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INFORMATION OM PLANSAMRÅD 
 

Detaljplan för  

Giraffen 4 med flera (Hjortsbergsparken) 

i Ljungby stad, Ljungby kommun 
 

Ett planförslag är nu framtaget för Giraffen 4 med flera (Hjortsbergsparken).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande 

planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.  

 

Planområdet ligger i norra Ljungby stad strax öster om Ljungby arena. 

 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupningar. 

 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför behöver ingen 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

 
Samrådstid: 20 maj 2021 – 11 juni 2021 
 

Planförslaget finns tillgängligt för granskning på i Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby 

samt på kommunens webbsida www.ljungby.se/plan.   

 

Vi vill uppmärksamma berörda fastighetsägare att informera hyresgäster/ 

bostadsrättsinnehavare om samrådet.  

 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor: Planarkitekt Sanna 

petersson telefon 0372-78 92 67, eller av planavdelningen genom kommunens växel 0372-

78 90 00. 

 

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post 

till Ljungby kommun. Plan- och byggavdelningen, 341 83 Ljungby  

eller via e-post till plan@ljungby.se,  

Senast fredagen den 11 juni 2021. Detaljplanen kommer sedan, efter eventuella 

revideringar, att finnas tillgängligt för granskning.  

 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Maj 2021 

mailto:plan@ljungby.se
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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN - Standardförande 
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett 
visst markområde. En detaljplan styr till exempel om det ska vara bostäder, kontor, park med 
mera och även hur stor och hög bebyggelsen får vara. Det kan vara ett par kvarter eller några 
fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, vilket skiljer den från sådana 
dokument, till exempel översiktsplan, som innehåller råd och vägledning. 
 
Start 
På förfrågan från t ex markägare eller kommunen, beslutar miljö- och byggnämnden att en detalj-
plan skall arbetas fram. Ett planarbete innehållande utredningar och undersökningar inleds.  
 
HÄR ÄR VI NU!  
Samråd 
Ett första planförslag utarbetas. Det skickas ut till berörda sakägare, länsstyrelsen, lantmäteriet, 
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och nämnder med flera. Förslaget finns också i 
kommunhuset samt på kommunens webbsida www.ljungby.se/plan. Samrådstiden är minst tre 
veckor. Under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen. De synpunkter 
som framförts på planförslaget sammanställs i en samrådsredogörelse. Detaljplanen kan 
eventuellt ändras med utgångspunkt från inkomna svar. Därefter kan miljö- och byggnämnden 
besluta om granskning av planförslaget.  
 
Granskning 
Planförslaget ställs ut för granskning. Förslaget finns i kommunhuset, samt på kommunens 
webbsida www.ljungby.se/plan. Berörda sakägare med flera underrättas. Granskningstiden är 
minst två veckor. Under den tiden kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen. 
Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella justeringar görs i 
planförslaget. Utlåtandet skickas till länsstyrelsen och lantmäteriet samt till berörda som haft 
skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 
 
Antagande 
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen. Beslutet om antagande skickas till dem som haft 
synpunkter och som inte har tagits hänsyn till. De har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet.  
 
Laga kraft 
Om ingen överklagar miljö- och byggnämndens beslut vinner detaljplanen laga kraft efter tre 
veckor. 
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PLANBESKRIVNING 
 
 
1. INLEDNING 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Den här detaljplanen 
genomförs med standardförfarande, vilket innebär att endast närmast berörda, sakägare, 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet behöver höras.  
 
Standardförfarande kan användas om förslag till detaljplan: 

• är av begränsad betydelse eller begränsat intresse för allmänheten 
• överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden gav 24 juni 2020 § 94 Plan- och byggavdelningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för fastigheten Giraffen 4 samt en mindre del av parken i 
anslutning till fastigheten.  
Då detaljplanen för Hjortsbersparken är från 1960-talet finns den inte digital mer än 
genom inskannad som PDF. I ett steg mot att digitalisera de detaljplaner som finns i 
kommunen har en större del av parken tagits med i planarbetet. Tanken är att parken 
fortsättningsvis ska vara park och ha samma bestämmelser som gäller för området idag.  
 
 
Detaljplanens syfte 
Detaljplanen syfte är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande planen 
för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.  
 
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 
har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill 
kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. 
Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med 
befintlig struktur. Detta innebär att en viss del av parkmarken kommer att ianspråktas för 
bostäder, men till största del kommer parkmarken att förbli allmän platsmark för park.   
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Plandata 
Läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger i norra delen av Ljungby stad, mellan Sunnerbogymnasiet, Ljungby 
Arena och Hjortsbergsskolan och omfattar cirka 5 hektar. Området består till största del 
av parkområdet Hjortsbergsparken.  
 
Alla mark inom planområdet ägs av kommunen och stora delar av den angränsande 
marken ägs också av kommunen.  
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer och fördjupningar 
Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2006.  
 
 
Övriga planer, program och ställningstaganden 
Grönstrategi 2018–2020 
Planområdet är utpekat i grönstrategin som ett område med ett upplevelsevärde bland 
annat för att det i Hjortsbergsparken finns en discgolf-bana men även då parken används 
av närliggande skolor för pedagogiska aktiviteter. 
Hjortsbergsparken beskrivs som en grönyta som är mindre än 5 ha men ändå större än en 
grannskapspark på 1 ha. Parken består till största del av ädellövskog. 
Parkens läge mellan tre områden som bildar värmeöar – viktigt att bevara. Lågpunkt 
ligger i södra änden av den befintliga parken (dock där det finns en detaljplan som 
medger skola). 
 
Grönstrukturplan  
Hjortsbergsparken finns med i grönstrukturplanen för Ljungby stad, där parken beskrivs 
som en mycket trevlig park. En större park med bra lekvänlighet för barn i olika åldrar 
med plats för bollplan. Dock är parken ganska kuperad och saknar gångstigar som kan 
användas av personer med nedsatt rörlighet.  
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Gällande bostadsförsörjningsplan sträcker sig får 2017–2021 och tala om en 
befolkningsökning på 1,2 % per år fram till 2035. För att möjliggöra denna ökning 
behövs fler bostäder byggas i Ljungby kommun, både i centralorten och serviceorter men 
även på landsbygden. För att det ska vara möjligt behöver byggklar mark finnas i 
centralorten.  
 
Klimatanpassningsplan 
Klimatanpassningsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017. Till verksamhetsplanen 
finns en handlingsplan med 27 punkter som ska genomföras. Två av dessa är relevanta 
för detaljplanen för Giraffen 4 och Hjortsbergsparken:  

- Planbestämmelser i detaljplaner som reglerar hur dagvatten ska tas om hand, ange 
restriktioner för anläggande av källare samt lägsta golvnivå på byggnader. 

- Optimalt dagvattenomhändertagande i öppna dagvattenmagasin genom att testa 
nya lösningar anpassade till platsen. 
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Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 
 
P 97/5 – Förslag till detaljplan för ett område norr om kv Antilopen i Ljungby stad, laga 
kraft 28 november 1996. 
 
E177 – Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra delen av 
Ågårdsområdet i Ljungby stad. Fastställd 1 februari 1967. 
 
E 72 – Förslag till ändring av stadsplanen för staden beträffande dess nordöstra del i 
Ljungby stad. Fastställd 3 augusti 1951. 
 
För fastigheten Giraffen 4 gäller detaljplanen P 97/5 och medger samlingslokal. 

 
Urklipp från detaljplanen P 97/5. 
 
Giraffen 4 
C1- Samlingslokal 
II – Max 2 våningar 
e2: 100 – Högst 100 kvm byggnadsarea ovan mark. 
p3 – Garage/uthus får inte placeras närmare tomtgräns än 1 meter.  
v1 – Vind får inte inredas. 
b – Endast källarlösa hus.  
 
 
För omgivningen gäller följande detaljplanerna: 
 
P 97/5 – Förslag till detaljplan för ett område norr om kv Antilopen i Ljungby stad, laga 
kraft 28 november 1996. 
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E177 – Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för norra delen av 
Ågårdsområdet i Ljungby stad. Fastställd 1 februari 1967. 
 
E 72 – Förslag till ändring av stadsplanen för staden beträffande dess nordöstra del i 
Ljungby stad. Fastställd 3 augusti 1951. 
 
P 10/7 – Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby stad, laga kraft 
27 maj 2010. 
 
(tillägg) P 13/16 – Ändring av detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby stad, laga 
kraft 16 november 2013. 
 
P 2019/8 – Detaljplan för fastigheterna Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera i 
Ljungby stad, laga kraft 1 oktober 2019. 

 
Karta med gällande detaljplaner. 
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NULÄGE – PLANFÖRSLAG - KONSEKVENSER 
 
Bebyggelse 
Nuläge 
Bostäder 
Fastigheten Giraffen 4 är idag planlagd som 
samlingslokal och har tidigare används som 
scoutstuga. Då verksamhet inte längre sker på 
fastigheten vill kommunen nu ändra användning till 
bostäder för att möjliggöra en försäljning av 
fastigheten. Fastigheten är 842 kvm stor och den 
tillåtna byggnadsarean som finns idag är 100 kvm 
samt att inredd vind och källare inte får finnas.   
I anslutning finns ett flertal bostadstomter med 1–2 
våningshus. En liten bit öster om fastigheten Giraffen 
4 finns ett flertal lägenhetshus. Inom fastigheten 
Giraffen 3 finns idag ett LSS-boende. 

 
Skola 
Norr om planområdet ligger Sunnerbogymnasiet och söder ut ligger Hjortsbergsskolan 
samt att det är planlagt för ytterligare en skola i anslutning till parken.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Nordväst om planområdet ligger kvarteret fritiden som innehåller bland annat ishall, 
simhall och fotbollsplaner.  
 
 
Tillgänglighet 
Området föreslaget för bostäder är relativt plant men höjdskillnaden till Ågårdsvägen 
cirka 200 meter sydöst om planområdet är upp mot 11 meter. Hela Hjortsbergsparken är 
ett kuperat område som har en kraftigare sluttning på västra sidan och en flackare 
sluttning på östra sidan.  
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Byggnadsåren för de byggnaderna som ligger i närhet varierar från 1910-talet till 1960-
talet och byggnaden på fastigheten 2 är utpekad som värdefull byggnad. Med det finns 
också ett antal byggnader där byggnadsåret inte är registrerat.  
 
 
Förslag och konsekvenser 
Bostäder 
Den nya detaljplanen föreslår en ändrad användning för fastigheten Giraffen 4 från 
samlingslokal till bostäder samt att även en del av Hjortsbergsparken planläggs för 
bostäder. Detaljplanen innehåller bestämmelser för högsta byggnadsarea i procent av 

Befintlig byggnad inom fastigheten Giraffen 4. 
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fastighetytan (30%) i den ytan räknas bostadshus, miljöhus, parkeringsgarage och 
eventuella andra byggnader, samt högsta tillåta hårdgöringsgrad i procent av 
fastighetsytan (50%).  
 
Höjd på byggnader 
Detaljplanen medger en ny bebyggelse med en nockhöjd på 9 meter.  
 
Volym/skuggstudie 
Eftersom platsen för bostäder inom planområdet ligger högre än omkringliggande 
bostäder kan bebyggelsen upplevas lite högre än den är i verkligheten. Men då den nya 
bebyggelsen hamnar väster om redan befintlig bebyggelse kommer den inte skugga 
befintlig bebyggelse avsevärt.  
 

 
 
Naturmiljö 
Nuläge 
Mark och vegetation 
Största delen av planområdet består av parkområde. Området är kuperat och där finns en 
blandning av olika trädsorter och lägre vegetation men även öppna ytor. Området 
används idag till en frisbee-golfbana som är integrerad med naturen. Området som 
föreslås för bostadsbebyggelse består idag av en öppen gräsytan utan större vegetation 
och ligger i anslutning till redan befintlig bebyggelse.  
 

 

Området planlagt för bostäder, med befintlig byggnad inom fastigheten Giraffen 4 till vänster i bild. 
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Lek och rekreation 
Parken kan ses som en naturlig lekplats för barn med stora möjligheter till variation och 
kreativitet inom ett rimligt avstånd från bebyggelse, både befintlig men även ny.  
 
Naturområden 
Hjortsbergsparken är en del i en större grönyta (> 5 ha) som sträcker sig från Maxi i söder 
till Kronoskogen i norr. Parken består till största del av lövskog med inslag av 
ädellövskog och är även utpekad med rekreationsvärden i form av upplevelsevärden.  
 
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel vid en exploatering av naturmark/parkmark försvinner 
en del av dessa ekosystemtjänster. Det är viktigt att exploateringen av ett nytt område 
påverkar de befintliga ekosystemtjänsterna i så lite utsträckning som möjligt. 
Planförslaget innebär att största delen av Hjortsbergsparken även fortsättningsvis kommer 
vara park, vilket gör att de befintliga ekosystemtjänsterna som finns inom området kan 
bevaras. 
 
Förslag och konsekvenser 
Största delen av parken kommer att bevars som den är idag och inte påverkas av 
detaljplanen. Däremot kommer den del av parken som föreslås för bostadsanvändning att 
ianspråktas vilket kommer innebära att parkens totala yta kommer att minska. Det är 
viktigt att bevara det ädellövsområden som finns inom planområdet då det är ett av de 
ställen som Calluna har pekat ut i sin rapport Grönstrategi 2018-2020 som möjliga ställen 
att stärka ädellövskogssambanden i Ljungby stad. 
 
 
Mark och topografi 
Nuläge 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom området består enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) 
översiktliga kartor av sandig morän och på vissa stället finns det berg i dagen. 
 
Förorenad mark 
Stora delar av marken inom området har tidigare inte varit bebyggt vilket innebär att 
risken för att det finns föroreningar i marken är låg. Inom Giraffen 4 finns idag en 
byggnad som tidigare används som samlingslokal, vilket också innebär en låg risk för 
föroreningar.  
 
Risk för skred/Höga vattenstånd 
Planområdet består till största del av ett kuperat parkområde, där det mesta av marken 
ligger mellan 140–160 meter över havet. Inom området finns inga tydliga lågpunkter, 
utan den närmaste utpekade lågpunkt finns sydväst om planområdet i utkanten av 
Hjortsbergsparken.  
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Radon 
Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur 
från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter. Enligt Sveriges Geologiska 
Undersökning:s (SGU) kartor med redovisning över gammastrålning från uran är 
radonhalten mindre än 43 Bq/kg i marken.  
Generaliserande gränsvärden enligt BFR R85:1988 är följande: <10 kBq/m3 
Lågradonmark, 10–50 kBq/m3 Normalradonmark, >50 kBq/m3 Högradonmark. 
Planområdet ligger inom normalradonmark vilket innebär att byggnader ska uppföras 
radonskyddat. 
 
Förslag och konsekvenser 
För att kunna bedöma lämpligheten för byggnation inom området kommer en geoteknisk 
utredning att behöva genomföras. Detta på grund av att berg kan finnas väldigt ytligt och 
försvåra en byggnation samt göra att sprängning behövs. Resultat från utredningen 
redovisas i samband med granskningen av detaljplanen. 
 
 
Kulturmiljö 
Nuläge 
Värdefull bebyggelse  
Strax öster om planområdet längs med Giraffvägen finns ett hus som är utpekat som en 
kulturhistorisk värdefull byggnad som inte påverkas av den nya detaljplanen.  
 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar enligt Fornminnesregistret (FMIS) finns inom planområdet. 
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget bör inte påverka den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som finns i 
närområdet.  
 
 
Trafik 
Nuläge 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Inom området finns idag en gång- och cykelväg som kopplar ihop bostadsområdet öster 
om planområdet med kvarteret Fritiden.  
 
Kollektivtrafik 
Det finns tre busshållplatser inom 300 meter från tänkt ny exploatering av bostäder. En 
ligger vid Sunnerbogymnasiet cirka 150 meter från planområdet och två ligger längs med 
Ågårdsvägen cirka 250–300 meter från planområdet.  
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Biltrafik 
I dagsläget finns en bilväg fram till fastigheten Giraffen 4 som kan kopplas vidare till nytt 
bostadsområde.  
 
Parkering, varumottaning, utfarter 
I dagsläget finns ingen parkering eller vändplats inom område.  
 
Förslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att en vändplats i anslutning till ny bebyggelse samt att behålla den 
befintliga gång- och cykelvägen inom planområdet. Då vägen till tänkt ny exploatering är 
en återvändsgata behövs en vändplats planeras. Vändplanen behöver vara tillräckligt stor 
för räddningstjänstens fordon och andra större fordon så som sopbil.  
 
 
Teknisk försörjning 
Ledningar  
Ledningar för VA-, dagvatten och spillvatten finns framdraget längs Giraffvägen till 
fastigheten Giraffen 4. Vilken skapar möjligheter att koppla på ytterligare fastigheter vid 
exploatering.  
 
Avfallshantering ska skötas av respektive fastighetsägarex, men en vändplats är 
nödvändig för att möjliggöra avfallshämtning för befintliga och tillkommande bostäder.  
 
Ledningar för Fjärrvärme, el, tele och bredband finns längs med Giraffvägen, men 
kommer att behöva förlängas för att kunna ansluta tillkommande bostäder.  
 
Brandvatten 
Närmaste brandpost finns cirka 200 meter sydost om planförslaget vid Ågårdsvägen.  
 
Förslag och konsekvenser 
De ledningar som idag finns inom planområdet kommer att säkras med u-område, 
prickmark samt servitut.  
En exploatering av delar av området kommer innebära mer hårdgjord yta och mindre 
genomsläpplighet för vatten. Då marken för föreslagen bebyggelse sluttar mer mot 
Ågårdsvägen där det redan idag är problem med översvämning vid skyfall behöver en 
dagvattenutredning tas fram för att kunna avgöra hur det området påverkas av ny 
bebyggelse samt vilka möjliga lösningar inom planområdet som kan genomföras.  
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Sociala aspekter 
Tillgänglighet och trygghet 
Inom planområdet finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på kvartersmark, 
däremot är den allmänna platsmarken idag inte anpassad för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten till Hjortsbergsparken från 
Giraffvägen kommer att påverkas i och med att ny bebyggelse planeras i slutet av vägen. 
Vilket skapar en mer sluten bebyggelse och en vändzon för motortrafik. Det är viktigt att 
bevara den gång- och cykelväg som idag finns inom planområdet, men även att se till att 
den är säker och inbjudande att använda. 
 
Jämställdhet och integration 
Hjortsbergsparken innehåller idag Discgolf-bana, fotbollsmål, träddungar och öppna ytor 
som möjliggör en bred användning av parken både för olika aktiviteter men också för en 
stor målgrupp.  
 
Barn och ungdomar 
Delar av planområdet används i dag som idrotts- och lekyta för närliggande skolor och 
förskolor. Något som kommer att kunna ske även efter detaljplanens antagande.  
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3. MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Miljökonsekvenser 
Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. Miljöbalken. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats 
enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En översiktlig undersökning av eventuell miljöpåverkan finns som en bilaga till 
detaljplanen. Bedömningen visar att planförslaget inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan eller uppenbara negativa miljökonsekvenser. 
 
 
Miljökvalitetsnormer luft och vatten 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens 
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som t.ex. trafik och jordbruk. 
 
Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2010:477) avser 
halterna i utomhusluft av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), bly, partiklar (PM10), 
kolmonoxid (CO), bensen och ozon (O3). 
 
Beräkningar för luftföroreningar har utförts i kommunen. I Kronobergs 
Luftvårdsförbunds rapport Tätortsprogram i Kronoberg län, Resultat 2007–2017 står det: 
”Såväl mätningar som tidigare utförda beräkningar tyder på att luftkvaliteten är relativt 
god i länet. Resultaten visar inga överskridanden av miljökvalitetsnormer. För 
kvävedioxid och riktigt små partiklar (PM2,5) ligger nivåerna under riktvärdena i berörda 
preciseringar inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft som är ambitionsnivån. Det vi har mest 
problem med är förhöjda halter av ”grova partiklar”, PM10, under enskilda dygn. 
Situationen i Kronobergs län ser ut att ha förbättrats och visar färre antal dygn med 
förhöjda halter under den senaste femårsperioden jämfört med den första femårsperioden 
2008–2012.”   
 
Planförslaget medger fortsatt park för största delen av Hjortsbergsparken vilket är 
positivt. Bebyggelse kring parken gynnas av att parken finns kvar ur flera perspektiv där 
ibland luftkvalitet då natur kan rena luften från skadliga ämnen.  
 
Miljöavdelningen bedömer därför att miljökvalitetsnormen för luft i det aktuella 
planområdet sannolikt inte överskrids. 
  
Vattenkvalitet 
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska 
uppnå en bestämd miljökvalitet.  



  16(20) 
2021-04-21 

  Dnr MB-2020-0399 

 
SAMRÅDSHANDLING 

Närmaste vattenområde är Lagaån som ligger cirka 500 meter öster om planområdet med 
en svag sluttning mot ån. 
 
Planområdet ligger inom Lagans avrinningsområde. Enligt VISS, Länsstyrelsens 
VattenInformationsSystem för Sverige, har god ekologisk status i vattnet inte uppnåtts 
2021 och det finns även risk att denna inte uppnås eftersom vattnet har sämre status än 
god på grund av vandringshinder. Det finns även risk att den kemiska statusen på vattnet 
inte heller uppnås, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs. Halten för 
kvicksilver bedöms vara över gällande gränsvärden i sjöfisk provtagna i 
huvudavrinningsområdet.   
 
Delar om planområdet ligger också inom Bergaåsens grundvattenmagasin som är en 
sand- och grusförekomst med ovanligt goda uttagsmöjligheter. Den kemiska statusen för 
Bergaåsen är god. Den del som föreslås exploateras inom planområdet ligger inte inom 
grundvattenmagasinets område. För att bibehålla den goda statusen är det viktigt att 
dagvattnet tas om hand på ett som inte påverkar grundvattentäkten negativt.   
 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att avståndet mellan planområdet och Lagan 
är relativt stort samt att det enbart är en liten del av planområdet som kommer att tas i 
anspråk för bebyggelse. Exploatering av området kommer att i viss utsträckning påverka 
ytan som är genomsläpplig. 
  
Då ingen förändring inom Bergaåsens grundvattenmagasin föreslås bedömer miljö- och 
byggförvaltingen att påverkan på grundvattentäkten bör bli minimal. Den del som 
föreslås exploateras ligger lägre än grundvattentäkten och lutar även från täkten vilket är 
positivt. Bestämmelse för begränsning i hårdgjord yta och att källare inte får finnas är 
också ett steg i att skydda vattentäkten.  
 
 
Störningar 
Buller 
Området för ny bostadsbebyggelse ligger relativt långt ifrån en större trafikerad väg och 
är till största del omgiven av grönstruktur. Detta medför att riskerna för bullerstörningar 
av området är låga.  
 
 
Förslag och konsekvenser 
Buller och störningsskydd 
Ny bebyggelse ska utformas och anpassas till platsen så att acceptabla ljudnivåer uppnås. 
Detaljplanens bullerbestämmelser är utformade utifrån Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (svensk författningssamling 2015:216). 
 
Bostadsändamål 
Huvudregeln för bostäder är att 60 dBA ekvivalentnivå från vägtrafik ska klaras utanför 
alla fasader. De bostäder vid vilka huvudregeln inte går att klara ska minst hälften av 
boningsrummen (vardagsrum och sovrum) läggas mot en ljuddämpad sida där ljudnivån 
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uppgår till högst 55 dBA ekvivalentnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad 
mellan kl. 22.00 – 06.00.  
 
Vid varje bostad med tillgång till en balkong eller uteplats ska en ljudnivå på högst 50 
dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå accepteras. 
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4. GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
Organisatoriska frågor 
Organisation 
Planen upprättas av miljö- och byggförvaltning som också författar genomförande-
beskrivning tillsammans med exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen. 
Lantmäteriet verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det 
tekniska genomförandet av allmänna anläggningar görs av kommunen genom tekniska 
förvaltningen. 
 
Preliminär tidplan 
 
Uppdrag      kvartal 2 2020 
Beslut om samråd    kvartal 2 2021 
Beslut om granskning    kvartal 3 2021 
Beslut om antagande    kvartal 4 2021
   
Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade 
protokollet från miljö- och byggnämndens sammanträde anslagits på kommunens 
anslagstavla, om beslutet inte överklagas. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. 
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och planen får inte ändras utan att särskilda skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller 
upphävas av kommunen utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel 
förlorad byggrätt. 
 
Huvudmannaskap för allmän platsmark 
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt 
behov. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs 
av gatumark och parkmark. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens 
utbyggnad, drift och underhåll.  
 
Genomförandeavtal 
Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att tecknas i samband 
med genomförandet av detaljplanen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheter och rättigheter 
Mark som har planbestämmelsen Park i detaljplanen, fastigheten Ljungby 7:35 samt del 
av fastigheterna Ljungby 7:34, 7:39, 7:40, 7:83 och 7:117, kan genom fastighetsreglering 
överföras till Ljungby 7:83.  
 
Mark som är angiven som allmän platsmark (Gata och Cykel) del av fastigheterna 
Ljungby 7:36, 7:39, 7:40 och 7:117, kan genom fastighetsreglering övergå till exempelvis 
gatufastigheten Ljungby 7:116. 
 
Mark avsedd för bostäder, del av Ljungby 7:40 avstyckas för att bilda en ny fastighet. 
Den nya fastigheten erhåller mark från Ljungby 7:34, 7:36, 7:39 och 7:117, som sedan 
genom avstyckning kan bilda fler fastigheter. 
 
Giraffen 4 berörs ej av förslaget. 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå - sammanfattning 
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Ljungby kommun vilka är följande: 
Giraffen 4 
Ljungby 7:34 
Ljungby 7:35 
Ljungby 7:36 
Ljungby 7:39 
Ljungby 7:40 
Ljungby 7:83 
Ljungby 7:117 
 
Det innebär att kommunen ansvarar för de fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 
konsekvenserna med anledning av genomförandet av detaljplanen. 
 
Ljungby kommun ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningarna, geotekniska 
undersökningar, dagvattenutredning samt ytterligare utredningar om det krävs.  
 
Tekniska frågor 
Behov av ytterligare tekniska utredningar  
För att kunna avgöra hur mycket som är lämpligt att bygga inom den föreslagna 
användningen för bostäder behöver då en geoteknisk utredning och en 
dagvattenutredning. Dessa utredningar kommer att vara hanterade till 
granskningsförslaget för detaljplanen. 
 
Ekonomiska frågor 
Utgifter 
Ljungby kommun kommer att ha kostnader för lantmäteriförrättningar, geoteknisk 
utredning och dagvattenutredning.   
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Inkomster  
Kommunen kommer att få vissa inkomster vid försäljning av mark inom kvarteret 
Giraffen samt vid bygglovavgift enligt gällande taxa. 
 
Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av detaljplanen tas ut genom planavgift enligt gällande taxa i 
samband med bygglov. 
 
Kommunala utbyggnadskostnader  
Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark samt vatten- och avloppsnät i 
området.  
 
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark 
bekostas av exploatör/fastighetsägare, liksom eventuella kompletterande geotekniska 
eller andra erforderliga utredningar. Flytt av befintliga allmänna VA-ledningar ska 
regleras i särskild överenskommelse mellan VA-huvudmannen och exploatören och 
bekostas av exploatören. Anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp tas ut enligt 
gällande taxor. Eventuell flytt eller åtgärd av ledningar inom kvartersmark bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren eller den som initierat åtgärden. 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har utarbetats av planarkitekt Sanna Petersson på Plan- och 
byggavdelningen, Ljungby kommun i samarbete med exploateringschef Jakob Ruter. 
 
 
PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN 
2021-04-21  
 
Sanna Petersson  Therese Lindström 
Planarkitekt                        Plan- och byggchef 
 
 


	Samrådstid: 20 maj 2021 – 11 juni 2021
	 Information om plansamråd
	 Planbeskrivning

	SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN - Standardförande
	Vad är en detaljplan?
	Start
	HÄR ÄR VI NU!
	Samråd
	Granskning
	Antagande
	Laga kraft

	1. INLEDNING
	Bakgrund
	Detaljplanens syfte
	Plandata
	Läge, areal och markägoförhållanden


	2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	Översiktliga planer och fördjupningar
	Översiktsplan

	Övriga planer, program och ställningstaganden
	Grönstrategi 2018–2020
	Grönstrukturplan
	Bostadsförsörjningsprogram
	Klimatanpassningsplan

	Detaljplaner

	NULÄGE – PLANFÖRSLAG - KONSEKVENSER
	Bebyggelse
	Nuläge
	Bostäder
	Skola
	Offentlig och kommersiell service
	Tillgänglighet
	Byggnadskultur och gestaltning

	Förslag och konsekvenser
	Bostäder
	Höjd på byggnader
	Volym/skuggstudie


	Naturmiljö
	Nuläge
	Mark och vegetation
	Lek och rekreation
	Naturområden

	Förslag och konsekvenser

	Mark och topografi
	Nuläge
	Geotekniska förhållanden
	Förorenad mark
	Risk för skred/Höga vattenstånd
	Radon

	Förslag och konsekvenser

	Kulturmiljö
	Nuläge
	Värdefull bebyggelse
	Fornlämningar

	Förslag och konsekvenser

	Trafik
	Nuläge
	Gång-, cykel- och mopedtrafik
	Kollektivtrafik
	Biltrafik
	Parkering, varumottaning, utfarter

	Förslag och konsekvenser

	Teknisk försörjning
	Brandvatten
	Förslag och konsekvenser

	Sociala aspekter
	Tillgänglighet och trygghet
	Jämställdhet och integration
	Barn och ungdomar


	3.  MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
	Miljökonsekvenser
	Undersökning av betydande miljöpåverkan

	Miljökvalitetsnormer luft och vatten
	Luftkvalitet
	Vattenkvalitet

	Störningar
	Buller

	Förslag och konsekvenser
	Buller och störningsskydd
	Bostadsändamål



	4.  GENOMFÖRANDEFRÅGOR
	Organisatoriska frågor
	Organisation
	Preliminär tidplan
	Genomförandetid
	Genomförandeavtal

	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastigheter och rättigheter
	Konsekvenser på fastighetsnivå - sammanfattning

	Tekniska frågor
	Behov av ytterligare tekniska utredningar

	Ekonomiska frågor
	Utgifter
	Inkomster
	Kostnader för planläggning
	Kommunala utbyggnadskostnader
	Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

	Medverkande tjänstepersoner


