miljön påverkar också barnens utveckling.

Enkelt avhjälpta hinder
Tillgänglighet innebär att samhället är ut-
format så att alla människor kan vara delaktiga
på lika villkor. Boverket har antagit före-
skrifter och rekommendationer kring enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmän-
heten har tillträde och på allmänna platser.
Dessa skall, enligt regeringens mål, vara åt-
gärdade senast år 2010.
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Tillsynsansvar
Kommunerna skall se till att allmänna lokaler
och platser är tillgängliga för människor oav-
sett funktionshinder. Tillsynsansvaret gäller
både kommunägda och privatägda lokaler. I
Ljungby kommun är det miljö- och bygg-
nämnden som är tillsynsmyndighet för all-
männa lokaler.

Handikapplan
Ljungby kommuns handikapplan har många
specifika åtgärder för bättre tillgänglighet.
Inventeringar och utbildningar skall göras för
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. I förläng-
ningen skall hela kommunen göras tillgänglig.
I arbetet deltar kommunens personal, det
kommunala handikapprådet och tillgänglig-
hetskonsulter.

Idrott och rekreation
I dagens samhälle är många människor in-
aktiva och rör sig för lite. Det innebär ökad
ohälsa med negativa konsekvenser för både
enskilda och samhället. Kommunala idrotts-
anläggningar och rekreationsområden kan
bidra till en förbättrad folkhälsa.

Val av bostadsort
Kvinnor och män har olika erfarenheter från
vardags- och yrkeslivet. Det är viktigt att deras
erfarenheter kan påverka samhällsplaneringen.
För kvinnor är trivsel viktigt vid val av boende-
ort. Trivsel kan i detta sammanhang till exem-
pel handla om valfrihet, lugn och ro, enkelhet,
sociala kontakter, trygghet, säkerhet och del-
aktighet.

Ställningstaganden
Sociala frågor
I kommunens planeringsarbete skall samarbete
ske över förvaltningsgränserna. Det är viktigt
att sociala frågor behandlas tidigt i plan-
processen och fullföljs i detaljplanearbetet.
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PROJEKTET BOLMEN 2000
Kommunerna runt Bolmen vill, med riktlinjer för bebyggelse och
strandskydd, nå samsyn i planeringen av bebyggelse kring sjön.

Samsyn
Projektet Bolmen 2000 bildades för att skapa
samsyn och få gemensamma riktlinjer för
utvecklingen av Bolmenområdet. Bolmen-
området sträcker sig över tre län och fyra
kommuner, Ljungby, Halmstad, Gislaved och
Hylte kommun. I projektet deltog framförallt
länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsföreningar
och intresseföreningen Bolmen i centrum.

Projektets mål för regionen
Tre övergripande mål för regionen har arbetats
fram i projektet Bolmen 2000:
• regional utveckling
• långsiktig naturresurshushållning
• marknadsföring.

Regional utveckling
Att utveckla näringslivet och inte minst
turismen i området.

Långsiktig naturresurshushållning
Att skapa förutsättning i bygden för en hållbar
utveckling av bygden med beaktande av värde-
fulla natur-, kultur- och vattenresurser.

Marknadsföring
Att med olika åtgärder förbättra situationen för
de boende i området och marknadsföra hela
bygden under ett och samma begrepp.

Rekommendationer för bygglov
I projektet Bolmen 2000 utarbetades ett antal
rekommendationer kring bygglov och strand-
skydd i sjön Bolmens omgivningar, se nästa
sida. Med riktlinjerna vill kommunerna runt
Bolmen nå samsyn i planeringen av be-
byggelse kring sjön. Särskild hänsyn skall tas
till områdets intresse för friluftslivet och natur-
vården. Projektrapporten antogs av kommun-
fullmäktige år 2002.

Ställningstagande
Underlag för beslut
Rapporten ”Bolmen 2000” och bilagan
”Bebyggelse och utvecklingsanalys” skall
användas som underlag för beslut som berör
Bolmenområdet.

Rekommendationen avseende fastigheters
största storlek i ”Bolmen 2000” är inaktuell.
De lokala förutsättningarna bör istället beaktas
vid nybildning eller ombildning av fastigheter.
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Utdrag från rapporten Bolmen 2000

Rekommendationer för
bygglovsfrågor kring sjön

---
Bebyggelse
♦ För ny bebyggelse tas särskild hänsyn till områdets intresse för det rörliga

friluftslivet och naturvården samt andra allmänna intressen.

♦ Vid placering och utformning av ny bebyggelse skall hänsyn tas till landskaps-
bilden och naturvärdena på platsen. Bostadshus med träfasad och sadeltak är
normalt en tillräcklig anpassning till landskapsbilden och till natur- och kultur-
värden på platsen. I känsliga lägen kan en större anpassning krävas.

♦ Behovet av detaljplan måste normalt bedömas främst mot bakgrund av om-
fattningen och arten av de åtgärder som skall genomföras. Bebyggelsen ska
ha en viss volym och vissa effekter för omgivningen t ex en ny fritidsby. För en
fritidsby med ca 5-10 hus krävs detaljplan som reglerar byggrätter och gemen-
samma anordningar.

♦ Utöver dessa rekommendationer se även särskilda analysområden i rapporten
”Bebyggelse och utvecklingsanalys för Bolmenområdet”.

Bebyggelse/fastighetsbildning
Bedömning avseende nybildning av fastigheter bör ansluta till rekommenda-
tionerna för bebyggelse.

Nybildning och förändring av tomtplatser för enbart bostadsändamål bör i allmän-
het omfatta högst 2 000 m2. Topografi och vegetation är dock avgörande.

För befintliga hus, som skall avstyckas, eller i vissa fall nya fastigheter belägna
inom strandskydd skall hänsyn tas till att allmänhetens tillgång till stranden inte
hindras samt till biologiska förhållanden.

Bryggor och pirar
Eftersom anordnande eller väsentlig ändring av friluftsbad är bygglovspliktigt
torde en brygga eller pir som skall utnyttjas för ett friluftsbad vara bygglovspliktig.
Övriga enstaka mindre bryggor är dock inte bygglovspliktiga. Däremot kan
tillstånd för vattenverksamhet och/eller strandskyddsdispens enligt miljöbalken
krävas.
---
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Utdrag från rapporten Bolmen 2000

Rekommendationer för bygglovsfrågor
kring sjön, forts.

Strandskydd
Strandskyddsfrågorna för mer omfattande exploatering klaras i allmänhet ut i
samband med detaljplaneläggning. För enstaka nya hus skall ”naturvårdsverkets
allmänna råd 97:1” vara vägledande. Med hänsyn till områdets riksintresse för
rörligt friluftsliv bör skälen för dispens vara extra tydligt motiverade. En bedöm-
ning ska ske i vilken utsträckning som byggnationen påverkar tillgängligheten till
strandområdet.

Kompletterande bebyggelse inom strandskyddat område
---
Följande grundläggande värderingar bedöms vara viktiga att uppfylla för att en
prövning av ny bebyggelse ska vara meningsfull:

♦ Den nya bebyggelsen, som utgör komplettering av befintlig permanent- eller
fritidshusbebyggelse, ska kunna lokaliseras inom befintligt bebyggelsemönster
men med hänsyn till stranden. Detta gäller generellt även om ingen särskild
markering gjorts i analysmaterialet/bebyggelseinventeringen.

♦ Bebyggelsen kan, med begränsad påverkan på strandskyddets värden, ges
tillgång till gemensamma båt- och badplatser.

♦ Områden som uppfyller de grundläggande förutsättningarna kan komma att
pekas ut som lämpliga områden för prövning av kompletterande strandnära
bebyggelse.

♦ Detta under förutsättning att lokaliseringen även från andra allmänna hänsyns-
taganden än strandskyddet kan bedömas som lämplig.

♦ Kommunerna runt Bolmen avser att arbeta in ovanstående argumentation i
sina kommunomfattande översiktsplaner.

♦ Inom områden som inte kan komma ifråga för en prövning enligt ovan nämnda
principer skall ny bebyggelse undvikas.

♦ Komplementbyggnader får enligt miljöbalken under vissa förutsättningar
byggas utan strandskyddsdispens. Bygglov kan dock erfordras enligt plan-
och bygglagen.

För bryggor och pirar är strandskyddsbestämmelserna inte helt tydliga. Under
alla förhållanden bör följande prövas:
− Brygga, som sträcker sig mer än 5 meter utanför strandlinjen.
− En enskild brygga utanför ianspråktagen tomtplats är tillståndspliktig och bör

prövas restriktivt. I det fall dispens kan medges är det lämpligt att förlägga
bryggan till en plats där den inte privatiserar området. Den bör inte förläggas
till ett biologiskt känsligt land- eller vattenområde. Bryggor skall i möjligaste
mån samlokaliseras.

− Pir kräver alltid tillstånd enligt bestämmelserna om vattenverksamhet i
miljöbalken.

---
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Många frågor sträcker sig över kommungränserna. Ljungby kommun samarbetar med

berörda grannkommuner för att nå samsyn i olika frågor.

Mellankommunala frågor
Mellankommunala frågor är det som engagerar
fler kommuner än enbart Ljungby kommun.
Dessa frågor är uppdelade i fyra områden i
texten:
• vatten
• mark
• teknisk försörjning
• regionala nätverk.

I texten redovisas i första hand frågor som
berör mark- och vattenanvändningen. Dessa
redovisas även i andra kapitel i översikts-
planen.

Viktigt med samarbete
Ett gott samarbete med närliggande kommuner
inom och utom länet är viktigt för Ljungby
kommun.

Kommunernas verksamheter är likartade och
erfarenhetsutbyten är värdefulla på alla nivåer.

Åtta grannkommuner
De flesta frågor som berör regionen sker i
samarbete mellan berörda kommuner och
länsstyrelsen. Ljungby kommun gränsar mot
åtta kommuner:
• Värnamo kommun
• Alvesta kommun
• Älmhults kommun
• Markaryds kommun
• Laholms kommun
• Halmstads kommun
• Hylte kommun
• Gislaveds kommun.

Kartan visar mellankommunala frågor.

N
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Värnamo Alvesta Älmhult Markaryd Laholm Halmstad Hylte Gislaved
Vatten-
områden
Lagan ● ● ●
Helge å ● ● ●
Fylleån ● ●
Bolmen ● ● ●
Unnen ●
Vidöstern ●
Möckeln ●
Flåren ●
Tjurken ●
Vissjön ●
Mark-
områden
Groeryd-
Hinnerydsåsen ●
Gässhult-
Yxkullsund ●
Mästocka ●
Porsbjär ●
Rönnö ● ●
Teknisk
försörjning
E4:an ● ●
Rv 25 ● ● ●
Ny väg – Rv 19 ●
Europabanan ● ●
Bolmsöfärja ●
Banvallsleden ● ●
Dricksvatten
Dörarp  (Växjö) ●
Bolmentunneln ●
Regionala
nätverk
Entreprenörs-
regionen ● ● ● ● ● ● ●
Turistväg R1 ● ●

Tabellen visar exempel på mellankommunala frågor som berör Ljungby kommun
och grannkommunerna. Frågorna kan dock beröra fler kommuner.
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Vattenområden
Vattendirektiv
EU:s nya vattendirektiv innebär mer samarbete
inom regionen. Arbetet med vattendragen skall
göras med avrinningsområdet som utgångs-
punkt. Länets kalkningsprogram som mot-
verkar effekterna av försurningen är ett regio-
nalt program som skall fortsätta.

Lagans avrinningsområde
Lagan är södra Sveriges största å och har sitt
utflöde i Kattegatt. Ån är kraftigt reglerad och
utnyttjas för elkraftproduktion i flera kommu-
ner. Den är grundvattentäkt för Traryd och
Strömsnäsbruk. Ljungby kommun är medlem i
Lagans vattenvårdsförening.

Helge å avrinningsområde
Helge å rinner ut i Hanöbukten och har stor
betydelse för sydöstra Sverige. Ån berörs av
riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Ljungby kommun är medlem i Kommittén för
samordnad kontroll i Helge å.

Fylleåns avrinningsområde
Fylleån rinner till största delen i Hallands län
och har sitt utflöde i Kattegatt. Fylleån är ett
vattenområde av riksintresse. I Halmstads
kommun är delar av Fylleån Natura 2000-
område samt av riksintresse för naturvård och
friluftsliv.

Sjön Bolmen
Sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv
och yrkesfiske. Bolmen används som dricks-
vattenkälla av tolv Skånekommuner. Vattnet
transporteras genom Bolmentunneln. Bolmen
2000 är en rapport om tillståndet i och runt
sjön. Rapporten är resultatet av ett utvecklings-
projekt för området åren 1997 – 2000.

Sjön Unnen
Unnen ingår i samma avrinningsområde som
Bolmen. Sjön behandlas inom utvecklings-
projektet Bolmen 2000 och dess ställnings-
taganden.

Sjön Vidöstern
Sjön Vidöstern är av riksintresse för friluftsliv.
Färjansö samt ett område öster och söder om
Vidöstern är av riksintresse för naturvård.

Sjön Möckeln
Möckeln är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Sjön utgör råvattentäkt för Älmhults
kommun. Dessutom finns det ett flertal natur-
reservat i området.

Sjön Flåren
I Flåren finns motstridiga intressen mellan
reglering för elkraftproduktion och fiske/fri-
luftsliv. Skilsnäs och Flattinge åsar är natur-
reservat som ingår i området.

Sjön Tjurken
Tjurken är av regionalt intresse för naturvård.

Vissjön
Området kring Vissjön är rikt på fågel och vilt
samt har stort biologiskt och landskapsmässigt
värde. Dessutom är området klassat som riks-
intresse för naturvård.
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Markområden
Groerydsområdet - Hinnerydsåsen och
Gässhult - Yxkullsund
Båda områdena är av särskilt stort biologiskt,
geovetenskapligt och landskapsmässigt värde
samt utgör riksintressen för naturvården.
Yxkullsund är dessutom naturreservat.

Området kring Mästocka skjutfält
I Laholms kommun finns Mästocka skjutfält.
Skjutfältet ligger intill Ljungbys sydvästra
kommungräns. Verksamheten på Mästocka
skjutfält minskar och bullerstörningarna är
begränsade.

Porsbjärsmossen - Årshultsmyren
Området har särskilt stora biologiska, geo-
vetenskapliga och landskapsmässiga värden.
Delar av Porsbjärsmossen och Årshultsmyren
är naturreservat och Natura 2000-områden.
Delar av området är också skyddat genom
våtmarkskonventionen och är av riksintresse
för naturvård.

Rönnöområdet
Rönnöområdet har biologiska och landskaps-
mässiga värden. Rönnöområdet är Natura
2000-område och av riksintresse för naturvård.

Teknisk försörjning
Vägar
E4:an går genom hela Sverige och är av riks-
intresse. Riksväg 25 går mellan Halmstad och
Kalmar och är även den av riksintresse. Väg-
verket är väghållare för allmänna vägar utanför
tätorterna och för vissa vägar inom tätorterna.

Väg till Älmhult
Vägförbindelserna mellan Ljungby och Älm-
hult är relativt dåliga. I avvaktan på att riksväg
19 mellan Ljungby och Älmhult byggs måste
riksväg 124 mellan Ljungby och Liatorp för-
bättras.

Cykelvägar
I samband med ledningsdragning för den
planerade vattentäkten i Dörarp finns det möj-
lighet att anlägga nya cykelvägar. Banvalls-
leden är en cykelled från Halmstad till Karls-
hamn. Den sträcker sig genom kommunen i
öst-västlig riktning.

Järnväg
Europabanan planeras att bli en höghastighets-
järnväg från Stockholm till Hamburg. Projektet
drivs av föreningen Europakorridoren där bland
andra Ljungby kommun ingår. Principen för
sträckningen är att Europabanan följer E4:an
så nära som möjligt.

Färja
Färjeförbindelsen mellan Bolmsö och Sunna-
ryd är av stor betydelse för Bolmenområdet.

Dricksvatten
I Bergaåsen, intill Vidöstern, planeras för en
vattentäkt. Denna skall bli vattentäkt åt Växjö
kommun och Alvesta kommun. Ljungby
kommun kommer att använda den som reserv-
vattentäkt. Även sjöarna Bolmen och Möckeln
är vattentäkter.

Avfallshantering
Redan idag sker ett samarbete i regionen inom
avfallshantering. Ett utökat samarbete kan göra
avfallshanteringen mer kostnadseffektiv och
miljövänlig. Bredemads avfallsverk i Ljungby
stad ligger lämpligt till ur logistisk synpunkt.
Fjärrvärmeverket i Ljungby stad tar emot av-
fall från flera kommuner.

Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den
lokala och regionala kollektivtrafiken. Det är
ett kommunalförbund med landstinget och
kommunerna i länet som medlemmar.
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Regionala nätverk
Entreprenörsregionen
Entreprenörsregionen är ett regionalt nätverk.
Syftet med nätverket är att stärka regionens
konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och
internationella förankring.

I entreprenörsregionen ingår:
• Vaggeryds kommun
• Värnamo kommun
• Ljungby kommun
• Älmhults kommun
• Markaryds kommun
• Laholms kommun
• Halmstad kommun
• Hylte kommun
• Gislaveds kommun
• Gnosjö kommun.

Turistväg R1
Ett nätverk sköter marknadsföringen av turist-
väg R1 genom information och skyltning. I
detta nätverk ingår:
• Vaggeryds kommun
• Värnamo kommun
• Ljungby kommun
• Markaryds kommun.

Kommunala verksamheter
Ljungby kommun samarbetar med andra
kommuner kring olika kommunala verksam-
heter, till exempel teknisk försörjning, vård
och utbildning. Samarbetet bygger oftast på att
kommunala representanter träffas några gånger
om året och diskuterar erfarenheter och
problemlösningar.
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LJUNGBY STAD
Byggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren, både av bostäder och för industri.

Staden
Ljungby är en förhållandevis ung stad.
Ljungby har växt fram kring de tidigare järn-
vägarna och kring nuvarande E4:an och
riksväg 25. Det bor cirka 14 600 invånare i
staden.

Bebyggelsen
Ljungby stad består av blandad bebyggelse. I
centrum är en stor del av bebyggelsen i sten
och betong och uppförd under femtiotalet och
sextiotalet. Det finns flera områden med
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i centrum
och intill Lagaån. Konstnären Sven Ljungberg
och hans bror målarmästaren Sigge Ljungberg
har påverkat färgsättning och detaljer på
många byggnader i Ljungby.

De senaste bostadsområdena ligger öster om
Lagaån vid Replösa.

Ljungbys största industriområden finns i syd-
västra och nordvästra delen av staden.

Boende
Bostadsmarknaden i Ljungby är i balans. Det
finns en viss brist på villor och flerbostadshus i
vissa områden. Villabyggandet har ökat i
Ljungby under de senaste åren. Det kommer
troligen att bli ett ökat behov av bostäder för
pensionärer. Med en utbyggnad av högre ut-
bildning finns ett behov av bostäder för stu-
denter. Uppskattningsvis behöver Ljungby nya
bostäder för ett fyrtiotal studenter per år de
närmaste åren.

Parker och grönområden
Ljungby är en trädgårdsstad. Villatomterna är
ofta stora och lummiga. Det finns mycket
parkmark. De flesta parkerna håller hög
kvalité och har stora träd.

Industri
I Ljungby finns ett stort antal små och medel-
stora företag inom tillverkningsindustrin.
Ljungby har blivit ett centrum för trucktill-
verkning. I Ljungby finns även flera större
transportföretag. På senare år har många indu-
strier utökat sin verksamhet i Ljungby. Det
behövs därför mer mark som är lämplig att
planlägga som industrimark.

Utbildning
I Ljungby stad finns fem grundskolor. Två av
dessa har elever till och med skolår nio.
Sunnerbogymnasiet byggs om för att även
inrymma nuvarande Hammarskolan. Ombygg-
naden skall vara klar under år 2006. Efter-
gymnasial utbildning bedrivs på Garvaren. Det
finns planer på att utveckla ett högskole-
centrum på Garvaren.

Handel
I Ljungby finns både anrika detaljhandlare och
nyare etableringar. Huvuddelen av handeln
finns i centrum. Sedan några år finns Centrum-
föreningen som har till uppgift att utveckla
handeln i staden.

Offentlig service
I Ljungby finns lasarett och två vårdcentraler.
Det finns flera särskilda boenden för äldre.
Efterfrågan på särskilt boende för äldre i
Ljungby kommer troligen att öka.
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Idrott och rekreation
Det finns behov av en sporthall till i Ljungby
stad. Det finns också önskemål om en all-
vädersbana för friidrott. Kvarteret Fritiden och
Kronoskogen har ett stort utbud av anlägg-
ningar för idrott och fritid. Det kan vara lämp-
ligt att eventuella nya anläggningar i Ljungby
stad läggs i kvarteret Fritiden. På Lagavallen
finns anläggningar för fotboll, friidrott och
tennis. I stadens närhet finns Bräkentorps-
området. Här har kommunen anlagt en fri-
luftsbas med strövstigar runt Bräkentorpasjön.

Teknisk försörjning
I Ljungby finns två fjärrvärmeverk. Ljungby
vattenverk och avloppsreningsverk betjänar en
stor del av kommunens invånare. Kommunen
anlägger dammar i Ljungby som utjämnings-
magasin och för rening av dagvatten.
Kommunens avfallsanläggning finns på
Bredemad nordväst om Ljungby stad.

Bilden visar Ljungby fjärrvärmeverk Ljungsjöverket.
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Kommunikationer
Bussförbindelserna till och från Ljungby är
goda. Det finns fjärrtransporter, länstrafik och
lokaltrafik.

Ljungby vägnät har en ringled runt staden. Det
saknas dock en del av ringleden vid Eke-
backen. Vid Replösa används John A Lagers
väg som ringled. En utbyggnad av Östra Ring-
leden och Norrleden kan ersätta John A Lagers
väg som ringled.

Det behövs en gång- och cykelväg längs Laga-
ån från Ljungsätersbron till Industribron vid
Lagavallen. Det finns önskemål om gång- och
cykelvägar till Mjälens badplats, till Sickinge
och Tutaryd samt till Bräkentorps frilufts-
område.

Det finns en sträckningsstudie där Europa-
banan har placerats i anslutning till E4:an.
Denna sträckning kan behöva justeras för att
eventuell framtida industrimark skall bli ända-
målsenlig.

Planer och program
För Ljungby stad finns bland annat följande
planer och program:
• Belysningsplan för Ljungby centrum, 2003
• Kulturmiljöplan för Ljungby centrum, 2002
• Grönstrukturplan för Ljungby stad, 2000
• Trafiksäkerhetsprogram för Ljungby

kommun, 1999
• Vision Ljungby centrum 2015, 1997
• Centrumplan, 1984.

Framtid
Lekplats
I centrum bör det anläggas en attraktiv lekplats
för både boende och besökande barn.

Industrier
Industrier som kan störa omgivningen bör
lokaliseras till Bredemadsområdet. Industrier
som ligger centralt kan komma att upphöra
eller välja att flytta till ett utpräglat industri-
område. Vid sådana tillfällen bör kommunen
ha en beredskap för att köpa in och planlägga
attraktiv mark för bostäder eller annan använd-
ning.

Handel och bostäder
Det finns möjlighet att etablera ny handel på
olika platser i Ljungby. I kvarteret Solrosen
(Märta Ljungbergsvägen) finns det utrymme
för mer handel. Hammarområdet, söder om
stationsområdet, är lämpligt för en centrum-
utvidgning. Kvarteret Kometen (Förenings-
gatan) och kvarteret Södra Ljungkullen (Stor-
gatan) är områden i centrum som kan omvand-
las till nya affärslokaler och bostäder.

Järnväg
Järnvägen från Värnamo till Ljungby stad är
inte nedlagd även om den saknar järnvägs-
trafik. Banverket äger banvallen. Kommunen
äger stationsområdet i Ljungby centrum. Ban-
verket har dock servitut för spår inom stations-
området. Det är därför svårt att planera för
stationsområdets och spårområdets framtida
användning.

Översvämning
Vid planläggning av mark i närheten av
Lagaån måste hänsyn tas till risken för över-
svämningar. Som underlag kan gjorda över-
svämningskarteringar för Ljungby stad
användas.

Kyrkogården
Kyrkan behöver mer mark för att utvidga
Skogskyrkogården. Utvidgningen kan ske mot
väster. Det innebär att området kring Donations-
gatans daghem på sikt kan ingå i Skogskyrko-
gården.

Kvarteret Nålen
I kvarteret Nålen vid Lagavallen finns Cafe 1.
Här finns repetitionslokaler för lokala musik-
band. Denna verksamhet behöver nya lokaler
när kvarteret skall exploateras för bostads-
bebyggelse.
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Nya områden för bostäder och
industrier
Kommunen utreder förutsättningarna för nya
framtida bebyggelseområden kring Ljungby,
se karta. Syftet är att i grova drag klarlägga
markförhållanden, natur- och biologiska
värden samt arkeologiska förhållanden. Dess-
utom studeras förutsättningarna för teknisk
försörjning i form av vatten-, avlopps- och
trafikförsörjning. Utredningen skall ge under-
lag för en bedömning av hur marken kan
användas. Den skall också ge underlag för i
vilken ordning exploatering kan ske.

I utredningen är utgångspunkten att de södra
och östra delarna kring staden är mest lämp-
liga för bostadsbebyggelse. Industribebyggelse
är lämpligast utmed E4:an söder, väster och
norr om staden. Området kring Näs väster om
staden kan dock vara mest lämpat för bostads-
bebyggelse.

På kartan har utredningsområdenas ungefärliga
utsträckning markerats. Avvikelser från dessa
markerade områden kan behöva göras med
hänsyn till bland annat terräng och fastighets-
gränser.

Motocrossbanan, norr om Ljungby stad, kan
begränsa den framtida bostadsbebyggelsen på
grund av bullerstörning.

Öster om Ljungby finns en skjutbana. Genom
att avgränsa den med bullervallar finns det
möjlighet att etablera ny bostadsbebyggelse
öster om staden.

Fortsatt planarbete
Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad
Kommunen skall upprätta en fördjupad över-
siktsplan för Ljungby stad och Ljungby
centrum.

Uppdatering av trafiksäkerhetsprogram
I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns en
gatunätsanalys för Ljungby stad. Gatunäts-
analysen bör uppdateras.

Stationsläge för Europabanan
Lämpligt läge för Europabanans station i
Ljungby stad bör utredas.
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LANDSBYGDEN MED ORTER
Kommunen är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen.

Ljungby kommun har 23 mindre orter.

Glest befolkad
Ljungby kommun är glest befolkad, särskilt i
västra kommundelen. Ungefär hälften av
kommunens invånare bor utanför Ljungby
stad. De flesta bor på landsbygden utanför
kommunens orter.

Det finns 17 församlingar i Ljungby kommun
varav Ljungby stad består av två.

Ljungby kommun har 23 mindre orter, sju av
dessa är tätorter:
• Agunnaryd, ca 210 invånare (år 2004)
• Angelstad, ca 270 invånare
• Kånna, ca 360 invånare
• Lagan, ca 1770 invånare
• Lidhult, ca 610 invånare
• Ryssby, ca 700 invånare
• Vittaryd, ca 300 invånare.

I översiktsplanen finns en närmare beskrivning
av Ljungby stad, Lidhult, Lagan och Ryssby.

Kartan visar Ljungby kommuns orter och församlingar.

N
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Befolkning
Befolkningen i Ljungby stad har ökat något
sedan 1990-talet. Invånarantalet för Angelstad,
Agunnaryd och Lagan är i stort sett oförändrat.
Befolkningen på landsbygden och i de övriga
orterna har minskat något under samma
period.

Åldersstruktur
Åldersfördelningen i kommunen är liknande
för Ljungby stad, tätorterna och övriga
kommunen. Andelen barn är störst i Angel-
stad, Agunnaryd och Vittaryd. Det finns en
större andel äldre på orter med särskilt boende
för äldre. I Kånna finns en liten andel äldre.

Landsbygdsprogrammet
En del av översiktsplanen
Landsbygdsprogrammet ”Ljungby kommuns
landsbygd med orter” är en del av Ljungby
kommuns översiktsplan. Syftet med pro-
grammet är framförallt att lyfta fram strate-
giska faktorer för en levande landsbygd. All
yta utanför Ljungby stad har definierats som
landsbygd.

Ortsredovisning
Landsbygdsprogrammet innehåller redo-
visning av kommunens 23 orter utifrån förut-
sättningarna att bo, arbeta och studera. Texten
om orterna har även en kort teknisk beskriv-
ning samt beskrivning av natur- och kultur-
värden. I slutet av varje beskrivning står vilka
önskemål människorna har som bor och lever
där. Önskemålen om samhällsutvecklingen är
uttryckta av en eller flera lokala utvecklings-
grupper i varje ort.

Påverkbara faktorer
Landsbygdsprogrammet lyfter fram fem på-
verkbara faktorer för en levande landsbygd:
• boendemiljöer
• kommunikationer
• näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen
• kommunal och kommersiell service
• lokala föreningar.
I detta kapitel beskrivs landsbygdens förut-
sättningar utifrån de fem faktorerna.

Åtgärdslista
I landsbygdsprogrammet ingår en åtgärdslista
för en mer levande landsbygd. Åtgärdslistan är
indelad efter de fem påverkbara faktorerna.
Listan följs av en rad åtgärder och konkreta
aktiviteter inom de olika områdena.

Boendemiljöer
Attraktivt centrum
Det som gör en ort attraktiv är bland annat
boendemiljöer. Ett attraktivt centrum bidrar till
att orten och dess omgivningar upplevs positivt.
För att bygden ska vara levande är det även
viktigt att kommunen planerar för blandad
bebyggelse med skiftande funktioner för såväl
äldre som yngre.

Natur- och kulturområden
Vackra boendemiljöer kan finnas i närheten av
sjöar eller i kulturmiljöer. Det kan dock vara
svårt att få tillstånd att bygga i dessa områden.
Värdefulla natur- och kulturområden omfattas
ofta av skydd mot ingrepp. Områden runt sjöar
och vattendrag omfattas av strandskydd.

Nybyggnation
Det finns ett 80-tal lediga kommunala tomter i
13 orter utanför Ljungby stad. Intresset för att
bygga i dessa orter har varit litet de senaste
åren. Däremot vill många bygga vid sjöar. Det
gäller både för permanentboende och fritids-
boende. Det finns också intresse av att bygga
vid gårdar i samband med generationsskifte.
Det kan vara svårt att få lån för nybyggnation
utanför Ljungby stad. Större bostadstomter kan
kanske vara ett sätt att få husen mer attraktiva.

Bostadsplanering
Det finns flera bostadsrättsföreningar och
bostadsrätter på de mindre orterna. Ökningen
av pensionärer kommer troligen att bidra till
en större efterfrågan på lägenheter. Viss ut-
flyttning kan komma att ske till fritidshus då
bindningen till arbetet upphör. Efterfrågan på
ungdomsbostäder kommer att vara störst i
Ljungby stad, men kan också uppstå i orter på
landsbygden.
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Kommunikationer
Vägnät
Vägarna försämras successivt av tung trafik
och tjälskador. Följden blir minskad fram-
komlighet och ökad risk för trafikolyckor.
Eftersom Ljungby kommun är stor till ytan är
möjligheten att använda kollektivtrafik be-
gränsad. Detta innebär att många människor är
beroende av bil.

Näringsliv, arbets- och
utbildningstillfällen
Arbetstillfällen
Cirka en tredjedel av alla arbetstillfällen i
kommunen finns utanför Ljungby stad. Drygt
hälften av dessa finns inom tillverknings-
industrin. Lagan, Lidhult och Vittaryd har
många arbetstillfällen inom tillverknings-
industrin och har inpendling av arbetskraft. I
de mindre orterna finns en stor del av arbets-
tillfällena inom utbildning och vård/omsorg.

Jord- och skogsbruk
Ljungby kommun har en relativt hög andel
förvärvsarbetande inom näringsgrenen jord-
och skogsbruk, cirka 3 % vilket motsvarar
ungefär 400 personer. Det är vanligt att man
kompletterar denna näringsgren med annan
verksamhet, till exempel turism.

Högre utbildning
Gymnasieutbildning, KY (kvalificerad yrkes-
utbildning) och andra eftergymnasiala ut-
bildningar erbjuds i Ljungby stad och i viss
utsträckning i Ryssby.

Arbetspendling
Restiden mellan arbete och hem är för många
avgörande vid valet av bostadsort.

Kommunal och kommersiell
service
Barnomsorg och skola
Ungefär hälften av orterna utanför Ljungby
stad har egen förskola, fritidshem och skola
årskurs 0-6. Om detta saknas på orten tillhör
man närmaste grundskoleområde. Eleverna i
årskurs 7-9 går i Ljungby stad eller på Åby-
skolan i Lagan.

Vård och omsorg
Äldreomsorgen är väl utbyggd i Lagan, Lid-
hult och Ljungby stad. Alla kommuninvånare
har tillgång till hemtjänst och hemsjukvård
oavsett var de bor i kommunen. Dessutom
finns det en väl utbyggd service i form av
bland annat väntjänst, anhörigstöd/närstående-
stöd, särskilt boende för äldre och dagverk-
samhet.

Vatten och avlopp
Dricksvattenförsörjningen och avloppsvatten-
hanteringen i kommunen fungerar bra. De
flesta av orterna har kommunalt dricksvatten
från grundvatten. Den kommunala avlopps-
reningen sker med slamavskiljare i kombina-
tion med kemisk rening (avloppsreningsverk)
eller infiltration (avloppsreningsanläggning).
De flesta av de kommunala anläggningarna
klarar en ökad belastning.

Elektricitet och telefoni
Elektricitet och telefon är något vi tar för givet
att alla har tillgång till. Standard och drift-
säkerhet på el- och telefonnäten är en av-
görande basservice för såväl boende som
företagare.

IT-infrastruktur
Med god tillgänglighet ökar valfriheten att bo
och leva på landsbygden. Därför satsar kom-
munen på en utbyggnad av IT-infrastrukturen
som ska nå mer än 90 % av kommunens in-
vånare.

Dagligvarubutik
Det finns dagligvarubutiker på sju orter utan-
för Ljungby stad: Agunnaryd, Hamneda,
Lagan, Lidhult, Ryssby, Södra Ljunga och
Tannåker. De som har svårt att ta sig till butik
kan erbjudas hemsändning av dagligvaror.
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Lokala föreningar
Ideellt aktiva
De ideella föreningarna är en resurs för att
upprätthålla god lokal service. Det finns drygt
200 ideella föreningar i Ljungby kommun. Av
dessa är cirka 100 idrottsföreningar och cirka
50 lokala utvecklingsgrupper. Sockenråd,
hembygdsföreningar och bygdegårds-
föreningar är exempel på lokala utvecklings-
grupper.

Lokala utvecklingsgrupper
Ljungby kommun är unik genom den stora
förekomsten av lokala utvecklingsgrupper.
Dessa finns i nästan alla orter. Kommunen har
regelbundna träffar med de lokala utvecklings-
grupperna.
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LAGAN
Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan.

Samhället
Lagans samhälle har gamla anor och redan
under medeltiden var orten knutpunkt i byg-
den. Lagan är ett grönt och lummigt samhälle.
Ån Lagan rinner genom samhället. I Lagan bor
det cirka 1 770 invånare. Lagan är därmed
kommunens största ort efter Ljungby.

Bebyggelse
Bebyggelsen i Lagan är blandad. Den består
till största delen av villor i varierande åldrar.
Utmed Storgatan är de flesta husen uppförda
som mindre hyreshus med affärslokaler i
bottenvåningen. I de centrala delarna finns det
också flerbostadshus. De flesta är byggda
under femtio- och sextiotalet. Gammal bruks-
miljö finns runt den före detta yllefabriken i
Åby. I Lagan finns flera mindre industri-
områden. Det största finns i västra delen längs
E4:an. Delar av detta industriområde ligger
inom skyddsområde för vattentäkt vilket kan
begränsa användningen av marken.

Arbete
Det finns en mångsidig och förhållandevis
stabil företagsstruktur i Lagan. Det finns
många företag, framförallt inom tillverknings-
industrin. Det sker en stor inpendling av
arbetskraft till Lagan.

Utbildning, handel och service
I Lagan och Åby finns förskolor, fritidshem
och två skolor. Åbyskolan har elever till och
med skolår 9. I Lagan finns dagligvaruhandel
och ett relativt gott utbud av övrig kommer-
siell service. Vid E4:an finns Laganland med
bland annat motell, bilmuseum och turist-
service. Kommunal social service finns bland
annat i form av särskilt boende för äldre på
Åbrinken och Bergagården. Bibliotek finns i
Åbyskolan. Landstinget Kronoberg har en
vårdcentral med bland annat apotek, distrikts-
läkare och folktandvård.

Planer och program
Det finns en grönstrukturplan för Lagan.

Fritid
I Lagan finns en 27-håls golfbana, en 9-håls
korthålsbana och idrottsplats med fotbolls-
planer. Det finns tennisbanor, tempererat
utomhusbad och elljusspår. Sporthall finns vid
Åbyskolan.

Kultur
Söder om samhället finns ett större område
som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.
I anslutning till detta finns flera mindre om-
råden som är kulturhistoriskt värdefulla enligt
kommunens kulturmiljöprogram.

Teknisk försörjning
Lagan har kommunalt vatten och avlopp.
Dricksvatten levereras från Ljungby vatten-
verk. Avloppsvattnet går via överförings-
ledning till Ljungby avloppsreningsverk.
Delar av samhället är anslutet till ett fjärr-
värmeverk.

Kommunikationer
Ur kommunikationssynpunkt har Lagan ett bra
läge vid E4:an och med den relativa närheten
till riksväg 25 och Ljungby stad. Kollektiv-
trafik finns i form av busslinjer till bland annat
Ljungby och Värnamo.

Framtida markbehov
Kommunen har flera lediga bostadstomter
både i och strax utanför Lagan. Det finns
obebyggd planlagd mark för industri i den
sydvästra delen av samhället. Tillgången på
industrilokaler och planlagd industrimark är
relativt god. Det finns därför inget markbehov
för nyexploatering de närmaste åren.
Kommunen har en markreserv sydost om
samhället vid det gamla plantskoleområdet.
Delar av detta område kan behöva saneras
innan det kan exploateras.

Fortsatt planarbete
Trafik
Det bör göras en gatunätsanalys för Lagans
samhälle.
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LIDHULT
Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar.

Samhället
Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för
kommunens västra delar. Det gäller både för
service och arbetstillfällen. I samhället bor det
cirka 610 personer.

Bebyggelse
Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg
vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har
sedan centrum förskjutits västerut mot järn-
vägsstationen.

Bebyggelsen består till största delen av villor i
varierande stil och byggnadsår, men i den
centrala delen finns även flerbostadshus. I
sydväst ligger ett större industriområde.

Arbete
I Lidhult finns ett av kommunens största före-
tag, Kalmar Industries Sverige AB, som till-
verkar stora truckar. Det finns även annan till-
verkningsindustri i Lidhult. Inpendlingen till
Lidhult är betydande både från Halmstad-
området och från Ljungbyområdet.

Utbildning
På orten finns förskola, fritidshem och skola
för skolår F-6. I skolår 7-9 går eleverna på
Kungshögsskolan i Ljungby stad.

Handel och service
På orten finns bland annat dagligvarubutik,
bank, specialaffärer och hotell. Särskilt boende
för äldre och dagverksamhet finns på Björk-
äng. Annan service i Lidhult är deltidsbrand-
kår och bibliotek. Det finns vårdcentral med
läkar- och distriktssköterskemottagning samt
barnhälsovård. På orten finns även privatägt
gruppboende och dagcenter för funktions-
hindrade.

Fritid
I Lidhult finns en sporthall med simhall, fot-
bollsplaner och elljusspår. Vid sjön Askaken
finns ett anlagt friluftsbad.

Teknisk försörjning
Lidhult har kommunalt vatten och avlopp.

Kommunikationer
Lidhult ligger cirka 4 mil väster om Ljungby
stad och cirka 4,5 mil öster om Halmstad.
Kollektivtrafik finns i form av busstrafik till
bland annat Ljungby och Halmstad. Transpor-
terna av de tunga truckar som tillverkas på
orten kräver vägar med mycket god bärighet.
Det finns önskemål om ett gångstråk utmed
Lidhultsån.

Planer och program
Delar av samhället har äldre detaljplaner som
behöver moderniseras. Det finns en grön-
strukturplan för samhället som antogs år 2001.
Samma år gjordes en nätanalys av gatorna i
Lidhult.

Framtida markbehov
Det finns förhållandevis mycket obebyggd
mark som är planlagd för bostäder. Det finns
även flera lediga kommunala bostadstomter.
Kommunen har mycket god tillgång till mark
som kan planläggas för bostäder. I den syd-
västra delen av samhället finns planlagd
industrimark som är obebyggd. Behovet av ny
mark för exploatering bedöms som litet för de
närmaste åren.
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RYSSBY
Ryssby har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25.

Samhället
Ryssby ligger kring den norra delen av
Ryssbysjön. Det bor cirka 700 personer i
samhället.

Bebyggelse
Den ursprungliga bebyggelsen låg runt före
detta stationsområdet med hotellet i centrum.
Bebyggelsen i tätorten består till största delen
av villor i varierande stilar och byggnadsår. I
den fördjupade översiktsplanen för Ryssby
finns en utförlig karaktärsbeskrivning av be-
byggelsen i samhället.

Arbete
De flesta arbetstillfällena finns huvudsakligen
inom utbildning samt inom vård och omsorg.
Det sker en utpendling av arbetskraft från
orten till bland annat Ljungby och Växjö.

Utbildning
I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola
för skolår F-6. I skolår 7-9 får eleverna sin
undervisning på Åbyskolan i Lagan. Ryssby-
gymnasiet är en friskola med utbildning inom
jakt, skog, turism, hotell och restaurang.

Handel och service
I Ryssby finns dagligvaruhandel och ett visst
utbud av övrig kommersiell service. Sommar-
tid bedriver Ryssbygymnasiet vandrarhem i
skolans lokaler.

Kommunal social service finns genom hem-
tjänst och hemsjukvård. Annan service är
bibliotek och frivilligt brandvärn.

Fritid
I Ryssby finns sporthall, fotbollsplaner, elljus-
spår, simhall vid skolan och friluftsbad vid
Ryssbysjön.

Natur och kultur
Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för
naturvård. I den sydvästra delen av samhället
finns ett gravfält. Vid ån Ljungabäcken ligger
ett gammalt garveri.

Teknisk försörjning
Ryssby har kommunalt vatten och avlopp.
Avloppsvattnet går via överföringsledning till
Ljungby avloppsreningsverk.

Kommunikationer
Ryssby ligger cirka 1,5 mil öster om Ljungby
stad. Samhället har ur kommunikations-
synpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Kollektiv-
trafik finns i form av busslinjer till bland annat
Ljungby och Växjö. Det finns önskemål om att
anlägga en gång- och cykelväg till Ljungby.

Planer och program
Det finns en fördjupad översiktsplan för sam-
hället som skall fortsätta att gälla.

Ryssbyprojektet är ett samverkansprojekt
kring planläggning och är delvis genomfört.

Framtida markbehov
I Ryssby finns flera lediga kommunala
bostadstomter. Det finns också obebyggd
planlagd industrimark. Markbehovet bedöms
som relativt litet för den närmaste framtiden.

Fortsatt planarbete
Grönstrukturplan
Det bör göras en grönstrukturplan för Ryssby.

Ryssbyprojektet
Kommunen bör fortsätta arbeta enligt pro-
grammet i Ryssbyprojektet.
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PLANARBETET
Kommunens nya översiktsplan skall vara

aktuell, användbar och tillgänglig.

Planarbetet
Översiktsplanen är framtagen av plankontoret i
samarbete med miljö- och byggkontoret och
övriga förvaltningar i Ljungby kommun.

Uppdrag
Kommunfullmäktige har beslutat att översikts-
planen skall revideras (KF 1998-09-24 §81). I
samband med beslutet godkändes en projekt-
plan för översiktsplanearbetet. En reviderad
projektplan (KS 2003-09-11 § 214) har styrt
översiktsplanearbetet.

Mål i projektplanen
I projektplanen har målen för översiktsplanen
angetts. Kommunens nya översiktsplan skall
vara:
• aktuell
• användbar
• tillgänglig.

Aktuell
För att vara ett bra beslutsunderlag bör
kommunens översiktsplan vara aktuell och
revideras kontinuerligt.

Användbar
Det är viktigt att översiktsplanen blir en an-
vändbar plan för politiker, tjänstemän och
kommuninvånare. Med tydliga åsiktsför-
klaringar kan översiktsplanen underlätta det
kommunala arbetet.

Tillgänglig
Förslaget till översiktsplan finns, under ut-
ställningen, tillgänglig både i rapportform och
på kommunens webbplats. Det är möjligt att
lämna yttranden om översiktsplanen via webb-
platsen.

Organisation
Styrgrupp
Kommunstyrelsen har varit styrgrupp för
framtagandet av översiktsplanen. Det är
kommunfullmäktige som antar planen.

Ansvarig tjänsteman
Planchef AnnKristin Rådberg är ansvarig
tjänsteman för översiktsplanearbetet.

Arbetsgrupp för ÖP
En arbetsgrupp med representanter från de
olika förvaltningarna har deltagit i fram-
tagandet:

Terje Petersson, tekniska kontoret
Britt-Marie Zeylon, barn- och utbildnings-

förvaltningen
Ewa Sigfridsson, socialförvaltningen
Karin Hermansson, kultur- och fritids-

förvaltningen
Anette Sunesson, kommunlednings-

kontoret.
Dessutom har det funnits en speciell arbets-
grupp för kartframställning och webbplats-
utformning:

Inger Bodin, miljö- och
byggkontoret

Eva Syrén, miljö- och
byggkontoret

Dan-Filip Lundberg, tekniska kontoret.

Politisk grupp
En politisk grupp har tillsatts i översiktsplane-
arbetet. Gruppen har bestått av företrädare för
de olika partier som ingår i kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden har deltagit i fram-
tagandet av översiktsplanen. Nämnden an-
vänder översiktsplanen som underlag för
detaljplaner och områdesbestämmelser samt
vid beviljande av bygglov.
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Organisation
Projektplanen har angett organisationen för översiktsplanearbetet.

Styrgrupp
Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman
Planchefen

Arbetsgrupp för ÖP
Tjänstemän

Referensgrupp
Politisk grupp

Referensgrupp
Miljö- och byggnämnden

Referensgrupp
Lokala

utvecklingsgrupper

Mellankommunala frågor
Andra kommuner

Referensgrupp
Projektgruppen

Statliga intressen
Länsstyrelsen

Lokala utvecklingsgrupper
Kommunen har regelbundet träffar med före-
trädare för lokala utvecklingsgrupper som
sockenråd, hembygdsföreningar och bygde-
gårdsföreningar. Dessa har deltagit i fram-
tagandet av landsbygdsprogrammet ”Ljungby
kommuns landsbygd med orter”.

Projektgruppen
Projektgruppen träffas regelbundet för att dis-
kutera aktuella plan- och byggfrågor. Projekt-
gruppen leds av planchefen och består av
tjänstemän från miljö- och byggkontoret,
tekniska kontoret samt stadsarkitekten och
kommunchefen.

Mellankommunala frågor
Kommunen har samrått med intilliggande
kommuner om mellankommunala frågor.

Statliga intressen
Kommunen har samrått med länsstyrelsen om
allmänna intressen.

Experter
I översiktsplanearbetet har många tjänstemän
med specifik kunskap och kompetens inom
olika områden deltagit.

Planförfattare Olle Ring har ansvarat för
arbetet med nya utvecklingsområden för
Ljungby stad. Miljöchef Alf Carlsson har
deltagit i arbetet med skyddsvärd natur.
Kommunen har också anlitat länsekolog
Ingvar Nilsson och miljökonsult Camilla
Pettersson, Brynolf Consulting AB.

Kartor
Kartorna i planen är framställda av Plan-
kontoret, Ljungby kommun. Lantmäteriverkets
GSD-fastighetskarta har använts som grund
(copyright Lantmäteriverket M2001/5785).
Geografisk information har hämtats från läns-
styrelsens GIS-databas.

Illustrationer och foto
Flygfotot över Odensjö på framsidan är taget
av Uno Samuelsson år 2003. Illustrationerna är
gjorda av Stefan Andersson.

Det fortsatta översiktsplanearbetet
Översiktsplanearbetet kommer, efter antagandet,
att fortsätta med fördjupningar och komplette-
ringar. Det är därför viktigt att kommunen
fortsätter att avsätta medel till översiktsplane-
arbetet.
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TILLÄMPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen

skapar möjligheter men kan inte garantera ett genomförande.

Allmänna intressen
I översiktsplanen redovisas allmänna intressen,
som till exempel riksintressen.

Enskilda intressen kommer att vägas in vid
den mer detaljerade planeringen och vid
bedömningar av olika projekt.

Skapar möjligheter
Översiktsplanen är vägledande för kommunens
planering av mark- och vattenanvändningen.
Planen är ingen åtgärdsplan. Den skall istället
förbereda och möjliggöra en tänkbar framtida
utveckling. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande. Planen skapar möjligheter men kan
inte garantera ett genomförande.

Avvägning mellan olika intressen
Översiktsplanen är ett underlag vid en av-
vägning mellan olika intressen. En värdering
och prioritering av olika intressen och värden
kan ibland få vänta till en mer detaljerad
planeringsprocess.

Motstående beslut
Kommunen kan godkänna projekt eller planer
som inte stämmer överens med översikts-
planen. Kommunen skall då ha starka skäl och
kunna motivera varför man inte följer över-
siktsplanens intentioner. Särskilt viktigt är
detta om riksintressen är berörda.

Tidsperiod
Översiktsplanen behandlar mark- och vatten-
användningen tio till femton år framåt. Varje
mandatperiod skall kommunen ta ställning till
dess aktualitet. Den översiktliga planeringen
slutar inte med att översiktsplanen är antagen.
Det är viktigt att kommunen har en kontinuer-
lig planeringsprocess kring mark- och vatten-
användningen. Det är också viktigt att plane-
ringen sker i samverkan med olika kommunala
verksamheter, näringsidkare och andra aktörer.

Ändrade förutsättningar
Förutsättningarna för mark- och vattenanvänd-
ningen kan förändras snabbt. Konjunkturför-
ändringar kan innebära ökad eller minskad
efterfrågan på mark för boende och närings-
verksamhet. Nya EU-direktiv och ny lagstift-
ning kan komma att förändra förutsättningarna
för markanvändningen. Det innebär att kom-
munen måste ha en beredskap om översikts-
planens intentioner skulle bli omöjliga att
genomföra. Kommunen behöver också ha en
beredskap för att bebyggelsetrycket i kom-
munens orter kan komma att öka. Detta gäller
beredskap för bland annat markköp och plan-
läggning.

Användning i kommunen
Översiktsplanen är ett stöd i planeringsarbetet
kring:
• bygglov
• lokaliseringar
• detaljplaner
• fastighetsbildning.
Den ger också vägledning för kommunens
markköp och olika planeringsprojekt. Den är
beslutsunderlag för politiska beslut i framför-
allt kommunstyrelsen och miljö- och bygg-
nämnden.

Övrig användning
Intressenter och allmänhet kan, genom över-
siktsplanen, få information om möjligheter och
begränsningar för olika verksamheter och åt-
gärder. Länsstyrelsen och andra myndigheter
använder översiktsplanen som beslutsunderlag
i olika planeringssammanhang.
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SKYDD AV NATUR- OCH KULTURMILJÖER
Ljungby kommun har en stor andel värdefull natur. Andelen skyddade naturmiljöer

förväntas öka de kommande åren, särskilt i skogsmiljöer.

Olika skydd av naturmiljöer
Den svenska naturen innehåller mycket stora
värden av olika slag. På grund av detta har ett
nationellt skyddssystem byggts upp. Detta har
efter inträdet i EU kompletterats med nya
skyddsformer.

Svenska skyddsformer
Det finns följande svenska skyddsformer för
naturmiljöer:
• nationalpark
• naturreservat
• kulturreservat
• djur- och växtskyddsområde
• biotopskyddsområde
• strandskyddsområde
• naturminne
• biotopskydd
• naturvårdsavtal.
För dessa skyddsformer regleras vad som är
tillåtet och förbjudet. I Ljungby kommun finns
inga nationalparker och inga kulturreservat.

Skyddsformer inom EU
Inom EU finns två direktiv som styr natur-
vårdsarbetet, fågeldirektivet samt art- och
habitatdirektivet. Båda dessa direktiv går ut på
att skydda vissa betydelsefulla områden utifrån
direktiven. Detta sker genom ett nätverk av
områden, så kallade Natura 2000-områden. De
är även klassade som riksintressen i miljö-
balken. Enligt miljöbalken krävs särskilt
tillstånd för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Övriga skyddsvärda områden
Förutom de direkt skyddade naturområdena
finns också sådana som har generella skydd
eller skall beaktas på annat sätt. Sådana
områden är:
• nyckelbiotoper
• områden med höga naturvärden
• riksintressen för naturvård
• ekologiskt särskilt känsliga områden
• stora opåverkade områden
• sumpskogar.

Civilrättsliga avtal
I vissa fall kan någon typ av civilrättsligt avtal
vara tillräckligt för bevarande av naturvärdena.
Det kan till exempel gälla ersättningar för
slåtter och betesmarker. Skogsstyrelsen sluter
naturvårdsavtal för skogsmark. I avtalen finns
krav på hur brukandet skall ske.

Hur starkt skydd?
För de direkt skyddade områdena finns för vart
och ett bestämmelser om vad som är tillåtet att
göra för markägare och allmänhet. Generellt
sett har naturreservat de mest omfattande
skydden. De utgör cirka 80 % av den skyddade
landarealen. Även för områden med generella
skydd kan skyddet vara betydelsefullt. I över-
siktsplanen skall det redovisas hur man avser
att tillvarata riksintressena så att deras värden
bevaras.

Fler skyddade områden
Naturvårdsverket och även i viss mån skogs-
vårdsorganisationen har under senare år fått
ökade resurser för att formellt skydda värdefull
natur. I många fall har förståelsen från mark-
ägare och allmänhet, för behovet av att skydda
natur genom till exempel reservatsbildning,
varit liten.

Konsekvenser av skydd
Skydd av naturmiljöer kan innebära värden för
kommande generationer, för turism och för den
biologiska mångfalden. Skyddet innebär  be-
gränsningar i mark- och vattenanvändningen.
Det innebär produktionsbortfall för det en-
skilda jordbruksföretaget eller skogsbruket. Ett
omfattande skydd av produktiv skogsmark kan
innebära konsekvenser för skogsnäringen och
samhällsekonomin. Lokalisering av ny be-
byggelse på landsbygden kan försvåras av
skyddade områden. I de fall de skyddade om-
rådena ligger tätortsnära kan det även innebära
svårigheter för samhällena att expandera.



132

Kulturmiljöer
I Ljungby kommun finns ett flertal unika
kulturmiljöer. Dessa är utpekade i kommunens
kulturmiljöprogram och en del är av riks-
intresse för kulturmiljövården. Ljungby
kommuns gamla odlingslandskap innehåller
också ett stort antal fornlämningar.

Inom kommunen
Det är många skyddsvärda natur- och kultur-
områden som har inventerats och värderats i
kommunen. En del av dem har även fått regel-
rätta skydd. Kartan nedan markerar skydds-
värda områden i form av:
• naturreservat
• riksintressen för naturvård
• Natura 2000-områden
• riksintresse för kulturmiljövård
• riksintresse för friluftslivet
• våtmarksinventering klass 1 och klass 2
• Kronobergs natur klass 1 och klass 2
• områden i kulturmiljöprogrammet.

Områden med ett eller flera riksintressen utgör
cirka en fjärdedel av kommunens yta, se näst-
kommande underkapitel ”Hantering av riks-
intressen”.

Fler skyddade skogsområden
I södra Sverige finns många hotade växt- och
djurarter. Staten vill därför öka andelen
skyddad skog. Detta sker bland annat genom
ökade anslag till reservatsbildning. Hur stor
andel skog som skall skyddas diskuteras av
olika parter. Ljungby kommun kommer tro-
ligen att få en större andel skyddade skogs-
områden framöver.

En viktig fråga
Skyddet av värdefull natur är en viktig fråga
för Ljungby kommun. Planeringen av detta
arbete sker på länsstyrelsen och skogsvårds-
organisationen. Det är angeläget att kommu-
nen bevakar denna planering och hur den
påverkar kommunens utvecklingsmöjligheter.

Kartan visar skyddsvärda områden i Ljungby kommun.

N
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HANTERING AV RIKSINTRESSEN
Ljungby kommun har sju typer av riksintressen som
tillsammans täcker en fjärdedel av kommunens yta.

Riksintressen
Att ett område är av riksintresse anger att det
är unikt eller speciellt i en region, i riket eller
internationellt sett. Hanteringen av riks-
intressen regleras i miljöbalken och plan- och
bygglagen. Lagen säger att områdena ska
skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan
innebära påtaglig skada på riksintresset.

Klassning av riksintressen
Det är de statliga verken som i samråd med
länsstyrelsen avgör vilka områden som ska
klassas som riksintressen. Kommunen har
möjlighet att föreslå områden som skall
klassas som riksintresse. Översiktsplanen visar
hur kommunen ställer sig till riksintressen
inom kommunens gränser. Länsstyrelsen
bevakar att riksintressen skyddas. I områden
med riksintressen kan länsstyrelsen gå in och
upphäva kommunala beslut om man finner att
riksintresset inte är tillräckligt beaktat.

Tillämpning av lagen
Lagstiftningen kring riksintressen skall
tillämpas vid ändrad markanvändning. Riks-
intresset väger tyngre än lokala allmänna
intressen. Lokalisering av ny bebyggelse på
landsbygden kan innebära konflikter med
riksintressen för naturvården, kulturmiljö-
vården och friluftslivet.

Flera intressen
Många områden är klassade som flera
riksintressen. Kommunen har inte gjort en
generell bedömning av värdet mellan olika
riksintressen. I översiktsplanen anges dock att
friluftslivet och fritidsfisket är av större social
och ekonomisk betydelse för kommunen än
yrkesfisket i Bolmen. Många av områdena
eller delar av områdena som är av riksintresse
är också skyddade som naturreservat. En del
av områdena är våtmarker och ingår i
länsstyrelsens våtmarksinventering.

Inom vattenområden
Inom vattenområdena finns många gånger
motstridiga allmänna intressen.

Bolmen, Vidöstern och Möckeln är exempel
på sjöar med flera allmänna intressen. De är
alla av riksintresse för friluftsliv. Bolmen är
också av riksintresse för yrkesfiske. Möckeln
och området intill Vidöstern är av riksintresse
för naturvård.

Olika riksintressen
I Ljungby kommun finns följande riksintressen
för olika samhällssektorer enligt 3:e kapitlet i
miljöbalken:
• riksintresse för naturvård (6 §)
• riksintresse för kulturmiljövård (6 §)
• riksintresse för kommunikation (8 §)
• riksintresse för totalförsvar (9 §)
• riksintresse för yrkesfiske (5 §)
• riksintresse för friluftsliv (6 §).

Dessutom finns två riksintressen för hela
områden enligt 4:e kapitlet i miljöbalken:
• Fylleåns avrinningsområde (1 §, 6 §)
• Natura 2000-områden  (1§, 8 §).

I översiktsplanen redovisas de olika riks-
intressena under respektive område. Kartbilder
över de olika riksintressena finns i respektive
kapitel. Bilaga 1 visar riksintressen och hän-
synsområden.

Ytor
Områden med ett eller flera riksintressen utgör
cirka en fjärdedel av kommunens yta. Riks-
intressen för friluftsliv och naturvård är de till
ytan största riksintressena i kommunen. Nedan
redovisas hur stor area de största riksintressena
har:
• friluftsliv cirka 30 400 hektar
• naturvård cirka 19 150 hektar
• kulturmiljövård cirka 2 800 hektar
• yrkesfiske cirka 11 200 hektar.

I kommunen finns cirka 7 800 hektar som är
Natura 2000-områden och dessa är också
klassade som riksintressen. Det finns cirka
4 200 hektar som är naturreservat. Natur-
reservaten är oftast också av riksintresse för
naturvård.
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Vattenområde av riksintresse (sid. 24)
Fylleån
Fylleån avvattnar ett mindre område i västra delen av Ljungby kommun. Ån rinner till största delen
i Hallands län och har sitt utflöde i Kattegatt. Fylleån är ett vattenområde av riksintresse. Man får
därför inte uppföra vattenkraftverk, göra vattenregleringar eller vattenöverföringar i Fylleåns
vattenområde. Undantag är om vattenverksamheten endast orsakar obetydlig miljöpåverkan.

Riksintressen för naturvård (sid. 30)
Det finns 13 områden i kommunen som är klassade som riksintressen för naturvård:
• Färjansö – Toftaholm – Lagadalen
• Hinnerydsåsen
• Horsnäsamossen – Gölsjömyren
• Hunnsberget – Lidhultsån – Årshultsmyren
• Hästasjömyren
• Hörda – Tykatorp – Gässhult – Yxkullsund
• Ljungsjömyren

• Målaskog – Långhult – Granhult
• Möckelnområdet
• Rocknenområdet – Hästhultsskogen
• Ronamossen
• Rönnö
• Vissjön – Lillsjön – Styplesjö.

Dessutom är alla Natura 2000-områden av riksintresse. Det finns 39 Natura 2000-områden i
kommunen.

Värdekategorier
Bevarandevärdet av riksintressena är i översiktsplanen uppdelade efter värdekategori.
• områden med geovetenskapliga värden
• områden med värdefulla våtmarker
• områden med värdefulla odlingslandskap
• områden med biologiskt värdefulla skogar
• övriga värdefulla områden.

Många områden tillhör flera värdekategorier. Förutsättningar för bevarande visar också på de
konflikter som kan finnas med andra intressen i samhället.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för naturvården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. Naturvårdsintressena i de aktuella områdena har hög prioritet.  Kommunen har dock
även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen även ur
ekonomiska och sociala aspekter. Inom områden av riksintresse kan en utveckling ske under förut-
sättning att den sker på sådant sätt att riksintressets värde inte påtagligt skadas.

Aktiv roll som remissinstans
Kommunen som remissinstans bör vara aktiv när ytterligare områden skall föreslås och vid fram-
tagandet av bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena. Innehållet i bevarandeplanerna kommer
att ha stor betydelse för tillståndsärenden i eller i anslutning till dessa områden. Bevarandeplanerna
påverkar på så sätt den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.



135

Riksintressen för kulturmiljövård (sid. 48)
I Ljungby kommun är åtta kulturmiljöer klassade som riksintressen.
• Bolmsö kyrkby
• Hallsjö
• Hamneda
• Hörda och Klövaryd
• Lida och Husaby
• Tjust
• Toftaholm
• Trotteslöv, Össlöv och Fallnaveka.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada kulturmiljön. Kulturmiljöintressena i de aktuella områdena har hög prioritet.  Kommunen har
dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen
även ur ekonomiska och sociala aspekter.
Vid åtgärder inom riksintressen för kulturmiljövård kommer kommunen att i ett tidigt skede föra en
dialog med länsstyrelsen om hur man bör gå tillväga för att ta tillvara kulturvärdena. I några
områden kan stödjandet av pågående markanvändning vara ett sätt att bibehålla värdena. Inom
områden av riksintresse kan en utveckling ske under förutsättning att den sker på sådant sätt att
riksintressets värde inte påtagligt skadas

Riksintressen för kommunikation (sid. 54 och 107)
E4:an och riksväg 25 är vägar av riksintresse för kommunikation.

Ställningstaganden
E4:an
Det är viktigt att E4:an genom Ljungby kommun byggs om till motorväg. Det kommer att öka
framkomligheten och tillgängligheten, inte minst för kommunens näringsliv.

Riksväg 25
Det är angeläget att riksväg 25 väster om Ljungby stad byggs om med mitträcke och förses med
viltstängsel.

Riksintresse för vattenförsörjning (sid. 59)
Sjön Bolmen och Bolmentunneln samt Bergaåsen och den mark som överföringsledningen tar i
anspråk kan komma att betraktas som riksintresse för vattenförsörjning.

Riksintressen för totalförsvar (sid. 66)
I kommunen finns militära anläggningar och förråd. Vissa av anläggningarna är en totalförsvars-
resurs och förvaltas av försvarsmakten. Områden vid dessa anläggningar och förråd är av riks-
intresse för totalförsvaret. Enligt miljöbalken skall områden med riksintressen för försvaret skyddas
från all exploatering. I vissa fall kan försvarets intressen leda till att lovplikt måste införas med sär-
skilda områdesbestämmelser. Områdena kan av sekretesskäl inte redovisas i översiktsplanen.
Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och läns-
styrelsen.
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Riksintressen för yrkesfiske (sid. 84 och 106)
Sjön Bolmen är utpekad som riksintresse för yrkesfisket. Sjön tillhör Lagans avrinningsområde. Det
finns ett par yrkesfiskare som har licens för yrkesfiske och som utgår från Ljungby kommun. Det
finns också några yrkesfiskare med licens som utgår från de andra kommunerna runt Bolmen.

Översyn av riksintressena
Fiskeriverket arbetar för närvarande med en översyn av riksintressena för yrkesfisket i landet. Den
nuvarande beskrivningen av Bolmen är delvis inaktuell då fiskbeståndet av många arter har
minskat. Bolmen kommer med all sannolikhet att vara kvar som riksintresse för yrkesfisket med
anledning av det yrkesfiske som bedrivs där idag.

Ställningstaganden
Hänsynstagande till riksintressena
Sjön Bolmen är av riksintresse för både yrkesfisket och friluftslivet. Friluftslivet och fritidsfisket är
dock av större social och ekonomisk betydelse för kommunen än yrkesfisket i Bolmen.

Utveckling av fisket i kommunen
Fisket är viktigt för kommunen och bör kunna utvecklas. Det bör finnas utrymme för vattenbruk i
kommunen.

Bevara möjligheterna till fiske
För verksamheter och åtgärder som berör fiskevatten bör samråd ske med fiskevårdsområdes-
föreningarna för att tillgodose deras intressen.

Riksintressen för friluftsliv (sid. 86 och 106)
Bolmen, Vidöstern och Möckeln är områden av riksintressen för friluftsliv.

Ställningstagande
Hänsynstagande till riksintressena
Områden som är av riksintresse för friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Friluftslivet i de aktuella områdena skall ha hög prioritet i jämförelse med
andra intressen. Kommunen har dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan
främja samhällsutvecklingen på andra sätt.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH KONSEKVENSER

Här redovisas alla ställningstaganden i översiktsplanen. De redovisas kapitelvis.
Efter ställningstagandena redovisas konsekvenserna av dessa.

Ställningstaganden i kapitlet ”Ljungby kommun”
Turism (sid. 16)
Marknadsföring
De unika natur- och kulturmiljöer som finns i Ljungby kommun måste marknadsföras bättre både
för kommuninvånare och långväga besökare. Särskilda insatser bör göras för att stimulera de
företag som har verksamhet inom naturturism.

Campingnäringen
Campingnäringen är viktig för kommunen och bör ges möjlighet att utvecklas.

Shopping
Shopping är en attraktiv aktivitet som kan locka besökare till kommunen. Ljungby kommun bör
samarbeta med handeln och Ljungby centrumförening för att Ljungby stad skall bli mer attraktiv
för shopping.

Konsekvenser
Marknadsföring av unika natur- och kulturmiljöer kommer att medföra ökad turism i kommunen.
Möjligheter till camping, som är en populär boendeform, ökar också turismen. Att öka utbudet inom
handelsområdet kan också medföra en ökad turism i kommunen. En ökad turism kan innebära
ökade intäkter för näringsidkare, fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter för kommunen.

Ställningstaganden i kapitlet ”Naturmiljöer”
Våtmarker (sid. 21)
Underlag för beslut
Länsstyrelsens våtmarksinventering och myrskyddsplanen ska användas som underlag för beslut om
mark- och vattenanvändning i kommunen.

Värdefulla våtmarker
Ljungby kommun skall värna om värdefulla våtmarker.

Konsekvenser
Underlag i form av våtmarksinventeringen och myrskyddsplanen i olika beslutssituationer medför
att de värdefullaste områdena, liksom de speciella förhållandena för växt- och djurlivet, kan
bevaras för framtiden.

Avrinningsområden (sid. 24)
Kalkning
Det är viktigt för kommunens vattendrag att kalkningsprogrammet fortsätter.

Konsekvenser
Försurningens effekter på miljön kan delvis motverkas genom kalkningsprogrammet i kommunen.



138

Inventering av naturområden (sid. 27)
Underlag för beslut
"Kronobergs Natur" ska användas som underlag för beslut om mark- och vattenanvändning i
kommunen.

Konsekvenser
Kronobergs Natur som underlag i beslutssituationer kan hjälpa till att bevara de mest värdefulla
naturmiljöerna i kommunen.

Ställningstaganden i kapitlet ”Skyddsvärd natur”
Riksintressen för naturvård (sid. 30)
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för naturvården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. Naturvårdsintressena i de aktuella områdena har hög prioritet.  Kommunen har dock
även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen även ur
ekonomiska och sociala aspekter. Inom områden av riksintresse kan en utveckling ske under förut-
sättning att den sker på sådant sätt att riksintressets värde inte påtagligt skadas.

Konsekvenser
Riksintressena för naturvård är områden som kräver särskild hänsyn och där det specifika intresset
har hög prioritet gentemot andra intressen. För riksintressen för naturvård redovisas vilka värden
som finns inom de aktuella områdena och vad som krävs för att dessa värden skall bestå i fram-
tiden. Det kan medföra att andra intressen i form av exploatering av olika slag får stå tillbaka. I
enskilda fall där olika intressen står mot varandra krävs det att olika lösningar noga övervägs för
att både bevara naturvårdsintresset och det som man i övrigt vill åstadkomma. Ibland kan det till
och med vara så att riksintressena står mot varandra och översiktsplanen ger inte något speciellt
riksintresse företräde utan det får lösas i enskilda fall. Bevarande av värdefulla naturmiljöer kan
innebära värden för kommande generationer, för turism och för den biologiska mångfalden.

Natura 2000-områden (sid. 34)
Aktiv roll som remissinstans
Kommunen som remissinstans bör vara aktiv om ytterligare områden skall föreslås och vid fram-
tagandet av bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena. Innehållet i bevarandeplanerna kommer
att ha stor betydelse för tillståndsärenden i eller i anslutning till dessa områden. Bevarandeplanerna
påverkar på så sätt den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Konsekvenser
För Natura 2000-områden, som också är riksintressen, har bevarandeplaner upprättats av
länsstyrelsen. Dessa kommer att vara styrande för hur områdena skall kunna användas i framtiden.
Andra intressen kan få stå tillbaka för att naturvärdena skall kunna bestå. Det är viktigt att
kommunen och markägare är medvetna om att även verksamheter och åtgärder utanför Natura
2000-områdena kan påverkas.

Naturreservat (sid. 36)
Hänsyn till pågående markanvändning
Vid bildande av nya områden för naturreservat måste hänsyn tas till den pågående mark-
användningen. Mark, som till exempel använts för jord- och skogsbruk under flera generationer,
kan ha stora värden för den enskilde brukaren. Markens natur- och kulturvärden kan också i vissa
fall bäst bevaras genom en oförändrad markanvändning. Allmänhetens nytta av att skydda mark
måste ställas mot de värden den pågående markanvändningen ger.
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Konsekvenser
I många fall är den nuvarande markanvändningen det som gett upphov till de speciella värdena för
området och de kan då bäst skyddas genom skötselavtal med markägaren. Detta ger också större
acceptans och förståelse hos den enskilde brukaren.

Kommunen som remissinstans
Naturreservaten har stor påverkan på den framtida mark- och vattenanvändningen. Kommunen som
remissinstans bör därför aktivt bevaka bildandet av nya naturreservat.

Konsekvenser
Genom att kommunen aktivt bevakar bildandet av nya naturreservat kan lokala intressen lyftas fram.

Ersättning till markägare
Vid bildande av nya naturreservat bör staten erbjuda markägare bytesmark. Det gäller framförallt
markägare som bedriver ett aktivt jord- och skogsbruk. Staten bör också kunna erbjuda skötselavtal
med lokala brukare med en rimlig ersättning.

Konsekvenser
Bättre ersättningsmöjligheter skulle öka intresset hos den enskilde brukaren vid bildandet av
reservat och kan lindra de ekonomiska konsekvenserna i det enskilda fallet.

Kommunala reservat
Det har diskuterats att skapa kommunala naturreservat i Kronoskogen och i Bräkentorp. Innan
kommunen avgör om dessa områden skall bli kommunala naturreservat bör förutsättningarna
utredas mera.

Konsekvenser
Genom att utreda förutsättningarna för Kronoskogen och Bräkentorp kan det bästa sättet att
säkerställa natur- och friluftsvärdena väljas.

Strandskyddsområden (sid. 39)
Utnyttjande av strandskyddsområden
Den stora mängden sjöar och vattendrag i kommunen borde kunna medge ett större utnyttjande av
strandskyddsområden för till exempel bostadsbebyggelse. Detta kräver dock att det finns en god
kunskap om sjöarnas biologiska värden och var olika typer av exploateringar kan vara lämpliga. En
annan förutsättning är att allmänhetens tillträde till sjöarna inte försämras.

Utökade strandskyddet
Det bör vara lättare att medge strandskyddsdispenser inom det utökade strandskyddet, som i
kommunen är utökat från 100 meter till 200 meter.

Konsekvenser
Ställningstagandena kring strandskyddet är en politisk markering till lagstiftaren. Ställnings-
tagandena kan inte med nuvarande lagstiftning användas i kommunens tillämpning av strand-
skyddet.
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Ställningstaganden i kapitlet ”Kulturmiljöer”
Skydd av kulturmiljöer (sid. 46)
Kulturmiljö i planarbetet
Kommunens kulturmiljöprogram och kulturmiljöplanen för Ljungby centrum skall beaktas vid upp-
rättande av detaljplaner och vid bygglovsprövning. Vid planering av nya områden för bebyggelse
skall kommunen i ett tidigt skede föra en dialog med Smålands Museum och länsstyrelsen.

Konsekvenser
Att dialog kring planerade bebyggelseområden förs med länsstyrelsen i ett tidigt skede innebär att
nya kulturvärden kan upptäckas tidigt och inlemmas i planeringen på lång sikt. Det medför också
att värdet av och bestämmelserna kring tidigare kända kulturvärden kan utvärderas.

Riksintressen för kulturmiljövård (sid. 48)
Hänsynstagande till riksintressen
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada kulturmiljön. Kulturmiljöintressena i de aktuella områdena har hög prioritet.  Kommunen har
dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen
även ur ekonomiska och sociala aspekter.

 Vid åtgärder inom riksintressen för kulturmiljövård kommer kommunen att i ett tidigt skede föra en
dialog med Smålands Museum och länsstyrelsen om hur man bör gå tillväga för att ta tillvara
kulturvärdena. I några områden kan stödjandet av pågående markanvändning vara ett sätt att bibe-
hålla värdena. Inom områden av riksintresse kan en utveckling ske under förutsättning att den sker
på sådant sätt att riksintressets värde inte påtagligt skadas.

Konsekvenser
Riksintressena för kulturmiljö är sinsemellan olika vilket medför svårigheter att ge några generella
riktlinjer för hur kommunen skall tillgodose bevarandet av värdena i samhällsplaneringen. Varje
område måste analyseras för sig. Skydd av kulturmiljöer kan innebära begränsningar vid lokalise-
ring och byggnationer. Det kan också innebära högre byggkostnader vid ny- och ombyggnationer.
Bevarande av värdefulla kulturmiljöer i den bebyggda miljön och i landskapet bidrar till en god be-
byggd miljö och ett vackert landskap. Det kan också ge en ökad förståelse för hur landskapet sett ut
tidigare och hur människor levde då. Värdefulla kulturmiljöer kan också bidra till en ökad turism.

Fornlämningar (sid. 50)
Fossil åkermark
Lokalisering av ny bebyggelse begränsas ofta av den stora mängden fossil åkermark som finns i
kommunen. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur fornåkrarnas värden skall till-
varatas utan att nutida markanvändning omöjliggörs. Vid planering av nya bebyggelseområden skall
kommunen i ett tidigt skede föra en dialog med Smålands Museum och länsstyrelsen om forn-
lämningar och kulturvärden.

Konsekvenser
Om länsstyrelsen granskar värdet av olika fornlämningar underlättar detta för kommunerna vid
planering i områden med många fornlämningar. Det kan också öka förståelsen för bevarandet av
enskilda fornlämningar.
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Ställningstaganden i kapitlet ”Teknisk försörjning”
Kommunikationer (sid. 54)
Underhåll
Vägarna i kommunen skall underhållas så att framkomligheten och bärigheten inte försämras. Det
mindre vägnätet bör rustas upp, inte minst med avseende på bärigheten.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är viktig för kommunen. Kollektivtrafiken skall bättre anpassas till resenärernas
behov. Det gäller till exempel vid arbetspendling samt vid resor till och från Alvesta Resecentrum.

Cykelvägar
Det bör anläggas en cykelväg mellan Ljungby stad och Mjälens badplats vid sjön Bolmen.

E4:an
Det är viktigt att E4:an genom Ljungby kommun byggs om till motorväg. Det kommer att öka
framkomligheten och tillgängligheten, inte minst för kommunens näringsliv

Riksväg 25
Det är angeläget att riksväg 25 väster om Ljungby stad byggs om med mitträcke och förses med
viltstängsel.

Europabanan
Ljungby kommun skall fortsätta att arbeta för att Europabanan byggs och att Ljungby stad får en
station för person- och lättgodstransporter. Kommunen anser att Europabanan skall lokaliseras längs
E4:an. Sträckningen får dock inte äventyra vattentäkten i Dörarpsområdet. Europabanan bör
placeras så att det inte uppstår smala zoner, som inte kan utnyttjas för bebyggelse, mellan Europa-
banan och E4:an. Detta gäller framförallt vid Ljungby med tanke på stadens framtida utveckling.

Väg till Älmhult
Vägförbindelserna mellan Ljungby stad och Älmhult är relativt dåliga. En ny vägsträckning genom
byggandet av riksväg 19 skulle minska restiden och underlätta pendlingsresor mellan Ljungby stad
och Älmhult. I avvaktan på att riksväg 19 mellan Ljungby och Älmhult byggs måste riksväg 124
mellan Ljungby och Liatorp förbättras.

Banvallsmarken från Ljungby mot Värnamo
Banvallsmarken inom Ljungby kommun bör långsiktigt reserveras för kommunikations- och övriga
infrastrukturändamål.

Konsekvenser
Goda kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för kommunens utveckling i framtiden.
Kommunen anser att underhåll av vägar skall prioriteras, kollektivtrafiken skall anpassas bättre
efter resenärernas behov och cykelvägarna skall utökas. En satsning på kommunikationerna skulle
ge kommunens företag och invånare bättre förutsättningar. Goda kommunikationer innebär färre
trafikolyckor, minskade miljöbelastningar och bättre tillväxt. Det innebär också ökade möjligheter
för etablering av bostäder och näringsverksamheter på landsbygden. Inom kommunikationsområdet
finns det många aktörer och ansvaret för vägnätet vilar inte enbart på kommunen, utan främst på
Vägverket. En ombyggnad av E4:an till motorväg är mycket viktig för kommunen. En utbyggnad av
Europabanan i framtiden kan på sikt starkt bidra till att utveckla Ljungby kommun. Den föreslagna
sträckningen skall följa E4:an, vilket minskar konflikter vid anläggandet. Den nuvarande före-
slagna sträckningen väster om Ljungby kan dock försvåra en rationell användning av marken.
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Energi (sid. 56)
Energianvändning
Energianvändningen inom Ljungby kommuns verksamheter skall effektiviseras. Användning av
fossila bränslen och el skall minska. Större delen av energin skall komma från förnyelsebara
energikällor.

Konsekvenser
En omställning inom energiområdet till förnyelsebara energikällor i enlighet med miljömålen
bidrar till minskade luftutsläpp och därmed till bättre miljöförhållanden.

Säkerhet i elleveranser
Landsbygden drabbas ofta av strömavbrott. För hushåll, jordbruk och andra företag innebär detta
stora olägenheter. Dagens samhälle ska kunna ge säkra elleveranser. Elnäten måste förbättras och
förstärkas så att längre elavbrott undviks. Elbolagen ska ha en beredskap för att snabbt åtgärda
strömavbrott.

Konsekvenser
Kommunens företag och innevånare är beroende av säkra elleveranser och satsningar inom det
området skulle öka förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden. Det finns idag
stora brister inom området vilket minskar förutsättningarna för att hela kommunen skall kunna
utvecklas.

Fjärrvärme
De flesta hushåll och industrier i Ljungby stad och Lagan bör få möjlighet att ansluta sig till
fjärrvärme.

Konsekvenser
En övergång till fjärrvärme för boende i Ljungby och Lagan kan minska användningen av fossila
bränslen och därigenom minska utsläpp i luften.

Dricksvattenförsörjning (sid. 58)
Skyddsområden för vattentäkt
Säkerheten för dricksvattenförsörjningen har hög prioritet. Kommunen skall arbeta för att
verksamheter och åtgärder som negativt kan påverka dricksvattenförsörjningen undviks.

Sårbarhet
Sårbarheten för dricksvattenförsörjningen behöver ses över.

Konsekvenser
Dricksvattenförsörjningen inom kommunen är en prioriterad fråga som medför att andra mot-
stående intressen får stå tillbaka. En översyn av sårbarheten kan leda till ändrade skyddsområden
för vattentäkterna. Det kan medföra ändrade krav på verksamheter som bedrivs inom områdena, till
exempel jordbruk och industrier samt vägnätet. Genom att planera för en långsiktig dricksvatten-
försörjning ökar förutsättningarna för ett bra dricksvatten till rimlig kostnad även i framtiden. Att
kommunen kan erbjuda ett bra kommunalt dricksvatten bidrar till en god hälsa och trygghet för
användarna.

Avloppsvattenhantering (sid. 60)
Lite näringsämnen
Avloppsvatten skall renas på sådant sätt att så lite näringsämnen som möjligt tillförs vattendrag och
sjöar.
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Konsekvenser
En effektiv rening leder till att övergödning av sjöar och vattendrag kan begränsas i enlighet med
miljömålen. Kostnader för avloppsreningen kan öka med högre tekniska krav. För den enskilde
användaren kan krav på en effektiv rening innebära bättre miljö men högre kostnader.

Lokalt omhändertagande
Vid planläggning av nya områden bör lokalt omhändertagande av dagvatten övervägas.

Konsekvenser
Ett bättre omhändertagande av dagvattnet kommer att leda till minskade föroreningar i sjöar och
vattendrag. Genom att omhänderta dagvattnet lokalt belastas inte det kommunala avloppsnätet.
Vid planläggning kan det vara nödvändigt att avsätta områden för diken och dammar. Det kan
innebära begränsningar i markutnyttjandet.

Lokalt anpassade lösningar
Kommunen skall kunna tillåta lokalt anpassade lösningar för avloppshantering där kommunalt
vatten och avlopp saknas.

Konsekvenser
Lokalt anpassade VA-lösningar kan vara lika effektiva som gemensamma anläggningar men
billigare att anlägga och sköta. Lokalt anpassade lösningar inom VA-området kan öka möjlig-
heterna till fritids- och permanentboende på landsbygden.

Ställningstaganden i kapitlet ”Säkerhet, miljö och hälsa”
Miljömål (sid. 69)
Hänsyn till miljömålen
Miljömålen skall vara vägledande i olika projekt och i kommunens planarbete.

Konsekvenser
Kommunens ställningstagande att miljömålen skall vara vägledande i olika projekt och i
kommunens planarbete kan få stora positiva konsekvenser inom området och leda till att uppsatta
miljömål kan nås. Ställningstagandet är beroende av att kommunen sätter upp egna miljömål i en
miljöplan. Miljömålsarbetet kan ge kommunen ökade kostnader som på sikt kan resultera i lägre
utgifter för miljöskador.

Folkhälsomål (sid. 72)
Hänsyn till folkhälsomålen
Folkhälsomålen skall vara vägledande i olika projekt och i kommunens planarbete. Det kan till
exempel vara frågor som rör boendemiljön i kommunen, trafikfrågor och fritidsanläggningar.

Konsekvenser
Kommunens ställningstagande att folkhälsomålen skall vara vägledande i olika projekt och i
kommunens planarbete kan få stora positiva konsekvenser inom området och leda till att uppsatta
folkhälsomål kan nås. Arbetet med folkhälsomålen kan innebära ökade kostnader för kommunen.
På sikt kan folkhälsoarbetet resultera i lägre utgifter för ohälsa genom till exempel minskad
sjukskrivning.
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Förorenade områden (sid. 73)
Kommunens köp och försäljning av fastigheter
Vid planläggning av områden samt vid kommunens köp och försäljning av fastigheter skall
kommunen uppmärksamma om den aktuella platsen är förorenad. Om så är fallet bör kommunen
kontrollera vilka eventuella krav som kan ställas på sanering eller om markanvändningen skall
begränsas.

Konsekvenser
Att uppmärksamma frågorna om förorenade områden vid planläggning, köp och försäljning av
fastigheter kan att leda till att fler områden på sikt kommer att bli sanerade. Restriktioner för hur
marken inom ett förorenat område får användas leder till att spridning av föroreningen i marken
eventuellt kan hejdas och att människor inte kommer i direkt kontakt med den.

Övriga miljö- och hälsorisker (sid. 75)
Radon
I samband med planläggning eller nybyggnation av ett område där det finns risk för radon skall
markundersökning ske. Vid behov bör mätning av radon genomföras.

Konsekvenser
Radonundersökningar i samband med planläggning och nybyggnation kommer att leda till att färre
människor utsätts för negativ påverkan av radon.

Ställningstaganden i kapitlet ”Mark och vattenanvändning”
Materialanvändning (sid. 78)
Grustäkter
Grusförekomster utgör begränsade resurser som skall hushållas med. Tillstånd till nya grustäkter
skall ges restriktivt och endast i de fall grusmaterialet inte kan ersättas med bergkross eller annat
alternativt material.

Konsekvenser
Ett restriktivt synsätt vid prövning av tillstånd för nya och befintliga grustäkter innebär en god
hushållning med de kvarvarande grusförekomsterna. Detta leder också till ett skydd av grund-
vattnet i grusåsarna. I framtiden kan grundvattnet i grusåsarna bli en viktig resurs.

Jordbruk (sid. 80)
Små åker- och betesmarker
För den biologiska mångfalden och en levande landsbygd är det önskvärt att små åker- och
betesmarker kan finnas kvar i hävd. I länets regionala miljömål finns förslag om att dessa arealer
skall vidmakthållas. Skall detta vara ekonomiskt möjligt måste nuvarande stödformer förbättras.

Konsekvenser
Det som kan bidra till att öka skötseln av små åker- och betesmarker skall prioriteras. Det kan till
exempel vara avstyckningar, nybyggnation eller boende.

Produktiv jordbruksmark
Inom områden med bärkraftiga jordbruksföretag skall så långt möjligt åtgärder undvikas som kan
motverka eller försvåra en fortsatt jordbruksdrift.
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Konsekvenser
Ställningstagandet innebär att kommunen skall värna om de bärkraftiga jordbruksföretagen. Det
kan innebära att lokaliseringar av bostäder och verksamheter inte tillåts på vissa platser.

Skogsbruk (sid. 82)
Skogsbruket viktigt
Skogsnäringen är en viktig förutsättning för landbygdens fortlevnad. Näringen skall, så långt
möjligt, få goda betingelser för en rationell verksamhet.

Konsekvenser
Om skogsbruket prioriteras ges det goda betingelser för att utvecklas. Detta medför att andra
intressen i områden med rationellt skogsbruk får stå tillbaka och ges andra lösningar. Med goda
utvecklingsmöjligheter kommer skogsbruket även fortsättningsvis vara viktigt för kommunen.
Skogsbruket är viktigt för landsbygdens utveckling och för näringslivet.

Samarbete
Det är angeläget att samarbetet mellan skogsbrukets företrädare, den frivilliga naturvården,
kommunen och länsstyrelsen fortsätter att utvecklas.

Konsekvenser
Samarbete mellan olika parter leder till ökad förståelse och att flera olika intressen kan tas tillvara.

Tätortsnära skogar
Den tätortsnära skogen är värdefull för friluftslivet. Skogsskötsel i den tätortsnära skogen bör
anpassas för att gynna friluftslivet.

Konsekvenser
Tätortsnära skogar leder till bättre boendemiljö i tätorterna och ökade möjligheter för innevånarna
att ha en aktiv fritid.

Fiske och vattenbruk (sid. 84)
Hänsynstagande till riksintressena
Sjön Bolmen är av riksintresse för både yrkesfisket och friluftslivet. Friluftslivet och fritidsfisket är
dock av större social och ekonomisk betydelse för kommunen än yrkesfisket i Bolmen.

Utveckling av fisket i kommunen
Fisket är viktigt för kommunen och bör kunna utvecklas. Det bör finnas utrymme för vattenbruk i
kommunen.

Konsekvenser
Om förutsättningarna ges för ett aktivt yrkes- och fritidsfiske kan det innebära ökad turism och
bättre möjlighet för fritidsverksamhet. Att både ha ett aktivt yrkesfiske och fritidsfiske kan innebära
konflikter och kräver därför hänsyn och samarbete. Om fiskodlingarna bedrivs i liten skala behöver
det inte innebära negativa konsekvenser för vattenkvaliteten.

Bevara möjligheterna till fiske
För verksamheter och åtgärder som berör fiskevatten skall samråd ske med fiskevårdsområdes-
föreningarna.

Konsekvenser
Samarbete mellan olika parter leder till att olika intressen bättre kan tas tillvara.
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Riksintresse för friluftsliv (sid. 86)
Hänsynstagande till riksintressena
Områden som är av riksintresse för friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Friluftslivet i de aktuella områdena skall ha hög prioritet i jämförelse med
andra intressen. Kommunen har dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan
främja samhällsutvecklingen på andra sätt.

Konsekvenser
För riksintressen för friluftsliv beskrivs förutsättningarna för bevarande och de visar också på de
konflikter som finns gentemot andra intressen i samhället. Värdena inom riksintressena har hög
prioritet mot andra intressen och även här bör enskilda konflikter lösas så att riksintressena inte
skadas, men även så att andra intressen kan bli tillgodosedda inom områdena. Skydd av områden
som är av riksintresse för friluftslivet kan innebära begränsningar vid planläggning och byggna-
tioner, till exempel i fritidshusområden. Skyddet av områdena innebär goda förutsättningar för
rekreation och naturupplevelser. Det kan också medföra ökad turism i kommunen.

Ställningstaganden i kapitlet
”Planering för mark och vattenanvändning”
Bygglovsgivning (sid. 93)
Tillbyggnad och komplementbyggnad
För områden som inte är planlagda och inte bedöms som samlad bebyggelse är mindre till-
byggnader och komplementbyggnader bygglovsfria. En tillbyggnad får, enligt kommunens
bedömning, vara högst 50 % av husets befintliga yta på marken och får inte dominera över den
befintliga byggnaden, för att betraktas som mindre. En komplementbyggnad får, enligt kommunens
bedömning, vara högst 50 kvadratmeter för att betraktas som mindre.

Konsekvenser
Dessa regler tillämpas redan idag av kommunen och medför inga nya konsekvenser.

Lokalisering av bebyggelse (sid. 94)
Positivt med nya bostäder
Varje tillskott av nya bostäder för fritidsboende och permanentboende är av värde och betraktas i
grunden som något positivt.

Konsekvenser
Ställningstagandet innebär att kommunen skall ha en positiv grundinställning till ny bebyggelse.
Detta kan innebära ökat byggande vilket bidrar till kommunens utveckling.

Riksintressen
När nytillkommande bebyggelse eller lovpliktiga anläggningar planeras inom riksintresseområden
skall särskild prövning göras av att riksintresset tillgodoses.

Konsekvenser
Riksintressena skall prioriteras och bebyggelse i dessa områden får bara ske när riksintressets
värden inte påtagligt skadas.

Tätortsnära bebyggelse
I områden som utpekats för, eller bedöms bli aktuella för, en utbyggnad av tätorter skall ny
bebyggelse kunna tillåtas om den bedöms passa in i en framtida bebyggelsestruktur.
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Konsekvenser
Ställningstagandet ställer krav på att kommunen har en god framförhållning i planeringen.
Nybyggnation som inte passar in i den framtida bebyggelsestrukturen kan komma att stoppas.

Kommunen positiv
Kommunen är positiv till näringsverksamheter och kompletterande bebyggelse på landsbygden.

Konsekvenser
Ställningstagandet kan ge ökade möjligheter för landsbygden att utvecklas.

Förtätning
Ur resursutnyttjandesynpunkt är förtätningar och funktionsomvandlingar att föredra framför helt
nya områden eller nya enskilda lokaliseringar. Detta gäller både på landsbygd och i tätorter.

Konsekvenser
Ställningstagandet innebär att befintlig infrastruktur utnyttjas där det är möjligt. Det innebär också
att oexploaterade områden kan sparas.

Kommunens markinnehav (sid. 96)
Markreserv
Det kommunala markinnehavet bör i planlagda orter minst motsvara det bedömda behovet under de
närmaste femton åren.

Markinnehav runt orter
Kommunen skall förvärva den mark som kan förväntas behövas för ortens utveckling. Det krävs för
att kommunen långsiktigt skall kunna tillgodose bostadssökande med tomtmark och näringslivet
med industrimark. Ställningstagandet innebär att kommunen behöver köpa in mark, särskilt i
anslutning till Ljungby stad.

Konsekvenser
Kommunen kommer att vara aktivare när det gäller markköp för att täcka det framtida behovet.
Förköpsmöjligheten kan komma att utnyttjas i större utsträckning. Förköp kan innebära begräns-
ningar för enskildas möjlighet att förvärva mark. Genom att kommunen köper mark kan framtida
konflikter undvikas. Genom att kommunen förvärvar mark underlättas också möjligheten att plan-
lägga för nya bostäder och industri.

Rekreationsområden
Kommunen bör äga de rekreationsområden runt Ljungby stad som används av allmänheten. Dessa
består för närvarande av Kronoskogen och Bräkentorpsområdet. I Lagan, Lidhult och Ryssby finns
också närrekreationsområden som bör ägas och förvaltas av kommunen.

Konsekvenser
Med kommunen som markägare kan behovet av rekreationsområden kring de större tätorterna
säkerställas. Det innebär att tillgängligheten för allmänheten ökar.

Bytesobjekt vid markförhandlingar
För att underlätta markförvärv är det en fördel om kommunen har mark som man kan erbjuda som
bytesobjekt vid markförhandlingar.

Konsekvenser
Kommunen kan utnyttja möjligheten att köpa in mark att ha som bytesobjekt vid framtida mark-
förhandlingar.
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Goda bebyggelsemiljöer (sid. 98)
Sociala frågor
I kommunens planeringsarbete skall samarbete ske över förvaltningsgränserna. Det är viktigt att
sociala frågor behandlas tidigt i planprocessen och fullföljs i detaljplanearbetet.

Konsekvenser
En bättre delaktighet från flera förvaltningar ökar förståelsen för sociala frågor i planarbetet. Det
blir en bättre planering när synpunkter kommer från olika fackområden.

Projektet Bolmen 2000 (sid. 101)
Underlag för beslut
Rapporten ”Bolmen 2000” och bilagan ”Bebyggelse och utvecklingsanalys” skall användas som
underlag för beslut som berör Bolmenområdet. Rekommendationen avseende nya bostads-
fastigheters största storlek i ”Bolmen 2000” är inaktuell. De lokala förutsättningarna bör istället
beaktas vid nybildning eller ombildning av fastigheter.

Konsekvenser
Med Bolmen 2000 blir det en ökad samsyn mellan kommunerna runt Bolmen.
Kommunerna kring Bolmen kommer att bli delaktiga i planeringsfrågor som berör sjön.

Landsbygden med orter (sid. 116)
Kommentar till landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet ”Ljungby kommuns landsbygd med orter” är en del av Ljungby kommuns
översiktsplan. Landsbygdsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige. I landsbygdsprogrammet
ingår en åtgärdslista för en mer levande landsbygd.

Konsekvenser
Landsbygdsprogrammet ökar förutsättningarna för en levande landsbygd. Programmet kan vara ett
forum för olika lokala projekt om det revideras löpande.
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FORTSATT PLANARBETE
Här redovisas vad som angetts i översiktsplanens
olika kapitel under rubriken ”Fortsatt planarbete”.

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Naturmiljöer”
Avrinningsområden (sid. 24)
EU:s vattendirektiv
Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna kommer i samverkan med alla vattenintressenter att ta
fram kartläggning och analys av vattentillgångarna senast i december 2007. Här fastläggs bland
annat vilka vatten som är att betrakta som kraftigt modifierade. Beslut om miljökvalitetsnormer,
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram skall fattas senast december 2009. Kommunen kan bidra till
den lokala förankringen av vattendirektivsarbetet genom att medverka i arbetet och föra fram sina
intressen.

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Skyddsvärd natur”
Strandskyddsområden (sid. 39)
Utredning av strandskyddsområden
Kommunen bör utreda det biologiska och allemansrättsliga värdet av nuvarande strandskydds-
områden för att om möjligt undanta eller minska strandskyddet vid vissa sjöar och vattendrag.

Anmärkning
Ställningstagandena kring strandskyddet är en politisk markering till lagstiftaren. Ställnings-
tagandena kan inte med nuvarande lagstiftning användas i kommunens tillämpning av strand-
skyddet.

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Kulturmiljöer”
Skydd av kulturmiljöer (sid. 46)
Kulturmiljöprogram
Kommunens kulturmiljöprogram ”Förflutet för framtiden” bör uppdateras. Programmet, med
riktlinjer, bör också antas politiskt.

Planer
Kommunen bör upprätta kulturmiljöinventeringar och karaktärsbeskrivningar för tätorter i
kommunen.

Områdesbestämmelser
Kommunen skall se över möjligheten att införa områdesbestämmelser för att skydda vissa
kulturmiljöer

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Teknisk försörjning”
Energi (sid. 56)
Energiplan
Ljungby kommun behöver en ny energiplan för att underlätta möjligheterna att nå de regionala
miljömålen. Den behövs också för att bestämma kommunens sätt att arbeta med energifrågor.
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Avloppsvattenhantering (sid. 60)
Avloppsanläggningar
Det finns ett tiotal mindre orter och fritidshusområden i kommunen som saknar tillfredställande
avloppsanläggningar. Kommunen skall ta initiativ till gemensamhetsanläggningar eller andra
lösningar på dessa platser.

Avfallshantering (sid. 62)
Avfallsanläggningens utveckling
Kommunen behöver utreda framtiden för Bredemads avfallsanläggning. Utredningen bör också
omfatta förslag på lämplig organisation för driften. Kommunen måste börja sluttäcka de delar av
deponin som ej används idag.

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Säkerhet, miljö och hälsa”
Säkerhet och robusthet (sid. 66)
Kommunal planering
I kommunala planer skall hänsyn tas till robusthet och beredskap.

Uppställningsplats
Kommunen bör se över möjligheten att anordna en uppställningsplats för skadade fordon med
farligt gods.

Miljömål (sid. 69)
Miljöplan
Kommunen ska ta fram en miljöplan med lokala miljömål som är specifika för Ljungby kommun
och dess förutsättningar.

Miljökvalitetsnormer (sid. 71)
Miljöplan
Miljökvalitetsnormerna skall beaktas vid framtagandet av en kommunal miljöplan.

Folkhälsomål (sid. 72)
Miljöplan
Folkhälsofrågorna bör tas upp i arbetet med en lokal miljöplan, det vill säga tillsammans med
miljömål som är specifika för kommunen.

Övriga miljö- och hälsorisker (sid. 75)
Kommunal miljöplan
I en kommande miljöplan skall miljö- och hälsorisker inom Ljungby kommun behandlas.

Fortsatt planarbete från kapitlet
”Planering för mark och vattenanvändning”
Planläggning (sid. 91)
Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad
Kommunen skall upprätta en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och Ljungby centrum.
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Centrumplan
Kommunens centrumplan för Ljungby stad är från 1984 och före införandet av plan- och bygg-
lagen. Den är dock fortfarande relevant och skall fortsätta att gälla tills den ersätts med en ny. Den
nya centrumplanen skall göras som en fördjupning av översiktsplanen.

Områdesbestämmelser
I de orter där det finns detaljplaner som till största delen är genomförda kan det vara lämpligt att
ersätta dessa med områdesbestämmelser. Förutom i Ryssby kan det vara aktuellt med att ersätta
detaljplaner med områdesbestämmelser i Agunnaryd, Angelstad, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan,
Lidhult, Skeen, Södra Ljunga och Vittaryd.

Inom Ljungby stad kan vara lämpligt att ersätta detaljplaner med områdesbestämmelser i utbyggda
bostadsområden som till exempel Annelund och Stensberg. Detta gäller om detaljplanerna redan är
genomförda och inte stämmer med dagens bebyggelseplanering.

Fortsatt planarbete från kapitlet
”Beskrivning av orter och landsbygden”
Ljungby stad (sid. 111)
Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad
Kommunen skall upprätta en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och Ljungby centrum.

Uppdatering av trafiksäkerhetsprogram
I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns en gatunätsanalys för Ljungby stad. Gatunätsanalysen
bör uppdateras.

Stationsläge för Europabanan
Lämpligt läge för Europabanans station i Ljungby stad bör utredas.

Lagan (sid. 121)
Trafik
Det bör göras en gatunätsanalys för Lagans samhälle.

Ryssby (sid. 125)
Grönstrukturplan
Det bör göras en grönstrukturplan för Ryssby.

Ryssbyprojektet
Kommunen bör fortsätta arbeta enligt programmet i Ryssbyprojektet.

Fortsatt planarbete från kapitlet ”Översiktsplanen”
Planarbetet (sid. 128)
Översiktsplanearbetet kommer, efter antagandet, att fortsätta med fördjupningar och komplette-
ringar. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter att avsätta medel till översiktsplanearbetet.
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VAD HÄNDER I FRAMTIDEN?
Här redovisas vad som angetts i översiktsplanens

olika kapitel under rubriken ”Vad händer i framtiden?”.

Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Ljungby kommun”.
Utbildning (sid. 11)
Minskat elevunderlag
Elevunderlaget i Ljungby kommun minskar under den närmaste tioårsperioden. Antalet elever i
förskola, förskoleklass och skolans tidigaste år sjunker. Behovet av lokaler och personal för dessa
åldrar kommer att minska. Samtidigt blir det en ökning av elever i skolår sju till nio.

Under 1990-talet har vi haft stora variationer i födelsetal. Färre barn är födda i slutet av 1990-talet.
Från början av år 2000 har födelsetalen åter ökat och stabiliserat sig.

Diskussion kring skolorganisationen
Det kraftigt minskade elevunderlaget i skolåren 1 - 6 har inneburit en politisk diskussion kring
skolorganisationen. Diskussionen gäller hur Ljungby kommun med sin stora glesbygd bäst kan
organisera sin skolverksamhet med bibehållen eller förhoppningsvis ökad kvalitet.

Elevunderlaget till gymnasiet
Ett villkor för att behålla ett brett utbud av gymnasieutbildningar är att elevunderlaget inte minskar
utan helst ökar. Det är därför viktigt att elever från Ljungby kommun ser Sunnerbogymnasiet som
ett första alternativ även i konkurrensen med andra skolor utanför kommunen. Profileringarna på
gymnasiet bör även locka sökanden från andra kommuner.

Nya gymnasieprofileringar
Det planeras för att elever med specialintressen ska kunna få ägna tid åt dessa under sin gymnasie-
tid. Ridsport, ishockey och innebandy är några påbörjade och planerade profileringar. Ytterligare
profileringar för gymnasiet planeras.

Utveckla högskoleutbildningar
De eftergymnasiala utbildningarna är relativt nya för kommunen. Förhoppningen är att de ska bli
etablerade och att fler utbildningar skall startas upp. Projektet ”Campus Ljungby” syftar till att
vidareutveckla högskolemiljön och utbudet av högre utbildningar på Garvaren. Målet är att kunna
försörja arbetsmarknaden med den utbildade arbetskraft som efterfrågas.

Näringsliv (sid. 14)
Konjunkturkänslighet
Den starkt exportinriktade tillverkningsindustrin i kommunen är konjunkturkänslig vilket kan
komma att påverka sysselsättningen.

Färre arbetstillfällen
För länet som helhet förväntas antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin avta. Detta kan
bero på förbättrad produktivitet genom investeringar i ny teknik.

Det finns också risk för att verksamhet flyttas till andra länder. Detta kan i framtiden påverka
Ljungby kommuns näringslivsstruktur.
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Nya tjänsteföretag
Ljungby kommun har låg andel tjänsteföretag. Kommunen genomför därför en analys av vilka
företagstjänster som saknas. Analysen kan användas för att försöka få till stånd etableringar.

Nya industriområden
Ljungby stad har ett, ur logistiskt perspektiv, gynnsamt läge vid E4:an och riksväg 25. Transport-
och logistikföretag har på senare tid visat stort intresse för Ljungby stad. Detta har gjort att behovet
av industrimark för nyetableringar har ökat. Även befintliga industrier kan ha behov av nya och
rationella lokaler. För att kunna möta dessa behov behöver kommunen ha en god framförhållning av
planlagd mark för industri.

Turism (sid. 16)
Natur
Kommunen har många sjöar och vattendrag samt stora skogsområden. Det innebär naturvärden som
uppskattas allt mer.

Naturområdena kan erbjuda olika former av aktiviteter som till exempel bad, fiske, jakt och skogs-
vandringar. Om kommunen marknadsför sina naturvärden kan antalet besökare fortsätta att öka.

Fler fritidshus
Intresset för fritidshus kring sjöar är stort. En stor del av ny planläggning och ny bebyggelse kan
komma att ske vid sjöar. Reglerna kring strandskyddet kommer att styra och begränsa byggandet.

Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Naturmiljöer”.
Avrinningsområden (sid. 24)
Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten är sedan 2004 inordnat i svensk lagstiftning. Det omfattar både yt- och
grundvatten. Målsättningen med direktivet är att uppnå ”god vattenstatus” inom hela unionen till år
2015. Vattendirektivet medför att vattenfrågor i framtiden behandlas utifrån avrinningsområden.
Miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram skall upprättas för varje avrinnings-
område. Ljungby kommun ligger inom två av de fem vattendistrikt som inrättats, Södra Östersjön
och Västerhavet. Helge ås avrinningsområde ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. Fylleåns och
Lagans avrinningsområden ingår i Västerhavets vattendistrikt.

Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Skyddsvärd natur”.
Naturreservat (sid. 36)
Förslag till nya naturreservat
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med bildandet av nya naturreservat. Områden som kan vara
aktuella inom de närmaste åren är:
• Delar av Råön
• Hästasjömyren
• Horsnäsamossen
• Toftaån

• Långhult/Granhult
• Hunnsberget
• Torlarp.

Länsstyrelsen har beslutat om bildande av naturreservat för Vedåsa. Beslutet är överklagat.
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Biotopskyddsområden (sid. 38)
Fler biotopskyddsområden
Antalet biotopskyddsområden i kommunen förväntas öka.

Strandskyddsområden (sid. 39)
Utredning om strandskydd
Under år 2002 redovisade naturvårdsverket i en rapport regeringsuppdraget om kartläggning av
strandskyddsbestämmelsernas tillämpning och förslag till förändringar. Rapporten ger inte några
förslag på reella lättnader för södra Sverige och har ännu inte lett till några förändringar av
tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna.

Övriga områdesskydd (sid. 43)
Antalet naturminnen minskar
Tendensen är att antalet naturminnen minskar. Orsaken till detta är att skyddade träd försvinner. Det
är också få naturminnen som tillkommer för närvarande.

Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Teknisk försörjning”.
Kommunikationer (sid. 54)
Europakorridoren
Europakorridoren är ett projekt baserat på utbyggnad av bland annat två järnvägar:
Europabanan och Götalandsbanan. Europabanan kommer att bli en höghastighetsjärnväg från
Stockholm till Hamburg. Projektet drivs av föreningen Europakorridoren där bland annat Ljungby
kommun ingår. Ljungby kommun är en av initiativtagarna och sekretariatet är placerat i Ljungby
stad. Principen för sträckningen är att Europabanan följer E4:an så nära som möjligt.

Planerade vägbyggen
Ljungby kommun planerar en utbyggnad av ringleden runt Ljungby stad. Det gäller vid Ekebacken i
södra Ljungby och vid Replösa i nordöstra Ljungby.  Byggandet av en ny ringled vid Ekebacken
tillsammans med en upprustning av länsväg 124 innebär en viktig förbättring av vägnätet.
Vid Replösa kan en utbyggnad av Östra Ringleden och Norrleden ersätta John A Lagers väg som
ringled. I framtiden kan Östra Ringleden komma att byggas ut för att anslutas till riksväg 25.

Cykelvägar
I samband med ledningsdragning för den planerade vattentäkten i Dörarp finns det möjlighet att
anlägga nya cykelvägar. Banvallsleden är en cykelled mellan Halmstad och Karlshamn. Banvalls-
leden kan utveckla cykelvägnätet i kommunen.

Energi (sid. 56)
Ny kraftledning
Svenska kraftnät kommer att bygga en högspänningsledning på 400 kV genom södra Sverige. Den
kan komma att dras genom Ljungby kommun. Sträckningen kommer då troligen att följa den
befintliga högspänningsledning som skär genom kommunen i syd-nordlig riktning. En ledning av
denna storlek kommer att betraktas som riksintresse för energidistribution och det är viktigt att ny
bebyggelse och anläggningar placeras på behörigt avstånd.
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Dricksvattenförsörjning (sid. 58)
Ny grundvattentäkt
Växjö kommun undersöker möjligheten att använda en grundvattentäkt i Bergaåsen norr om Lagans
tätort. Avtal med Växjö kommun ger Ljungby kommun möjlighet att använda samma vattentäkt
som reservvattentäkt. Detta täcker cirka 40 % av Ljungby vattenverks dricksvattenförsörjning.

Riksintresse för vattenförsörjning
Sjön Bolmen och Bolmentunneln samt Bergaåsen och den mark som överföringsledningen tar i
anspråk kan komma att betraktas som riksintresse för vattenförsörjning.

Ökande nitrathalter
Nitrathalterna i råvattentäkterna för Ljungby tätort har ökat. En utredning är tillsatt för att finna
orsaker och lösningar.

Vattendirektivet
Vattendirektivet kräver god vattenstatus för grundvatten till år 2015 och att alla vattentäkter är
skyddade till dess.

Avloppsvattenhantering (sid. 60)
Fler dagvattendammar
Idag rinner mycket dagvatten ut i vattendragen utan rening. Det behövs dammar i kommunens
tätorter för att uppfylla lagstiftningen om rening av dagvatten. Kommunen har påbörjat arbetet
med att hitta lämpliga områden för dagvattendammar. Vid planering av nya områden måste mark
avsättas för dagvattendammar.

Modernisering av reningsverk
Det finns för närvarande inget behov av att bygga ut något avloppsreningsverk i kommunen.

Godkänt slam
På sikt bör lakvattnet från Bredemads avfallsanläggning omhändertas inom området. Då ökar
möjligheten att kunna använda slammet från reningsverket i Ljungby stad som gödningsmedel i
jordbruket.

Avfallshantering (sid. 62)
Ändrade förutsättningar
I framtiden kommer förutsättningarna för avfallshanteringen troligen att förändras avsevärt.
Avfallsmarknaden utvecklas genom strängare lagstiftning och ökad konkurrens.

Framtida deponering
Enligt kommunens anpassningsplan för Bredemads avfallsanläggning skall en ny deponi anläggas
inom området före år 2009. Framtida deponeringsbehov är ovisst, då nya lagar och förordningar
förespråkar återvinning framför deponering. Behovet av att deponera kommer dock alltid att finnas
kvar.

Framtida intäkter och kostnader
Intäkterna från Bredemads avfallsanläggning minskar i takt med att allt mindre avfall deponeras.
Framtida intäkter kommer att bli beroende av kommunens vilja att profilera och marknadsföra sin
avfallsanläggning. Sluttäckning av den nuvarande deponin är beräknad att kosta cirka 30 miljoner
kronor. Efter sluttäckning kommer kostnader för tillsyn i 30 år. Ett eventuellt anläggande av en ny
deponi kommer att kosta cirka 3 miljoner kronor per hektar.
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Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Säkerhet, miljö och hälsa”.
Säkerhet och robusthet (sid. 66)
Risk- och säkerhetsanalys
Ljungby kommun håller på att utarbeta en risk- och säkerhetsanalys utifrån ny lagstiftning.
Analysen skall beskriva kommunens förebyggande arbete och beredskapen för kriser och allvarliga
händelser. Alla kommunala förvaltningar skall vara delaktiga i arbetet med risk- och säkerhets-
analysen.

Vattenförsörjningen
Vägverket håller på och ser över vilka åtgärder som skall genomföras på vägen mellan Ljungby stad
och Lagan för att minska effekten av en eventuell olycka. Den planerade dricksvattentäkten i
Dörarp kan komma att användas som reservvattentäkt i kommunen.

Miljökvalitetsnormer (sid. 71)
Kommande miljökvalitetsnormer
EU-kommissionen håller för närvarande på att arbeta fram ytterligare direktiv som på sikt kommer
att medföra fler miljökvalitetsnormer för luft och vatten. För närvarande planeras inga miljö-
kvalitetsnormer för mark.

Vattendirektivet
I arbetet enligt vattendirektivet kommer Vattenmyndigheterna att besluta om miljökvalitetsnormer
för allt vatten, som förtydligar innebörden av ”god vattenstatus” respektive ”god potential” (det
senare för kraftigt modifierade vatten). Undantag skall göras för vatten som inte med rimliga
ansträngningar bedöms kunna uppnå normerna före 2015.

Förorenade områden (sid. 73)
Saneringsprojekt i Dörarp
Sanering av ett förorenat område i Dörarp ingår som ett prioriterat objekt i de regionala miljömålen.
Marken är förorenad av framförallt krom och nickel. Statliga pengar har avsatts för att genomföra
kompletterande undersökningar av området. Undersökningarna skall leda fram till hur en framtida
sanering skall genomföras.

Vad händer i framtiden? från kapitlet ”Mark och vattenanvändning”.
Jordbruk (sid. 80)
Nya möjligheter
Många lantbruksföretag har startat kompletterande verksamheter för att bredda den ekonomiska
basen. Ofta handlar det om någon form av fritids- och turistverksamhet. Allt tyder på att denna typ
av verksamhet kommer att öka.

Färre jordbrukare
Många jordbruk har fått en försämrad lönsamhet. Jordbruken är beroende av stödformer som snabbt
kan förändras. Intresset för att ta över jordbruksanläggningar vid till exempel generationsskifte är
lågt. Detta innebär allt färre aktiva jordbrukare i framtiden.
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Jordbruksreformen
Frikopplingen av EU:s stöd till jordbruket, som i Sverige införs år 2005, är en mycket omfattande
reform. Det innebär att produktionsstöd istället omvandlas till generellt stöd till den brukade
marken, det så kallade gårdsstödet. I detta sammanhang räknas både åker, bete och äng som brukad
mark. Sverige har valt en blandmodell för att mildra initiala effekter. Frikopplingen har en tydlig
miljöprofil genom att den gynnar mer extensiv produktion med låg djurtäthet. Vilka konsekvenser
detta kan få för jordbruket i kommunen är ännu osäkert.

Tätortsutbyggnad
Konflikterna mellan tätortsutbyggnaderna och jordbruksintressena inom kommunen bedöms endast
bli marginella under planperioden.

Skogsbruk (sid. 82)
Ökat skydd
Staten kommer att öka andelen skyddad produktiv skogsmark. Idag är 1 % av den produktiva
skogsmarken i länet formellt skyddad, som naturreservat eller biotopskyddsområde. Därtill kommer
frivilliga avsättningar inom ramen för certifierat skogsbruk. Den ökade mängden skyddad skogs-
mark kommer få konsekvenser för enskilda skogsägare, skogsindustrin och det övriga näringslivet.

Ljungby stad
Kring Ljungby stad kan skogsmark behöva planläggas för industri eller bebyggelse under den
kommande planperioden. Normalt står inte detta i konflikt med enskilda intressen, om full
ersättning utgår eller om ersättningsmark kan erbjudas till bärkraftiga skogsbruksföretag. Det står
dock i strid med det allmänna intresset genom den minskade produktionsarealen.

Kommunens tätorter
Kring tätorterna i kommunen kan kommunen behöva avsätta produktiv skogsmark till områden för
friluftsändamål. Detta berör dock mest kommunägd mark.

Efter stormen
Stormen i januari år 2005 har fått stora konsekvenser för skogsbruket. Den stormskadade skogen
måste arbetas upp. I Ljungby kommun behöver stormfälld skog motsvarande ett stort antal årsav-
verkningar tas om hand. Mängden avverkningsbar skog i kommunen kommer att vara mindre under
flera år efter stormen.

Skogsbrukens framtid
Efter stormen är det stora ytor som måste planteras. Det innebär att strategiska frågor kommer att
diskuteras av både myndigheter, skogsindustri och markägare. Skall man fortsätta med planteringar
där gran dominerar eller bör andra trädslag också utnyttjas? Vilken typ av gallring och gallrings-
tidpunkt är mest lämplig? Hur kan man kombinera ett produktivt skogsbruk med miljöhänsyn?
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Vad händer i framtiden? från kapitlet
”Planering för mark och vattenanvändning”.
Planläggning (sid. 91)
Modernisering av planer
Kommunen moderniserar äldre detaljplaner i den takt som behov uppstår.

Områdesbestämmelser
En stor del av kommunens orter har detaljplaner som i stort sett är genomförda. Ofta är detalj-
planerna i dessa orter otidsenliga och kan hindra utvecklingen. Det kan då vara lämpligt att ersätta
detaljplanerna med områdesbestämmelser. Dessa bör utformas så att bebyggelsens karaktär
bibehålls. Områdesbestämmelserna bör därför åtföljas av en karaktärsbeskrivning av bebyggelsen.

Bygglovsgivning (sid.93)
Översyn av Plan- och bygglagen
En översyn av plan- och bygglagen pågår. Det kan innebära att förutsättningarna för
bygglovsgivning förändras.
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AKTUELLA WEBBADRESSER
Jordbruksverket    www.sjv.se

Ljungby kommun    www.ljungby.se

Ljungby kommuns plankontor    www.ljungby.se/plan

Länsstyrelsen i Kronobergs län    www.g.lst.se

Naturvårdsverket    www.naturvardsverket.se.

Riksantikvarieämbetet    www.raa.se

Skogsstyrelsens webbplats    www.svo.se

Smålands Museum    www.smalandsmuseum.se

Statens folkhälsoinstitut    www.fhi.se

Statistiska centralbyrån   www.scb.se

Sveriges Geologiska Undersökning    www.sgu.se
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GRANSKNINGSYTIRANDE 
Datum Ärendenummer 

2006-03-23 

Ljungby korrnnun 
Plankontoret 
341 83 Ljungby 

401-383-06 

Översiktsp1an för Ljungby kommun 

Utställningshandlingar 24 januari - 27 mars 2006. 

Förslag till översiktsplan för Ljungby kommun har i 
samband med utställning 24 januari - 27 mars 2006 
inkorrnnit till Länsstyrelsen i enlighet med vad som 
anges i 4 kap 7 §Plan-och bygglagen (PBL). Läns
styrelsen skall under utställningstiden avge ett 
granskningsyttrande i enlighet med 4 kap 9 § PBL. 
Yttrandet skall biläggas övriga planhandlingar och 
utgöra en del av planen. 

Av yttrandet skall framgå om; 

• förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 
3 eller 4 kap miljöbalken, 

• kan medverka till att en miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap. miljöbalken överträds, 

• sådana frågor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera korrnnu
ner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

• bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller till behovet av 
skydd mot olyckshändelser. 

Länsstyrelsen har 2005-09-28 lämnat samrådsyttrande 
i ärendet. De där framförda synpunkterna har i stort 
beaktats. 

Länsstyrelsen anser att arbetet med översiktsplanen 
bedrivits i enlighet med de intentioner som anges i 
PBL, och därmed uppfyller de krav som anges i 4 kap. 
1 § PBL. 

översiktsplanen ger en bra beskrivning av korrnnunen 
och de allmänna intressena. Inom flera områden 
skulle dock kommunens ställningstaganden behöva 
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I (6) 

0470-864 49 0470-862 60 BILAGA3 



GRANSKNINGSYTIR 
Datum Ärendenu~mer 

2006-03-23 401-383-06 

lyftas fram för att bli tydligare. Mer fokus kunde 
läggas på de frågor som är särskilt viktiga, t.ex. 
områden med konflikter mellan flera och starka all
männa intressen. översiktsplanen bör dock ses som en 
löpande process med den aktualitetsförklaring som 
ska göras varje mandatperiod och det arbete som görs 
under tiden däremellan. 

I kommande planeringsarbetet efter översiktsplanens 
antagande bör kommunen fortsätta att analysera kon
flikter/konfliktområden mellan olika allmänna 
intressen och tydliggöra vad som är huvudfrågor för 
kommunen. 

Riksintressen 
Riksintressena finns redovisade såväl under ett sam
lat avsnitt om riksintressen som under respektive 
sakområde vilket är bra. Länsstyrelsen bedömer redo
visningen av riksintressena som korrekt och bra. 

Mer konkreta åtgärder för säkerställande av riksin
tressena kommer även fortsättningsvis att behöva 
diskuteras mellan kommunen och Länsstyrelsen. Det är 
viktigt att precisera behovet av hänsynstagande för 
att tillgodose riksintressena, särskilt där konflik
ter med andra intressen kan uppstå. 

Länsstyrelsen har särskilt uppmärksammat områden där 
flera riksintressen och andra viktiga markanvänd
ningsfrågor sammanfaller, t.ex. kring Möckeln och 
Vidöstern. Här kan ett fördjupat underlag för över
siktsplanen tas fram i samråd med berörda kommuner 
och länsstyrelser. I Bolmenområdet finns redan ett 
sådant samarbete. 

Naturvård och kulturmiljövård 
Kommunen omfattas av många olika riksintresseområ
den, framför allt av bevarandekaraktär. I dessa om
råden behöver kommunen fortsatt precisera sin syn på 
markanvändning och bebyggelseutvecklingen exempelvis 
genom riktlinjer. Genom att fördjupa sig i områdenas 
värden och hot kan behovet av åtgärder och riktlin
jer bli tydligare. 

Beträffande naturvårdens riksintressen är delar av 
dessa områden skyddade genom t.ex. naturreservat, 
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tillståndprövning och bevarandeplaner i Natura 2000-
områden m.m. För övriga delar kan riktlinjer ge 
möjlighet att stödja såväl befintlig markanvändning 
som synen på ny bebyggelse och anläggningar för 
utveckling av en levande landsbygd. 

Även inom kulturmiljövårdens riksintressen, framför
allt de större områdena, bör kommunen i samråd med 
Länsstyrelsen mer aktivt arbeta med fördjupningar 
för att lyfta fram områdenas värden och tydliggöra 
hur detta påverkar markanvändningsfrågorna. Kommunen 
kan på så sätt lättare ta ställning till behovet av 
åtgärder och rekommendationer. Länsstyrelsen anser 
att Hamneda och Hallsjö är riksintresseområden som 
bör prioriteras i det fortsatta arbetet. 

Yrkesfiske 
Fiskeriverket har fattat nytt beslut om områden av 
riksintresse för yrkesfisket enligt miljöbalken 3 
kap. 5 §. Av beslutet framgår att Bolmen kvarstår 
som riksintresse. 

Fylleån 
I miljöbalkens 4 kap 6 § regleras att vattenkraft 
samt vattenreglering eller vattenöverföringsledning 
för kraftändamål inte får utföras i Fylleån med 
tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. 
Det är dock möjligt att inom området lokalisera 
bebyggelse och andra anläggningar där hänsyn tas 
till natur- och kulturmiljön. 

Mi1jökva1itetsnormer 
översiktplanen redovisar hur kommunen avser att 
iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen 
uppfattar att kommunen kommer att utveckla detta i 
sin miljöplan. Miljökvalitetsnormerna är styrande 
vid detaljplaneringen, och länsstyrelsen skall 
bevaka frågan i sina granskningsyttranden. För att 
förenkla procedurerna vore det emellertid bra om 
översiktsplanen eller miljöplanen innehåller genera
liserade slutsatser om förhållandena i kommunen, 
baserat på översiktliga beräkningar, och om i vilka 
typfall som miljökvalitetsnormerna kan befaras att 
överskridas. 
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Hä1sa och säkerhet 
Bolmentunneln försörjer delar av Sydsverige med 
dricksvatten och passerar genom kommunen från inta
get i södra delen av sjön Bolmen. Sydvatten har 
påbörjat arbetet med att ta fram ett underlag som 
berör markanvändningsfrågor i tunnelns närhet med 
avsikt att skydda vattenförsörjningen genom tunneln. 
Behovet av att hävda Bolmentunneln som riksintresse 
för vattenförsörjningen enligt miljöbalken 3 kap. 8 
§ har även aktualiserats och Sydvatten arbetar även 
med underlag för ett sådant utpekande. Bolmen utgör 
råvattentäkten och vattenskyddsfrågor som berör sjön 
måste uppmärksammas (t.ex. risk -och sårbarhet, 
verksamheter i och invid sjön/intaget). 

Även markanvändningsfrågorna kring kommunens egen 
vattentäkt i Lagadalen är viktiga att analysera. 

Kommunens arbete med en ny miljöplan kan ge ytterli
gare underlag till mark- och vattenanvändningsfrågor 
i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser att hälso- och säkerhetsaspekter 
i övrigt har redovisats på ett övergripande och 
tillfredställande sätt i översiktsplanen. 

Me11ankommuna1 samordn1ng 
översiktsplanen belyser flera områden där ett mel
lankommunalt samarbete behövs och där gränsöverskri
dande hänsyn är viktig. Detta beskrivs såväl isär
skilt avsnitt om mellankommunala frågor men även 
under olika sakområden. Länsstyrelsen vill ändå sär
skilt betona några frågor. 

Kommunen har stora vattentillgångar och grusforma
tioner som utnyttjas för dricksvattenförsörjning. 
Det är såväl grundvatten och infiltrationsmöjlig
heter i grusformationer (Bergaåsen vid Dörarp och 
Lagan) som råvatten för ytvattentäkt i Bolmen och 
Vidöstern. Dessa vattentillgångar är av stor bety
delse för flera kommuner. 

Det är därför angeläget att kommunen säkrar dessa 
tillgångar i sin planering och överväger vilka 
åtgärder som krävs i form av skyddsåtgärder, skyd
dområden, vägombyggnader, förändring av transporter 
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av farligt gods eller hur olämplig mark- och vatten
användning förhindras. 

Även dricksvattenförsörjningen genom Bolmentunneln 
är ett viktigt mellankommunalt och regionalt 
intresse som bör redovisas även i detta avsnitt. 

Övriga frågor 
Strandskydd 
Länsstyrelsen kan med nuvarande lagstiftning inte 
enbart med översiktsplanen som stöd ta ställning 
till strandskyddet i enskilda områdena som förslås 
bli exploaterade inom strandskyddsområde. De sär
skilda skälen liksom en bra redovisning av områdets 
värde och betydelse för såväl växt- och djurliv samt 
för allmänhetens friluftsliv utgör viktiga underlag 
för Länsstyrelsens beslut om ett upphävande av 
strandskyddet i samband med att detaljplan upprät
tas. 

Miljöbedömning 
översiktsplanen omfattas inte av bestämmelserna i 4 
kap. 2a § PBL, avseende tillämpningen av bestämmel
serna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ Miljöbalken om miljö
bedömning vid betydande miljöpåverkan, eftersom 
planarbetet påbörjades före lagens ikraftträdande 21 
juli 2004 och beräknas avslutas före 21 juli 2006. 

Miljökvalitetsmålet Levande Skogar 
Miljökvalitetsmålet Levande Skogar tar sikte på att 
den biologiska mångfalden i våra skogar ska bevaras. 
I våra skogar är det nödvändigt att kvarvarande 
områden med hotade arter inte exploateras. Sådana 
områden har kartlagts genom inventeringen av s.k. 
nyckelbiotoper. 

Genom Skogsvårdsstyrelsens (numera Skogsstyrelsens) 
inventering av nyckelbiotoper och objekt med höga 
naturvärden vet vi idag var merparten av dessa vär
defulla skogsområden finns. Det vore önskvärt om det 
i planen även framgår att åtgärder och exploatering 
som påtagligt skadar naturvärden i nyckelbiotoper 
inte ska genomföras. För åtgärder och exploatering 
som påtagligt skadar objekt med höga naturvärden bör 
stor restriktivitet iakttas. I översiktsplanen bör 
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det framgå att information om nyckelbiotoper finns 
att få på www.svo.se (Skogens pärlor). 

Social hållbarhet 
Sociala frågor somt.ex. jämställdhet, tillgänglig
het, barnperspektiv, integration, en åldrande 
befolkning och vad det kan innebära för konununens 
fysiska planering och bebyggelseutveckling är exem
pel på frågor som ytterligare bör lyftas fram i en 
konunande planeringsomgång. 

Deltagande 
I granskningsyttrandet har länsrådet Claes Sjöblom 
beslutat efter fördragning av bitr. länsarkitekt 
Gunnel Henriksson. 
I ärendet har även länsarkitekt Lars Hederström, 
miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson, beredskaps
handläggare Lars-Peder Johansson, fiskeridirektör 
Olof Lessmark, länsantikvarie Margit Forsström, 
handläggare regional utveckling Allan Karlsson, 
konununikationsdirektör Paul Eklöf samt Marianne 
Jervehed från social omvårdnad deltagit. Yttrande 
har inkonunit från Energimyndigheten, Länsstyrelsen i 
Hallands län och Länsstyrelsen i Jönköping utan 
synpunkter. Yttrande från Skogsstyrelsen bifogas. 

~~~ 
~ölom 
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Bilaga: 
Skogsstyrelsens yttrande 

Kopior: 
Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad 
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Sydvatten, Stora Varvsgatan 19, 211 19 Malmö 
Akten 



YTTRANDE , 
J'sKOGSSTYRELSEN 

Datum 

2006-03-15 
Diarienr 

631/06 7.71 

Distrikt Kronoberg Östra 
Hasse 8 engtsson 
Box 7, 351 03 Växjö 
hasse.bengtsson@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0470-746656, 070-6369456 
Fax 0470-746699 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
351 86 Växjö 

Översiktsplan för Ljungby kommun 

Allmänt 

Miljökvalitetsmålet Levande Skogar tar sikte på att den biologiska 
mångfalden i våra skogar ska bevaras. Detta ska vara uppnått inom en 
generation dvs. senast år 2020_ För att det ska :vara 1nöjligt att bevara den 
bi.ologiska mångfalden i våra skogar är det nödvändigt att kvarvarande 
områden med hotade arter inte exploateras. Sådana områden har kartlagts 
genom inventeringen av s.k. nyckelbiotoper. 

Öplan L1ungby.doc 

Genom Skogsvårdsstyrelsens (numera Skogsstyrelsens) inventering av 
nyckelb1otoper och objekt med höga naturvärden vet vi idag var merparten av 
dessa värdefulla skogsområden finns. Det vore önskvärt om det i planen även 
framgår att åtgärder och exploatering som påtagligt skadar naturvärden i 
nyckelbiotoper inte ska genomföras. För åtgärder och exploatering som 
påtagligt skadar objekt med höga naturvärden bör stor restriktivitet iakttas. I 
översiktsplanen bör det framgå var information om nyckelbiotoper finns att 
få . 

. Skogsstyrelsen vill också peka på möjligheten att ta fram en sammanhållen 
plan för de tätortsnära skogarna. Inte minst skogens sociala värden har fått 
ökad betydelse och uppmärksamhet de senaste åren. En plan över kommunens 
tätortsnära skogar bör omfatta all skog i anslutning till Ljungby tätort. Planen 
bör ge vägledning för skogsskötsel och åtgärder för allmänheten. 

Detaljsynpunkter 

Sid 22: Horsnäs och Hästasjömyren är snart naturreservat 

Sid 25: Sista stycket, Kväve från skogsmark kan inte anses bidra till 
övergödningen av hav och sjöar i någon större utsträckning. 

Sid 27: Våra värdetrakter från strategin för formellt skydd av skog i 
Kronobergs län bör vara med under rubriken övriga inventeringar samt karta 
infogas. NB inventeringen borde också ligga till grund vid beslut om mack 
och vatten användning. Klass ett området vid Vissjön saknas på kartan över 
skyddsvärda naturområden. 
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Skogsstyrelsen Yttrande 2006-03-15 

Sid 32: Stycket oin Rönnö, andra meningen. Skogarna utgörs av 
självföryngrad ............... . 

Sid 36: Kartan saknar reservaten Vedåsa och Ramsåshuvud. 

Sid 3 7: Ställningstaganden. Meningen Markens natur- och kulturvärden kan 
också i vissa fall , .. , , . , .... , . : . Om så är fallet finns inget behov av att bilda 
reservat, dvs meningen är inte relevant. 

Sid 43: Det är oklart vilka växter som påverkas negativ av skarven samt inte 
klarlagt om skarven finns på Österåsholmen. 

Sid 44: Groerydsområdet, Samråd skall ske med Skogsstyrelsen om 
markberedning eller anläggning av skogsbilväg skall göras. 

Sid 46: Något osäker. Kanske bör våra sektorsmål för skogsbruket när det 
gäller kulturlämningar finnas med här. 

Sid 70: Regionala miljömål. Man skriver att miljömålen beaktas i ÖP men jag 
kan inte hitta. några mål. 

Sid 83: Skogsbrukets framtid. Merparten av den stormfällda skogen kommer 
att ersättas med ny granskog. Granen är det trädslag som är viktigast att . . 

producera för att säkerställa industrins råvarubehov. Skogsbruket kommer att 
mekaniseras ytterligare vilket bör ge entreprenörer goda möjligheter till att 
bedriva företagsamhet. Genom certifiering, frivilliga avsättningar samt 
ytterligare fokus från skogsstyrelsen kommer natur- kulturmiljö- samt 
fritidsaspekter att lyftas fram och få större utrymme. En optimering av 
produktionen kommer att ske på de bättre marker medan sämre områden 
brukas mer extensivt. 

Frågeställningarna kan strykas. 

Sid 83: Tätortsnära skogar, vi kan försöka få med en skrivning om de 
samarbetsavtal vi eftersträvar. 

Sid 131: Fler skyddade områden. Skogsvårdsorganisationen kommer att fä 
mindre medel till att skydda skogsmark. 

Sid 138: Inventering av naturområden. I underlaget för beslut bör även ingå 
värdetrakter för formellt skydd av skog, nyckelbiotoper och naturvärden. 

Sid 145: Tätortsnära skogar. Kanske något om våra ambitioner om skogens 
sociala värden. 

I utformningen av detta svar har förutom undertecknad även deltagit 
skogsvårdskonsulent Per Taube, Ljungby. 

~å Sk(1styrelsens vägnar 

µ(--vl~ 
Hasse Bengtsson 
Jägmästare 
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LJUNGBY KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Sarnmanträdesprotokoll 
2006-06-01 

Plats och tid GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen kl 18.30-2LOO 

Beslutande ClasGöran Carlsson (s) 
Carina Bengtsson ( c) 
Sixten Lindow (m) 
Karl-GustafSundgren (c) 
Anna Eriksson ( s) 
Roland Johansson ( alt) 
Kerstin Wirehn (v) 
Sten Moberg (fp) 
Ann-Charlotte Wiesel (m) 
Ingemar Svensson (kd) 
Stefan Fredriksson ( s) 
Maryana Frisk-Holst (c) 
Irene Svensson (s) 
Jan-Gustav Rydh (s) 
Marianne Eckerbom (c) 
Johanna Jormfeldt (mp) 
Krister Lundin (m) 
Jimmy Persson (alt) 
Ing-Mari Åhlander (v) 
Bodil Ramshammar ( fp) 
Harriet Kristensson (s) 
Lars-Erik Karlsson ( c) 
Åshild Axell (kd) 
Marie Åberg-Johansson (s) 

Lars Nordqvist (m) 
Janewert Johansson (s) 
Anders Jannesson ( c) 
Maida Dzanic ( alt) 
Ole Kongstad (v) 
Karin Bondesson (m) 
Ame Johansson (c) 
Maria Giurgiu ( s) 
Lars Solling (fp) 
Lars-Göran Johansson (s) 
Roma Lundh ( c) 
Alf Johansson (bbpol) 
Kjell Jormfeldt (mp) 
Nils Erik Wetter (kd) 
Frankie Lars en ( s) 
Jan Sahlin (m) 
Kristin Magnusdottir ( s) 
Mats Spjuth (alt) 
Hans Danielsson ( c) 
Tryggve Svensson (v) 
Vinko Stifanic (s) 
Rolf Andersson (fp) 
Lillemor Clason (m) 

Övriga deltagande Göran Lundberg, administrativ chef 
Irene Hedfors, kommunchef 
Åke Danielsson, VD Ljungby Energi AB § 56 

Utses att justera Kristin Magnusdottir och Mats Spjuth 

Ersättare: Hans Danielsson 
Justeringens 
plats och tid 

Sekreterare 

Paragrafer 
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Ordförande 

Il~~ 
Mats S · th Justerande 
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LJUNGBY KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
2006-06-01 

Organ 

Samm.anträdesdatum 

Anslaget under 
tiden 
Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns 
anslagstavla. 

Ljungby kommunfullmäktige 

2006-06-01 

2006-06-07 - 2006-06-28 

Kommunledningskontorets administrativa avdelning 

~~~ 
1/Jr"e-~~ 
Åsa Linnarson 
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LJUNGBY KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 13(21) 
2006-06-01 

Justerandes sign 

Kf§ 64 Ks 2005/0186 212 

Översiktsplan för Ljungby kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till översiktsplan för Ljungby kommun 

Ärendet 
Plankontoret har den 25 april 2006 överlämnat ett förslag till översiktsplan för 
Ljungby kommun .. Förslaget är framtaget i samråd med kommunens förvalt
ningar samt en politisk referensgrupp som också deltagit i arbetet. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 januari - 27 mars 
2006 enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 6 §. Inkomna yttranden under 
utställningstiden har inte medfört några väsentliga ändringar av planförslaget. 

Beredning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj 2006 (§ 89) och då beslutat 
att godkänna förslaget till översiktsplan för Ljungby kommun och att överlämna 
de till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkanden 
Johanna Jormfeldt (mp), med instämmande av Kerstin Wirehn (v), yrkar 1) att 
översiktsplanen ändras så att nuvarande strandskyddsregler bibehålls, 2) att det i 
planen skall pekas ut zoner med låga strålningsnivåer, 3) att skrivningarna om 
riksväg 19 stryks ur planen samt 4) att det i planen skall anges att kommunen 
skall vidta åtgärder för att minska den totala avfallsmängden och att ett system 
för utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall bör införas. 

Besluts gång 
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Wirehns (v), m.fl. yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Johanna Jormfeldt (mp) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

I ?ff/l,Y 
Utdragsbestyrkande 



Plankontoret, 341 83 Ljungby
Tel: 0372 – 78 90 00, Fax: 0372 – 78 92 65

www.ljungby.se
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