
 

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2021-02-23 kl:11:00 

Plats: Digitalt via länk 

  
Ärenden 
1 Val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
4 Anmälan av informationshandlingar 3 
5 Anmälan av delegationsbeslut 4 
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner 5 
7 Kurser och konferenser 6 - 12 
8 Frågor  

Informationsärenden och aktuellt 
9 Information om dagens beslutsärenden  
10 Statsbidrag bredbandsutbyggnad  
11 Aktuell information  
12 Upphandling serviceresor 2022  
13 Återrapport  - Villkorsbeslut  
14 Återrapport - Länstrafikens kontrollmoment 

2020 
 

15 Fördelning budget 2021 - Länstrafiken  

Beslutsärenden för nämnden 
16 Remiss - Minskad klimatpåverkan 2021-2025 13 - 98 
17 Remiss - Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 

förändrat klimat 
99 - 277 

18 Uppföljning - Intern kontrollplan 2020 278 - 294 
19 Remiss - Översiktsplan 2035 Ljungby kommun 295 - 885 
20 Verksamhetsberättelse 2020 - Länstrafiken, 

Regionledningskontoret 
886 - 947 

21 Val av politisk referensgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

948 - 951 
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2021-02-23 kl:11:00 

22 Valärende - Ersättare presidiet  

Övrigt 
23 Övriga frågor  
   
 
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter 
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Malin Ramlöv (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Ulf Fransson t.f. Regional 
utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef 
samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Fredric Fingal, ekonomichef JLT  
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter:  
Kent Grahn, SACO 

För kännedom 
 
Ersättare 
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Johan Malm (C) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Jennie Clausén (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Sibylla Jämting (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (-) 
Samuel Godrén (SD) 
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2021-02-23 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-01-26 
 Protokoll presidium – nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-02-10 

 
Inkomna handlingar 

 
 Inbjudan från Vetlanda kommun, Nässjö kommun, och Handelskammaren i Jönköpings län 

gällande överläggning järnvägslinjen Vetlanda-Nässjö 
 

Utgående skrivelser 
 

 RJL 2020/2136 svar till föreningar angående cykelväg inom biosfärsområdet Östra 
Vätterbranterna 

 RJL 2020/2814 Svar på skrivelse från Patientnämnden angående skyddad identitet 
Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 

RJL 2021/17
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2021-02-23 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
TIM 3.1 Sjukresa med serviceresefordon i samband med 

vaccinering mot covid-19 under fas 1 och fas 2 under 
2021 

RJL 2021/238 2021-02-02 Marcus Eskdahl 

RS 3.1 finansiering av merkostnad, Sjukresa med 
serviceresefordon i samband med vaccinering mot 
covid-19 under fas 1 och fas 2 under 2021 

RJL 2021/238 2021-02-05 Maria Frisk 

     
     
     
     
     

RJL 2021/13
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-02-01 Utskriven av: Sebastian Karlberg

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser januari 2021

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2021.153 I EU-kommissionens meddelande om en 

läkemedelsstrategi för Europa
Evelina Örn

2021-01-07 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2021/43 Remiss av EU-kommissionens meddelande om 
en läkemedelsstrategi för Europa 

REMISS

2021.590 I Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer Evelina Örn
2021-01-18 Sveriges Kommuner och Regioner RLK o Verksamhetsnära 

funktion
RJL 2021/118 Remiss - Nationellt vårdprogram för distala 

radiusfrakturer
REMISS

2021.595 I Operativt program Fonden för en rättvis 
omställning

Marie Brander

2021-01-19 Tillväxtverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2586 Remiss - Fonden för en rättvis omställning REMISS
2021.634 I Granskning del 1 utgångspunkter Peter Friberg
2021-01-19 Ljungby kommun RLK o Verksamhetsnära 

funktion
RJL 2021/124 Översiktsplan 2035 Ljungby kommun REMISS
2021.907 I Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård

Evelina Örn

2021-01-26 Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2021/174 Remiss - Förslag till ändring i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

REMISS

2021.993 I Innovation som drivkraft – från forskning till nytta Peter Friberg
2021-01-28 Utbildningsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 

funktion
RJL 2021/194 Remiss - Innovation som drivkraft – från 

forskning till nytta
REMISS

2021.1080 I Betänkandet Informationsöverföring inom vård 
och omsorg

Evelina Örn

2021-01-29 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2021/201 Remiss av betänkandet Informationsöverföring 
inom vård och omsorg

REMISS
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 24  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser i och konferenser: 

 Seminarium om cybersäkerhet, 23 februari 
Presidiet beslutar avstå från deltagande. 

 Biogas 2021, Guldruschen, 1-2 mars 
Leif Andersson (C) samt ytterligare en från oppositionen föreslås 
delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Välkommen till Kalmar den 1-2 mars 2021! 
Då berättar vi vad som händer inom biogasområdet och du får träffa ledande företag och forskare.

 

Lyssna till senaste nytt när det gäller utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet 

med mera. 

Lär hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. 

Ta chansen att få höra hur Kalmarregionen har lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas. 

Start: Måndagen den 1 mars 2021 klockan 13.00

Slut:  Tisdagen den 2 mars 2021 klockan 15.00

Plats:  Sänds från Kalmarsalen, medan du som deltagare finns med digitalt.

Konferensen arrangeras av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län 

och Region Kalmar län.

                                                                 Stort tack till våra sponsorer!

orangegas.se

NORDIC

SOLUTIONS

GAS
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Preliminärt program  |  måndag 1 mars 2021  
Moderator: Mats Eklund Sänds från Kalmarsalen

13.00 Välkommen! 

 Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande och  

 Karin Helmersson, Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

13.20 Kalmar läns biogasresa.

 Hur har man kommit till den pågående guldruschen där små, stora, lokala och  

 globala aktörer radar upp sig för att investera i biogassystemet i Kalmar län?  

 Genom ett samtal kartlägger vi Kalmar läns biogasresa tillsammans med några  

 av nyckelpersonerna Kjell Axelsson, Carolina Gunnarsson, Karl-Johan Bodell,  

 Per-Göran Sigfridsson, Johan Persson och Elvira Laneborg.

 

  

 

   A  |  Ecodriving på riktigt! 
                    Nu kör vi på biogas.
                    Moderator: Stefan Halldorf

14.45   SÅ JOBBAR VI I OLIKA LÄN.

   BiogasBoost – fördubbla antalet gasbilar i  

   Kalmar län. 

   Elvira Laneborg, Kalmar kommun.

   Sverigeutblick - är det lättare i storstan?  

   Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst.

   När kollektivtrafiken vågar ställa krav - hur långt kan man nå?  

   Hanna Björk, Västtrafik, Christer Holmgren, KLT och Christine Leppänen, 

   Jönköping län.

   VI GÖR PLATS FÖR FLER BIOGASBILAR.

   Hur lyckas vi som bilhandlare sälja gasbilar?  

   Johan Eriksson, Bilkompaniet och Henric Ipsen, JL Bilar.

   Hur lär vi nästa generation att köra biogasbil? 

   Johanna Edelönn, Körskolan Kör Eco i Linköping.

   What potential is there for selling biogas in Sweden?   

   Marcel Borger, Orangegas.

   Hur kan biogasbilar få räkna full klimatnytta inom EU? 

   Björn Fredriksson Möller, EOn.

   KLOCKAN TICKAR - KALMAR LÄN LEVERERAR, ELLER?

   Transportutmaning med biogas i centrum.

   Klimatsamverkan Kalmar län. 

17.45   Slut för dagen

   B  |  Iskall gas hetare än någonsin! 
                    Nu flyter den tunga trafiken.
                    Moderator: Johan Laurell

14.45   VI VÄLJER BIOGAS!

   Introduktion och kort om Drive LBG.  

   Johan Laurell, Energigas Sverige.

   Biogas – nyckel för hållbara transporter. 

   Jessica Björkquist, Scania.

   Tung lastbil med gas i tanken - köpa eller leasa?   

   Per-Olof Olsson, Volvo Financial Services.

   Komplett gasbilsprogram från 3,5 ton och uppåt. 

   Håkan Jönsson, IVECO.

   DRIFTEKONOMI OCH TANKMÖJLIGHETER.

   Lönsam omställning med biogas.  

   Jenny Danell, Svensk Biogas AB.

   Tänk nytt! Tanka bättre!  

   Urban Wall, Fordonsgas.

   Kostnadseffektiva och småskaliga tankstationer för CBG/LBG

    - en möjlighet också för befintliga mackar.   

   Hans Kättström, Nordic Gas Solution.

   FLYTANDE BIOGAS PÅ GÅNG I KALMARREGIONEN.

   Beprövad och resurseffektiv värdekedja för LBG. 

   Arne Jacobsen, Wärtsilä Biogas Solutions.

   Regionalt producerad biogas efterfrågas - Mönsteråsanläggningen.  

   Sohrab Moshiri, Scandinavian Biogas Solutions.

17.45   Slut för dagen

Två parallella spår A-B
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   C  |  Biogas, den bästa tiokamparen!  
                     Biogaslösningar för hållbara städer och regioner.
                     Moderator: Mats Eklund

09.10   BIOGASLÖSNINGAR - VARFÖR OCH HUR?

   Biogasens roll i svensk avfallshantering. 

   Caroline Steinwig, Avfall Sverige.

   Rena avfallsflöden till biogas. 

   Johanna Norup, PURAC.

   Potential och villkor för mer biogas från lantbruk. 

   Thomas Prade, SLU.

   SAMVERKAN I BIOEKONOMIN FÖR MER BIOGAS.

   Samverkan och partnerskap för ökad tillgång på biogas.  

   Peter Maksinen, Fordonsgas.

   Hur skapas förutsättningar för att bygga biogasproduktion inom olika  

   segment.

   Erfarenheter från Gasums etableringar. 

   Sofie Lärkhammar, Gasum.

   Skogn – ett regionalt samarbetsprojekt med många vinnare!  

   Jörgen Ejlertsson, Scandinavian Biogas Fuels.

   Hur får man till samverkan med industri för biogaslösningar? 

   Linda Hagman, BRC.

   Vad är biogaslösningar bra till och hur kan deras effekter analyseras? 

   Axel Lindfors, BRC.

12.30   Lunch           

Preliminärt program  |  tisdag 2 mars 2021  
Moderator: Mats Eklund Sänds från Kalmarsalen

08.30 Biogas solutions for sustainable development – an international outlook.

 Prof Jerry Murphy, University College of Cork and chair for International Energy  

 Agency Task 37 for biogas. 

Två parallella spår C-D

   D  |  Mer biogas i praktiken! 

                    Hur kan vi producera 10 TWh i Sverige 2030?
                    Moderator: Hannele Johansson

09.10   VAR SKA BIOGASEN PRODUCERAS OCH VAR SKA DEN KONSUMERAS?

   Vägen till Sveriges största anläggning för flytande biogas i Mönsterås. 

   Michael Olausson, Scandinavian Biogas.

   Resan mot en klimatneutral färjetrafik. 

   Christer Bruzelius, Destination Gotland. 

   Oxelösunds hamn skapar förutsättningar för industrin att gå över till biogas.

   Douglas Heilbom, Oxelösunds Hamn. 

   HUR SÄKRAR VI SAMHÄLLSNYTTAN I FRAMTIDEN?

   Lönsam produktion av biogas från gödsel.  

   Samtal med Joakim Granefelt, Alvesta Biogas, Tom Birgersson, Hagelsrums  

   Biogas och Per-Göran Sigfridsson, More Biogas   

   Hur kan vi få största möjliga värde ur gödseln.

   Karin Tronderski, BRC. 

   SEAFARM - Biogasproduktion från makroalger i Sveriges kustregioner? 

   Resultat från forskningsprojektet mellan KTH, CTK, Gu, Lu och LNU. 

   Ulrika Welander LNU.

   NY TEKNIK VISAR VÄGEN

   Möjligheter och hinder för vätgasproduktion från biogas i sydost?  

   Daniella Johansson, Energikontor Sydost.

   Ökat värde ur framtidens biogasanläggningar.  

   Nya produkter och kopplinga till andra energisystem, Anna Schnürer, SLU. 

   Fordonsgasproduktion från träbränslen.   

   Ett samverkansprojekt mellan RISE, Cortus, Wärtsilä och Gasum m.fl.  

   Henrik Olsson, RISE. 

12.30   Lunch
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13.30   Open innovation biogas. 

   Open Innovation är en workshop och lagtävling för universitetsstudenter. Under begränsad  

   tid kommer studenterna att arbeta fram kreativa och innovativa lösningsförslag till olika 

   utmaningar som berör användandet av biogasbilar. Drivhuset Kalmar arrangerar och 

   utmaningarna presenteras av projektet Biogas Boost. 

   Efter biogasmarknadsutredningen. 

   Ellenor Grundfeldt, Energigas Sverige.  

14.00          Green deal – möjligheter i omställningen till ett hållbart samhälle

   Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (mp) och ordförande i gruppen för    

   parlamentets arbete med omställningsprogrammet ”Green deal”.

   Vad behöver hända nu för att dra nytta av hur biogas kan göra samhällen    

   mer hållbara? 

   Paneldiskussion.

   Slutord

   Peter Sandwall, Landshövding Kalmar län.

15.00   Slut

   

Preliminärt program  |  tisdag 2 mars 2021
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Praktiskt
Anmälan

Anmäl dig på följande länk, senast fredagen den 22 februari 2021. 

Erbjudande till första 300 anmälda

De första 300 anmälda erbjuds boken ”Biogas i ett hållbart samhälle”. 

Böckerna kommer skickas ut till de postadresser som deltagarna anger i 

anmälningsformuläret.

Ingen avgift

Tack vare bidrag från konferensens arrangörer och sponsorer har vi möjlighet att arrangera konferensen utan 

deltagaravgift. Konferensen kommer att streamas live från en tv-studio för bästa möjliga digitala upplevelse. 

Corona och restriktioner

Vi vet inte vilka ramar corona-viruset kommer att sätta för vårens aktiviteter men vi kommer givetvis att 

följa myndigheternas råd och rekommendationer. Slutligt ställningstagande kommer att göras efter sista 

anmälningsdag i januari. Vi måste därför förbehålla oss rätten att under nuvarande omständigheter ändra 

programmet vid behov. Vi ber om förståelse för denna hantering. 

Mer information

Mer information finns på www.regionkalmar.se/guldruschen. 

Kontakt

Frågor besvaras i första hand av Tobias Facchini, e-post tobias.facchini@regionkalmar.se, 

telefon 0480-448383.

Biogas2020 - Guldruschen är en del av konceptet Kalmarmöten, aktiviteter 

som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och 

myndigheter, med syfte att stärka universitetsstaden och dess framtid.  

Vi vill att fler studenter och forskare ska få upp ögonen för biogas som sam-

hällsfenomen och som en miljömässig, teknisk och ekonomisk del av om-

ställningen till ett hållbart samhälle. 
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From:                                 Granström Nina on behalf of Diariet
Sent:                                  Thu, 4 Feb 2021 11:07:05 +0100
To:                                      Regionledningskontoret medarbetare Kansli
Subject:                             FÖR INFORMATION: Seminarium cybersäkerhet

Hej! 
 
Här kommer en inbjudan till seminarie den 23 februari kl.13:00-14:30 angående det växande hotet med 
cyberattacker. Det är Teknikföretagen tillsammans med SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) och 
Region Jönköpings län som arrangerar detta seminarium.  
 
Säkerhetspolisen (Säpo) har sett utvecklingen i regionen som bekymmersam och representanter därifrån 
medverkar med kunskap i ämnet.  Cybersäkerhetsföretaget Secify medverkar också som en regional 
aktör på seminariet. 
 
Syftet med seminariet är att öka medvetenheten om cyberattacker inom näringslivet – med fokus på 
företag och underleverantörer – men också till olika företagsstödjande nätverk. Samtidigt är seminariet 
intressant för alla som på olika sätt arbetar med digital infrastruktur.  
 
Information och anmälning finns på denna länk.  
https://utveckling.rjl.se/nyheter/72384  
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingemar Svensson 
Bredbandskoordinator 
Ingemar.svensson@rjl.se 
Tel: 073-048 21 19 
 
Regional utveckling 
Regionledningskontoret 
Region Jönköpings län 
 

 
 
 

12

https://utveckling.rjl.se/nyheter/72384
mailto:Ingemar.svensson@rjl.se


 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Remiss - Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2020/2804 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

2. Ärendet kompletteras med ett skriftligt yttrande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan”. 
Åtgärdsprogrammet koppar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och dess handlingsplaner genom att programmet svarar mot delstrategierna i 
RUS om minskad klimatpåverkan. Samverkan mellan Länsstyrelsen i 
Jönköpings län och Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. 
Åtgärdsprogrammet är även i linje med Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025. 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men ser ett 
behov av förtydliganden, kompletteringar samt en höjning av 
ambitionsnivån inom vissa områden. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-01-26 
 Förslag till yttrande i svarsfil ”Yttrande, minskad klimatpåverkan 

2021-2025” 
 Remiss åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet kompletteras med ett skriftligt yttrande och 
att excel-filen läggs till som en bilaga. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2021-02-10 RJL 2020/2804 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
 
 
 
  

Remiss åtgärdsprogram minskad 
klimatpåverkan, 425-10598-2019 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan”. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men ser ett behov 
av förtydliganden, kompletteringar samt en höjning av ambitionsnivån inom vissa 
områden. 

Information i ärendet 
Åtgärdsprogrammet ”Minskad klimatpåverkan” syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. De globala målen som Agenda 2030, Parisavtalet, 
EU:s och Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi 
ligger som en bas för åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innehåller 20 
åtgärder och sju projektåtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-02-10 
 Förslag till yttrande daterat 2021-02-10 
 Bilaga till yttrande, svarsfil 
 Remiss åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan” 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2804 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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YTTRANDE 1(2) 

 2021-02-23 RJL 2020/2804 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
jonkoping@lansstyrelsen.se 
      
551 86 Jönköping 
 

Remiss - åtgärdsprogram minskad 
klimatpåverkan, 425-10598-2019 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över åtgärdsprogram för 
minskad klimatpåverkan för Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men ser ett behov 
av förtydliganden, kompletteringar samt en höjning av ambitionsnivån inom vissa 
områden. 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på åtgärdsförslagen har lämnats i den särskilda svarsfilen där 
Länsstyrelsen önskar få svaren för respektive åtgärd. En sammanfattning av 
Region Jönköpings läns synpunkter lämnas nedan. 
 
Övergripande synpunkter på remissen 
I programmet finns en generell ambition att beräkna ungefärliga kostnader för 
genomförandet av åtgärderna vilket är positivt. Det hade varit bra om det även 
fanns en ambition att beräkna minskad klimatpåverkan till följd av genomförandet 
av de olika åtgärderna. 
 
I åtgärdsprogrammet saknas det åtgärder inom tunga transporter och logistik. Det 
saknas även åtgärder som syftar till att främja produktion av fossilfria drivmedel, 
till exempel biogas, vätgas eller drivmedel från skog. Eftersom transporter och 
resor står för den största andelen av länets utsläpp av växthusgaser i det 
geografiska området (exklusive konsumtionsperspektivet) är det betydelsefullt att 
inkludera åtgärder inom dessa områden. 
 
Åtgärdsprogrammet kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och 
dess handlingsplaner genom att programmet svarar mot delstrategierna i RUS om 
minskad klimatpåverkan. Samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. 
 
Åtgärdsprogrammet är även i linje med Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL 2020/2804 

 

 
Åtgärd 1, Systematiskt arbete med klimat och energi 
Detta bedöms vara en av de viktigaste åtgärderna i programmet då övriga åtgärder 
i många fall är delåtgärder till åtgärd 1. I programmet anges att åtgärderna ska 
vara kraftfulla, gemensamma och effektfulla men i nuvarande åtgärdsformulering 
finns ingen ambitionsnivå angiven utan det är deltagande aktör som fastställer 
egna mål. Region Jönköpings län föreslår en total procentuell reduktion som 
gemensamt ska uppnås under programperioden 2021-2025 med basår 2020. 
 
Åtgärd 4, Tjänsteresor, besöksresor och kundresor, samt 
Åtgärd 5, Arbetspendling 
Region Jönköpings län föreslår i remissen få i uppdrag att samordna det 
länsövergripande arbetet att främja hållbara tjänsteresor, besöksresor, kundresor 
samt hållbar arbetspendling. Det är ett passande uppdrag för Energikontor Norra 
Småland som ligger i linje med tidigare satsningar. Utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin ser vi att vi inom Region Jönköpings län bör ta på oss 
samverkan för detta och då utifrån helhetsperspektivet "Hållbart resande". 
 
Åtgärd 9, Minskad klimatpåverkan från byggnader 
Målet är att klimatpåverkan från nybyggnation har halverats till 2030 jämfört med 
2015 och att mer byggs i trä. De aktiviteter som finns med i förslaget omfattar 
kunskapshöjande insatser och nätverk. Det saknas aktiviteter av mer praktisk 
karaktär. Ska målet kunna nås bedömer vi att kunskapshöjande insatser och 
nätverk är betydelsefullt, men att det samtidigt är viktigt att åtgärden kompletteras 
med mer praktiska åtaganden. 
 
 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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Remissinstans: Region Jönköpings län
Fyll i:
1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet ska fylla i kolumn D (ja/nej/ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E, t.ex. om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden.
3. För projektåtgärder, rad 43 till 49, anges inget åtagande i detta skede. Lämna gärna en kommentar i kolumn E om organisationen anser att den är värdefull. 
4. Fyll på synpunkter som inte är kopplade till en specifik åtgärd i fliken "övriga synpunkter på remissen".

Nr. Åtgärdsnamn Förslag på ansvariga för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/delta
i genomförandet av åtgärden (välj Ja,
Nej eller Ej relevant i rullistan)

Kommentar av din organisation Aktör inom Region
Jönköpings län

Strategiska åtgärder
1 Systematiskt arbete med klimat och energi Alla deltagande aktörer genomför

denna.
Ja En mer kraftfull, gemensam och effektfull åtgärd efterfrågas

Detta bedöms vara en av de viktigaste åtgärderna i programmet då övriga åtgärder i många fall är delåtgärder till
åtgärd 1. Det är därför angeläget att målet med åtgärden är tydligt och relevant för de aktörer som ska genomföra den.
I programmet anges att åtgärderna ska vara "kraftfulla, gemensamma och effektfulla" men i nuvarande
åtgärdsformulering finns ingen ambitionsnivå angiven utan det är upp till deltagande aktör att fastställa egna mål. Det
bedöms inte vara tillräckligt effektfullt för att kunna lösa klimatkrisen.

De mål med åtgärden som nu anges (ton/invånare) kan med fördel redovisas under avsnittet bakgrund. De mål som nu
anges i bakgrunden bör istället användas som utgångspunkt för åtgärden men räknas förslagsvis om till en total
procentuell reduktion som ska uppnås under programperioden 2021-2025 (basår 2020).

Det bedöms inte heller tillräckligt kraftfullt att rekommendera att använda Klimatrådets beräkningsverktyg eftersom
det är en miniminivå som inledningsvis kan användas i de fall man ännu inte påbörjat någon uppföljning av aktörens
klimatpåverkan. Rekommendationen bör istället vara att så långt som möjligt använda den uppföljningsmetod som
finns i Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Eftersom det i många fall finns stora osäkerheter i beräkning av scope 3 kan
målsättningen för åtgärden omfatta scope 1 och 2 men rekommendationen bör vara att så långt som möjligt även
beräkna scope 3 och arbeta för att reducera de utsläppen.

Förtydliga uppföljning av andel förnybar energi
b) Förtydliga att uppföljningen av andel förnybar energi ska göras dels av andel förnybar köpt energi och dels andel
förnybar energi som produceras i egenägda/andelsägda anläggningar (i båda fall av total använd energi). Det senare för
att skapa en bild av i vilken utsträckning man bidrar till förnybar produktion av energi (åtgärd 15).

Område miljö

2 Hållbara investeringar a) Länsstyrelsen*, Kommuninvest,
Vaggeryds och Gislaveds kommuner,
Länsförsäkringar Jönköping samt
ELMIA

Komplettera åtgärden med spridning av kunskap
I åtgärden bör ingå spridning av kunskap om hur man inom ramen för Greenhouse Gas Protocol (GHGP) beräknar
klimatpåverkan till följd av investeringar och kapitalplaceringar (som är en del av åtgärd 1 enligt GHGP).

b) Kommunerna

3 Beräkning av länets totala utsläpp Länsstyrelsen Förtydliga omfattningen
Punkt d) kan med fördel förtydligas om metodutvecklingen avser kommunerna som geografiskt område, som
organisation eller både och.

Områdesspecifika åtgärder
4 Tjänsteresor, besöksresor och kundresor a) Region Jönköpings län Ja Uppdraget för samordning

a) Enligt åtgärdsprogrammet ska Region Jönköpings län samordna det länsövergripande arbetet att främja hållbara
tjänsteresor, besöksresor och kundresor. Det är ett passande uppdrag för Energikontor Norra Småland som ligger i linje
med tidigare satsningar. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin ser vi att vi inom Region Jönköpings län bör ta på
oss samverkan för detta och då utifrån helhetsperspektivet "Hållbart resande".

Regional utveckling*,
Energikontor Norra
Småland
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b) Alla klimatrådets aktörer Ja Komplettera med ytterligare åtgärder, höj ambitionsnivån och förtydliga begreppen samt uppföljningen
Komplettera listan över rekommenderade åtgärder med följande:
- Fordonspool/cykelpool, förslagsvis används fordonspool som övergripande uttryck utifrån att välja rätt färdmedel
utifrån behov - bil, cykel och tillbehör.
- Användning av mobilitetstjänster (såsom taxi, kombinerad mobilitet, elsparkcyklar eller andra delningstjänster).
- Översyn av parkeringar utifrån vad respektive organisation har rådighet över. Omfördelning av ytor kan bli aktuellt
när andra alternativ än privat bil används.

Att göra en åtgärd per område bedöms vara en för låg ambitionsnivå och vi ser därför gärna en höjning av
ambitionsnivån.

Tydliggör vad som avses med mobilitetsteam och bokningssystem för att ambitionsnivån och därmed klimatnyttan ska
bli tydlig. Innebär till exempel bokningssystem ett bilbokningssystem eller ett fordonsbokningssystem för cykel, bil och
andra transportslag/färdmedel?

a), b) Förtydliga gärna att uppföljningen ska ske inom ramen för åtgärd 1, dvs inga ytterligare kvantitativa
uppföljningsmetoder är nödvändiga.

Område miljö

5 Arbetspendling a) Region Jönköpings län Ja a) Enligt åtgärdsprogrammet ska Region Jönköpings län samordna det länsövergripande arbetet att främja hållbar
arbetspendling. Det är ett passande uppdrag för Energikontor Norra Småland som ligger i linje med tidigare satsningar.
Utifrån den regionala utvecklingsstrategin ser vi att vi inom Region Jönköpings län bör ta på oss samverkan för detta
och då utifrån helhetsperspektivet "Hållbart resande".

Regional utveckling*,
Energikontor Norra
Småland

b) Alla klimatrådets aktörer Ja Höj ambitionsnivån och förtydliga uppföljningen
Att göra en åtgärd per område bedöms vara en för låg ambitionsnivå och vi ser därför gärna en höjning av
ambitionsnivån.

Förtydliga gärna att uppföljningen ska ske inom ramen för åtgärd 1, dvs inga ytterligare kvantitativa
uppföljningsmetoder är nödvändiga. Eftersom uppföljning av arbetspendling kan vara både tids- och kostnadskrävande
för större organisationer bedöms det inte vara realistiskt för alla att göra detta varje år. Vart tredje år bedöms kunna
vara en lämplig miniminivå på uppföljning av arbetspendling.

Område miljö

6 Ökat samarbete i samhällsplaneringsprocessen Region Jönköpings län*, Länsstyrelsen i
Jönköpings län, kommunerna,
Trafikverket

Ja Betydelsefullt att samordning sker med handlingsplanerna i RUS, regional utveckling
I handlingsplanerna till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) planeras för detta. Kopplar till Sektion
Samhällsbyggnad och tillgänglighet inom regional utveckling.

I regionala utvecklingsstrategin finns två delstrategier som tydligt pekar ut att Region Jönköpings län ska jobba med
stärkt samverkan inom samhällsplaneringen i länet. Dessutom finns flera delstrategier som handlar om hållbar
utveckling. Region Jönköpings län (regional utveckling) jobbar just nu med att ta fram strukturbilder och ska under
våren skapa en arbetsgrupp för planering. Det här arbetet är tänkt att bland annat resultera i samtal mellan RJL och
länets kommuner, men också mellan länets kommuner. Strukturbilderna och arbetsgruppens samtalsforum är nyckeln
till det ökade samarbetet inom samhällsplaneringsprocessen.

Regional utveckling*,
Jönköpings Länstrafik

7 Metodutveckling för samhällsplaneringen Länsstyrelsen i Jönköpings län*,
kommunerna, Trafikverket, Region
Jönköpings län

Ja Betydelsefullt att samordning sker med handlingsplanerna i RUS, regional utveckling
I handlingsplanerna till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) planeras för detta. Kopplar till Sektion
Samhällsbyggnad och tillgänglighet inom regional utveckling. Den metodutveckling som Sektion Samhällsbyggnad och
tillgänglighet jobbar med är metoden att arbeta med de regionala strukturbilderna. Dessutom görs bedömning om vad
det skulle innebära att jobba med en regionplan för Jönköpings län, men det är ett internt arbete. Det är bra om
länsstyrelsen jobbar med frågan och att sektionen från Region Jönköpings län kan vara ett stöd i ett sådan
utvecklingsarbete.

Regional utveckling,
Energikontor Norra
Småland, Jönköpings
Länstrafik

8 Trygga och sammanhängande vägar för cykel Kommunerna, Region Jönköpings län Ja Förtydliga hänsyn till olika cyklars behov samt inkludera frilufts- och naturområden bland målpunkterna
Förtydliga att hänsyn ska tas till olika cyklars behov, även lastcyklar ska få plats. Betydelsefullt att även tätortnära
frilufts- och naturområden inkluderas bland målpunkterna i kommunernas analys. Frilufts- och naturområden har ökat
i popularitet i och med pandemin. Detta gynnar också cykelturismen som växer i länet.

Regional utveckling

4 Tjänsteresor, besöksresor och kundresor
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9 Minskad klimatpåverkan från byggnader a) Region Jönköpings län*,
kommunerna (energi- och
klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum,
Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB Göta,
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen

Ja Komplettera med mer praktiska åtgärder, förtydliga målet och uppföljningen
Målet är att klimatpåverkan från nybyggnation har halverats till 2030 jämfört med 2015 och att mer byggs i trä. De
aktiviteter som finns med i förslaget omfattar kunskapshöjande insatser och nätverk. Det saknas aktiviteter av mer
praktisk karaktär. Ska målet kunna nås bedömer vi att kunskapshöjande insatser och nätverk är betydelsefullt, men att
det samtidigt är viktigt att åtgärden kompletteras med mer praktiska åtaganden.
Förslag på åtgårder som skulle leda mot målet:
- Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga skeden.
- Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.

Förtydliga gärna hur uppföljningen av denna målsättning ska ske (inom ramen för den strategiska åtgärden 3?)
Förtydliga också om målet avser per m2 etc eller om det är absoluta utsläpp. Ett delmål för programperioden bör
anges.

Energikontor Norra
Småland*

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings
län, kommunerna (energi- och
klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum,
Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB Göta,
Jönköpings kommun

Ja Energikontor Norra
Småland

c) Region Jönköpings län*, Sweco, HSB
Göta, Jönköpings kommun,
Länsstyrelsen, Vätterhem AB,
kommunerna, kommunala
bostadsbolag, samt andra berörda
aktörer.

Ja Energikontor Norra
Småland*

10 Renovera resurs- och energieffektivt Kommunerna, Region Jönköpings län,
kommunala bostadsbolag, privata
bostadsbolag

Ja Förtydliga målet och ambitionsnivån
Förtydliga gärna att målet avser energianvändning per m2. Någon form av ambitionsnivå att sträva efter under
programperioden vore också bra.

Område regionfastigheter

11 Upphandling och strategiska inköp Alla som ställer sig bakom åtgärden,
Kommunerna, Region Jönköpings län,
Länsstyrelsen

Ja Förtydliga att uppföljning ska ske av miljökrav som ställs i upphandling
I genomförandet framgår att krav ska ställas i upphandling. Förtydliga målsättningen med att kraven som ställs i
upphandlingarna även ska följas upp.

Område miljö

12 Workshops om upphandling Länsstyrelsen, Region Jönköpings län Ja Sammanfoga åtgärden med åtgärd 11
Denna åtgärd bedöms vara en del av föregående åtgärd och kan med fördel slås ihop med den på liknande sätt som
gjorts för åtgärd 9. Att ordna två workshops bedöms inte vara tillräckligt omfattande för att utgöra en egen åtgärd.

Område miljö

13 Kampanj om konsumtion Klimatrådet som samverkansplattform Ja Detta är en bra åtgärd och ett viktigt område.

14 Minska avfallet Alla klimatrådets aktörer och andra
intresserade aktörer

Ja Komplettera med ambitionsnivå samt årlig intern uppföljning för att lägga fokus där det gör störst miljönytta
Någon form av ambitionsnivå när det gäller målet om en minskning under programperioden kan med fördel anges.
Åtgärden bör även utökas med att deltagande aktörer ska göra årlig uppföljning av olika typer av avfall som
organisationen alstrar. Denna uppföljning bör ligga till grund för en analys av de mest engelägna åtgärdsområdena.

Område miljö

15 Öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla Alla Klimatrådets aktörer och andra
intresserade aktörer

Ja Förtydliga ambitionsnivån
Koppla denna åtgärd till den årliga uppföljningen av andel förnybar energi som ska göras enligt åtgärd 1. Ange även i
målsättningen en ambitionsnivå beträffande andel förnybar energi, som deltagande aktörer bör uppnå under
programperioden.

Område regionfastigheter

16 Främja produktionen av förnybar energi Region Jönköpings län*, kommunerna
(energi- och klimatrådgivarna)

Ja Energikontor Norra
Småland*

17 Skogsbruket har låg klimatpåverkan och anpassat efter
ett förändrat klimat

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF
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b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och
Södra
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF

18 Jordbruket är energieffektivt och har låg
klimatpåverkan

a) LRF*, Länsstyrelsen, Region
Jönköpings län samt kommunerna
(kommunala energi- och
klimatrådgivarna)

Ja Främja system för klimatkompenserande kolinlagring av biokol
Komplettera gärna åtgärden med att främja system för klimatkompenserande kolinlagring av biokol på jordbruksmark.
Detta kan vara ett bra verktyg kopplat till klimatbudgetar (dvs finasniering sker genom att den organisation som
behöver minska sina utsläpp via biokolsinlagring betalar för detta) samtidigt som man får en ökad avkastning på den
jordbruksmark där biokol tillförs. Eventuellt kan det övervägas om mottagande jordbruk bör stå för en mindre del av
finansieringen.

Regional utveckling,
Energikontor Norra
Småland

b) Region Jönköpings län*, LRF* och
Länsstyrelsen

Ja Justering av ansvarig aktör
Region Jönköpings län bör vara ansvarig aktör/sammankallande

Regional utveckling

c) Region Jönköpings län*,
Länsstyrelsen, LRF och övriga
organisationer i styrgruppen för den
regionala livsmedelsstrategin

Ja Justering av ansvarig aktör
Region Jönköpings län bör vara ansvarig aktör/sammankallande

Regional utveckling

19 Rådgivning och tillsyn för resurseffektiva företag a) Länsstyrelsen*, kommunerna
(tillsynsansvariga)
b) Länsstyrelsen*, kommunerna
(tillsynsansvariga)
c) Länsstyrelsen

20 Workshops för cirkulär ekonomi Region Jönköpings län*, CSR
Småland*, kommunerna

Ja Betydelsefullt att samordning sker med handlingsplanerna i RUS, regional utveckling
Här bör Region Jönköpings län (Regional utveckling) ha en central roll, gärna i samarbete med CSR Småland och fler
aktörer. Detta finns med i handlingsplaner till regionala utvecklingsstrategin. Region Jönköpings län har gärna
samordnande roll men i samverkan med övriga aktörer; CSR, högskolan, RISE etc. Pågående projektet "Vägar till hållbar
utveckling" bygger kapacitet kring detta och nätverk med olika aktörer

Regional utveckling

Projektåtgärder
I Kartläggning av varu- och energiflöden samt restflöden Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"

II Minska vattenkonsumtionen Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"
III Samordning av kommunernas energiplaner Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"
IV Tillvarata restprodukter och restflöden inom industrin Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"

V Lagring och smart styrning av el Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"
VI Bättre kännedom om kapaciteten i länets elnät Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"
VII Ökat samarbete och vägledning för näringslivet Se kommentar i flik "Övriga synpunkter på remissen"

17 Skogsbruket har låg klimatpåverkan och anpassat efter
ett förändrat klimat
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Generellt: I programmet finns en generell ambition att beräkna ungefärliga kostnader för genomförandet av åtgärderna vilket är positivt. Det hade varit bra om det även fanns en ambition att
beräkna minskad klimatpåverkan till följd av genomförandet av de olika åtgärderna. Även om det i de flesta fall är mycket svårt skulle man kunna föra någon form av resonemang kring det.

Områdesspecifika åtgärder/transporter och resor: Förtydliga gärna att dessa står för den största andelen av länets utsläpp av växthusgaser i det geografiska området (exklusive
konsumtionsperspektivet).

Det saknas åtgärder inom tunga transporter och logistik. Det saknas åtgärder som syftar till att främja produktion av fossilfria drivmedel, till exempel biogas, vätgas eller drivmedel från skog.

Projektåtgärder: Flertalet av föreslagna projektåtgärder bedöms vara mycket angelägna åtgärder. Det bedöms därför betydelsefullt att berörda aktörer fortstätter en dialog med syfte att skapa
en lämplig organisation för framtagning av projektansökningar för föreslagna projektåtgärder. Detta för att öka sannolikheten för att föreslagna projekt genomförs inom programperioden.

Redaktionella ändringar:
Sidan 20 (grön textruta) - Tillägg: Energikontor Norra Småland tillhandahåller opartisk rådgivning och expertstöd.
Sidan 21 (blå textruta) - Justering: Energikontor Norra Smålands satsningar inom hållbart resande och transporter samt cirkulärt och resurseffektivt företagande.
I kolumn C flik "Svar åtgärder" har vi konsekvent angett Region Jönköpings län. För internt bruk har vi lagt till en förtydligande kolumn F, vem eller vilka som ansvarar internt i Region Jönköpings
län.
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Lista -rör ej
Ja
Nej
Ej relevant
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Sammanfattning 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbe-
tet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fo-
kusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jön-
köpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Läns-
styrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdspro-
grammet.  
De globala målen som Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål 
samt länets uppdaterade klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärds-
programmet. 
 
Åtgärdsprogrammet innehåller 20 åtgärder och sju projektåtgärder, se tabell nedan.  

Åtgärdssammanfattning 
Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig aktör 

Strategiska åtgärder 

1 
Systematiskt arbete med klimat och energi Gemensam åtgärd för alla deltagande ak-

törer 

2 
Hållbara investeringar a) Länsstyrelsen*, Kommuninvest, 

Vaggeryds och Gislaveds kommu-
ner, Länsförsäkringar Jönköping 
samt ELMIA. 

b) Kommunerna 

3 
Beräkning av länets totala utsläpp Länsstyrelsen 

Områdesspecifika åtgärder 

Transporter och resor 

4 
Tjänsteresor, besöksresor och kundresor a) Region Jönköpings län 

b) Alla klimatrådets aktörer 

5 
Arbetspendling  a) Region Jönköpings län 

b) Alla klimatrådets aktörer 

Samhällsplanering 

6 
Ökat samarbete i samhällsplaneringsprocessen Region Jönköpings län (Regional utveckl-

ing)*, Länsstyrelsen i Jönköpings län, kom-
munerna, Region Jönköpings län (Jönkö-
pings länstrafik), Trafikverket  

7 
Metodutveckling för samhällsplaneringen Länsstyrelsen i Jönköpings län*, Kommu-

nerna, Trafikverket, Region Jönköpings län 
(Energikontor Norra Småland), Region Jön-
köpings län (Jönköpings länstrafik) 

8 
Trygga och sammanhängande vägar för cykel Kommunerna, Region Jönköping län 
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Bebyggelse 

9 
Minskad klimatpåverkan från byggnader a) Region Jönköpings län (Energikon-

tor Norra Småland)*, kommunerna 
(energi- och klimatrådgivarna), 
Södra, Träcentrum, Träbyggnads-
kansliet, Sweco, HSB Göta, Jönkö-
pings kommun, Länsstyrelsen  

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings 
län (Energikontor Norra Småland), 
kommunerna (energi- och klimat-
rådgivarna), Södra, Träcentrum, 
Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB 
Göta, Jönköpings kommun 

c) Region Jönköpings län (Energikon-
tor Norra Småland)*, Sweco, HSB 
Göta, Jönköpings kommun, Läns-
styrelsen, Vätterhem AB, kommu-
nerna, kommunala bostadsbolag, 
samt andra berörda aktörer. 

10 
Renovera resurs- och energieffektivt Kommunerna, Region Jönköpings län, kom-

munala bostadsbolag, privata bostadsbo-
lag 

Konsumtion och livsstil 

11 
Upphandling och strategiska inköp Alla som ställer sig bakom åtgärden, Kom-

munerna, Region Jönköpings län, Länsstyrel-
sen 

12 
Workshops om upphandling Länsstyrelsen, Region Jönköpings län 

13 
Kampanj om konsumtion Klimatrådet som samverkansplattform 

14 
Minska avfallet Alla klimatrådets aktörer och andra intresse-

rade aktörer 

Förnybar energi 

15 
Öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla Alla Klimatrådets aktörer och andra intresse-

rade aktörer 

16 
Främja produktionen av förnybar energi Region Jönköpings län (Energikontor Norra 

Småland)*, kommunerna (energi- och kli-
matrådgivarna) 
 

Gröna näringar och natur 

17 
Skogsbruket är har låg klimatpåverkan och anpassat efter ett 
förändrat klimat  

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF  
b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och 

Södra 
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF 

18 
Jordbruket är energieffektivt och har låg klimatpåverkan a) LRF*, Länsstyrelsen, Region Jönkö-

pings län (Energikontoret Norra 
Småland) samt kommunerna 
(Kommunala energirådgivarna) 

b) LRF* och Länsstyrelsen 
c) Region Jönköpings län, Länsstyrel-

sen, LRF och övriga organisationer 
i styrgruppen för den regionala livs-
medelsstrategin 
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Näringsliv och affärsutveckling 

19 
Rådgivning och tillsyn för resurseffektiva företag a) Länsstyrelsen*, kommunerna (till-

synsansvariga). 
b) Länsstyrelsen*, kommunerna (till-

synsansvariga). 
c) Länsstyrelsen 

20 
Workshops för cirkulär ekonomi  CSR Småland*, kommunerna 

Projektåtgärder 

I 
Kartläggning av varu- och energiflöden samt restflöden  

II 
Minska vattenkonsumtionen  

III 
Samordning av kommunernas energiplaner  

IV 
Tillvarata restprodukter och restflöden inom industrin  

V 
Lagring och smart styrning av el  

VI 
Bättre kännedom om kapaciteten i länets elnät  

VII 
Ökat samarbete och vägledning för näringslivet  
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Inledning 
Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det vi gör idag har stor påverkan på framti-
den och kommande generationer. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra 
utsläpp av växthusgaser och anpassa oss efter de klimatförändringar som sker. Det här åt-
gärdsprogrammet syftar till att minska vår klimatpåverkan som vi orsakar i Jönköpings län.,  
 
Vi i Jönköpings län har sedan länge haft ett ambitiöst och aktivt klimat- och energiarbete. 
Redan år 2011 bildades klimatrådet där vi enades om visionen ”Plusenergilän” - att ta kli-
matfrågan på allvar och sikta mot att leverera ett överskott av förnybar energi. Jönköpings 
län skulle till år 2050 bli ett energiproducerande län med kraftig energieffektivisering i alla 
sektorer och leverera ett överskott av förnybar energi samtidigt som vi reducerar våra ut-
släpp av växthusgaser. 
 
År 2019 fastställdes den uppdaterade klimat- och energistrategin1 för länet och visionen 
förtydligades till Klimatsmart plusenergilän – för att synliggöra vikten av de tre benen: 
• utsläppsminskningar,  
• öka andelen förnybara energi samtidigt som vi använder den mer effektivt och  
• anpassning till ett förändrat klimat.  
Internationellt och nationellt har det hänt mycket inom området och den uppdaterade kli-
mat- och energistrategin tar således även hänsyn till Agenda 2030, ambitionerna i Parisavta-
let samt Sveriges klimat- och energimål. 
 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är framtaget för att ge aktörerna i länet kraft-
fulla, gemensamma och effektfulla åtgärder för att komma vidare i klimat- och energiarbe-
tet.  

 
Figur 1 Vision, mål och fokusområden för klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. 

 
1 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län, Meddelande nr 2019:18 
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Det är den nya klimat- och energistrategins vision, mål och fokusområden som är utgångs-
punkten för detta åtgärdsprogram med inriktning på minskning av klimatpåverkande ut-
släpp och ökad andel förnybar energi.  
 
Detta åtgärdsprogram ersätter ett tidigare åtgärdsprogram som gällde mellan åren 2015 och 
2019. Programmet reviderades under en kontrollstation 2017. Det programmet innehöll 27 
åtgärder. 77 procent av åtgärderna var vid programperiodens slut helt genomförda och 14 
procent var genomförda till mer än hälften. Resultat och erfarenheter från det tidigare pro-
grammet ligger till grund för framtagandet av detta åtgärdsprogram. 
 
Åtgärderna i programmet är inte bindande utan bygger på överenskommelser mellan olika 
aktörer.   

Syfte, mål och avgränsningar 
Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter 
och därmed även bidra till de klimat- och energipolitiska målen i samhället i stort. Åtgärds-
programmet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att minimera länets klimat-
utsläpp, öka den förnybara energin och därmed bidra till länets klimat- och energistrategi.  

Länsstyrelsens uppdrag 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål får genomslag i samhället. Inom energi- och klimatområdet är uppdraget att 
samordna och leda det regionala arbetet och i miljömålsarbetet i bred samverkan utveckla 
och genomföra regionala åtgärdsprogram som har sin utgångspunkt i länets klimat- och 
energistrategi.  

Avgränsningar och kopplingar till andra styrande do-
kument 
Detta åtgärdsprogram syftar till att minska länets klimatpåverkan. Åtgärderna är en del i det 
arbete som sker inom länet och pekar ut områden som är eftersatta. Åtgärdsprogrammet 
innehåller inte allt vad som krävs för att vi ska nå våra klimat- och energimål, regionalt eller 
globalt. 
Målsättningen med programmet är att det ska innehålla kraftfulla åtgärder med aktörer som 
tar ansvar för genomförandet. Nulägesbeskrivning för minskad klimatpåverkan ingår i lä-
nets klimat- och energistrategi (2019), och här ges därför enbart en kort introduktion till 
varje avsnitt. 
Åtgärderna som pekas ut i detta program är främst samverkansåtgärder och som ingår i ef-
tersatta områden som är utpekade i länets klimat- och energistrategi. Det finns fler exempel 
på viktiga insatser som genomförs i länet. Detta åtgärdsprogram beskriver på inget sätt allt 
som genomförs i länet, bland annat genomförs flera projekt och en del av dessa insatser 
med koppling till klimatmålen beskrivs nedan.  
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Ett åtgärdsområde där det redan pågår ett aktivt och starkt arbete är att minska matsvinnet 
och öka andelen vegetarisk mat i offentlig verksamhet. Inom dessa områden finns det där-
för inget behov av att ha en särskild åtgärd i åtgärdsprogrammet.  
Ett annat område där det redan pågår mycket är de länsgemensamma transportprojekten. 
Några exempel är FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län 
-och projektet ATTRACT - Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönkö-
pings län – ATTRACT, som startar 2021.  

MILJÖKVALITETSMÅL  
Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål2, som är beslutade av 
Sveriges riksdag. 14 av miljökvalitetsmålen gäller för Jönköpings län (eftersom länet inte 
har några fjäll- och havsmiljöer). För miljömålet Begränsad klimatpåverkan är Jönköpings 
läns klimat- och energistrategi en regionalisering av miljömålet. För övriga miljömål gäller 
de nationella även för Jönköpings län. 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan är ett av fem åtgärdsprogram i länet. Övriga 
åtgärdsprogram är: 
• Hälsans miljömål  
• Vattnets miljömål 
• Grön handlingsplans åtgärdsprogram 
• Anpassning till ett förändrat klimat 
Det finns flera överlapp mellan de olika åtgärdsprogrammen. Närmast koppling finns det 
till åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål som bland annat innehåller åtgärder om sam-
hällsplanering. 
 
Andra miljökvalitetsmål som gynnas av flera åtgärder i detta åtgärdsprogram är bland annat 
målen Frisk luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö.   
 
Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden beva-
ras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar ut-
veckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett an-
svar för att det globala målet kan uppnås.”  

KLIMATANPASSNING 
Att minska samhällets utsläpp av växthusgaser har länge varit en aktuell fråga, som under 
de senaste åren på allvar fått sällskap av frågan hur vi anpassar oss till de klimatförändringar 
vi inte kan motverka. Klimatpåverkan och klimatanpassning har blivit två sidor av samma 
mynt. Klimatanpassning handlar om att minska effekterna av den klimatförändring vi inte 
kan motverka, det vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på grund av ett föränd-
rat klimat. Att hindra att skadorna uppkommer genom att minska samhällets klimatpåver-
kan är dock det övergripande målet! I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat 

 
2 Sverigesmiljamal.se 
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klimat återfinns åtgärder för att motverka risken för de (samhälls)skador som kan upp-
komma på grund av den klimatförändring vi inte kan förhindra.   
Därför återfinns inte några rena åtgärder för klimatanpassning i detta åtgärdsprogram. 
Inom fokusområdet Gröna näringar återfinns åtgärder som rör anpassning till ett förändrat 
klimat men där huvudsyftet är att minska klimatpåverkan varpå dessa åtgärder återfinns i 
detta åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat har tagits fram parallellt med detta 
åtgärdsprogram och gäller under samma tidsperiod.  

AGENDA 2030 
Världens länder har enats kring en global, gemensam agenda för hållbar utveckling, Agenda 
20303. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som inkluderar miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska perspektiv. Klimatfrågan är synlig i flera av målen.  
För att Agenda 2030 ska bli verklighet behöver alla världens länder bidra. Sverige vill vara 
en föregångare för hållbar utveckling och för att det ska ske behöver samtliga delar av sam-
hället bidra till och inkluderas i arbetet. Problemen är i många fall globala, men lösningarna 
är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med 
Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
Tydligast koppling till åtgärdsprogrammet är mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Men 
fler andra mål kopplar också tydligt till åtgärdsprogrammet. Illustrationen visar på andra 
mål som kopplar till detta åtgärdsprogram. Under varje åtgärd beskrivs kopplingar till 
Agenda 2030-målen utöver mål 13 som kopplar till alla åtgärderna i programmet. 
 

 
Figur 2 Illustration över de globala målen för hållbar utveckling som främst kopplar till åtgärdsprogrammet. 

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 2020–2035 (RUS) 
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för Jönköpings läns samlade ut-
vecklings- och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att Jönköpings län ska bli 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035. 
För att nå visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex strategiområden: 

 
3 Agenda 2030-delegationen. [https://agenda2030delegationen.se/] 
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1. En hållbar region 
2. En attraktiv region 
3. En tillgänglig region 
4. En smart region 
5. En kompetent region 
6. En global region 

Varje strategiområde består av delstrategier. För att ge den regionala utvecklingsstrategin 
kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete på att genomföra strategin kopplas 
handlingsplaner och riktade projektutlysningar till delstrategierna. 
 
Åtgärdsprogrammet kompletterar RUS:en och flera åtgärder inom åtgärdsprogrammet bi-
drar till RUS:en. På samma sätt kompletterar detta åtgärdsprogram den regionala utveckl-
ingsstrategins handlingsplaner. Några exempel på åtgärder i programmet som bidrar till 
RUS:en är 2. Hållbara investeringar, 12. Workshop om upphandling, 13. Kampanj om kon-
sumtion, 20. Näringslivet är resurseffektivt och bidrar till klimatsmarta lösningar samt pro-
jektåtgärden II Minska vattenkonsumtionen. 

REGIONAL LIVSMEDELSSTRATEGI FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2030 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands 
Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades 
av regionstyrelsen den 12 juni 2018. 
Strategin har fem fokusområden:  
• Produktion 
• Innovation 
• Göra affärer 
• Attityder 
• Självförsörjningsgrad 
 
Åtgärdsprogrammet kompletterar livsmedelsstrategin och flera åtgärder inom åtgärdspro-
grammet bidrar även till livsmedelsstrategins mål, till exempel åtgärd 18 Jordbruket är ener-
gieffektivt, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat, men även 
kopplingar till åtgärderna inom konsumtion och livsstil, nr 11–14. 

SMÅLANDS SKOGAR FÅR VÄRDEN ATT VÄXA 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Lantbrukarnas riksförbund Jönkö-
ping, Lantbrukarnas riksförbund Sydost, Jönköping University, Linnéuniversitet, Länssty-
relsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Kronoborgs län, Regionförbundet i Kalmar län, Region 
Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra har tillsammans tagit fram en skogsstrategi 
för Småland. 
Den ska ses som ett styrande dokument för arbetet med skogsfrågor i hela Smålandsreg-
ionen. Det finns kopplingar till åtgärdsprogrammet främst inom åtgärd 17. Skogen är ener-
gieffektiv, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat. 
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Framtagande och process 
Framtagande av åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan började under hösten 2019 
med en behovsanalys baserat på indikatorer i klimat- och energistrategin. Analysen identifi-
erade de mest relevanta områdena för att ge kraftfulla åtgärder. Behov och utmaningar har 
även identifierats och diskuterats utifrån det föregående åtgärdsprogrammet Minskad kli-
matpåverkan 2015–2019 i dialog med kommuner och andra berörda aktörer under våren 
2020.    
 Under år 2019 genomfördes en översyn över hur miljömålens åtgärdsprogram tas fram 
och hur de ser ut. Alla berörda aktörer inbjöds att delta i detta arbete. Arbetet mynnade ut i 
en målsättning för hur ett åtgärdsprogram ska se ut och vad det ska innehålla. 

 
Figur 3 Definition av en åtgärd 

 
För att få fram så kraftfulla och effektiva åtgärder som möjligt är det viktigt med en tät dia-
log och samverkan med aktörer inom länet. Framtagande av det nya åtgärdsprogrammet 
startade med workshop för länets kommuner och Region Jönköpings län under våren 2020. 
Därefter har arbetet fortsatt med workshop inom Klimatrådets fokusgrupper och arbets-
grupper. Åtgärdsidéer har succesivt arbetats fram genom dessa kanaler under framtagandet. 
Åtgärdsförslagen har behandlats av klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrel-
sens styrgrupp för att därefter lyftas upp för ställningstagande i Klimatrådet. 
 

FÖRÄNDRING AV ÅTAGANDE OCH UPPDATERING AV PROGRAMMET 
Länsstyrelsen planerar att göra en halvtidsavstämning när halva programperioden är ge-
nomförd. Halvtidsavstämningen ska ge svar på vilka åtgärder som kan kräva fler insatser 
och varför. 
Berörda aktörer informeras om översynen och det finns möjligheter att komma med syn-
punkter och önskemål på förändringar i åtgärdsformuleringarna. Länsstyrelsen tar fram för-
slag på hur åtgärderna kan ändras, under det arbetet tas kontakt med berörda aktörer för 
diskussion. 
När förslaget är klart skickas det till berörda aktörer för att ge dem möjlighet att bestämma 
om de vill ändra sina åtaganden utifrån ändringarna. Då ges även chansen att åta sig fler åt-
gärder eller avsäga sig åtgärder.  

- Kräver flera aktörers gemensamma kunskap och samverkan
- Får mer effekt av att genomföras av flera aktörer samtidigt
- Sker inom eftersatta områden

Få och kraftfulla åtgärder

Flexibilitet: mer fokus på effekt/mål

Både basåtgärder och spetsåtgärder
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Läshänvisning 
Allt bakgrundsmaterial som ligger till grund för detta åtgärdsprogram kan du läsa i Jönkö-
pings läns klimat- och energistrategi (Meddelande nummer 2019:18), samt i Uppföljning av åt-
gärdsprogrammen för miljö och klimat (Meddelande nummer 2020:17).  
 
Åtgärderna i detta åtgärdsprogram beskrivs i kapitlet Åtgärder. Åtgärderna är indelade i tre 
block: Strategiska åtgärder, Områdesspecifika åtgärder och Projektåtgärder. De områdes-
specifika åtgärderna är indelade efter klimat- och energistrategins sju fokusområden. 
Åtgärderna listas även för respektive aktör i Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör. Först i 
den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet kommer bilagan att finnas med.  
 
I kapitlet Åtgärder beskrivs alla åtgärder utifrån att de ska kunna läsas var och en för sig, 
därför kan upprepningar förekomma mellan åtgärderna. 
 
Alla åtgärder bidrar till Sveriges energi- och klimatmål, inklusive miljökvalitetsmålet Be-
gränsad klimatpåverkan. De flesta åtgärder bidrar även till att uppnå flera andra mål, tex 
andra miljökvalitetsmål eller hållbarhetsmål. Dessa anges under varje åtgärd. 
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Åtgärder 
Åtgärderna i föreliggande åtgärdsprogram är indelade i tre block: 
• Strategiska åtgärder  
• Områdesspecifika åtgärder och 
• Projektåtgärder 
De strategiska åtgärderna är tre till antalet, och gemensamt för dessa åtgärder är att de är 
strategiska och inte är kopplade till ett specifikt fokusområde så som de områdesspecifika 
åtgärderna är. Den första åtgärden genomförs av alla deltagande aktörer. För de områdes-
specifika åtgärderna väljer aktörerna själv vilka åtgärder de avser att genomföra. Projektåt-
gärderna är åtgärder som framkommit i framtagandeprocessen som potentiella åtgärder 
men där de är så stora att de behöver extern finansiering. Det finns sex projektåtgärder 
inom olika fokusområden. Dessa åtgärder kommer inte att följas upp förrän vid slutupp-
följningen. 
 
Åtgärderna skall utföras inom programperioden 2021–2025.  

ANSVARIG AKTÖR 
Under varje åtgärd nämns den ansvariga aktören. För kommunerna eller Region Jönkö-
pings län adresseras oftast hela koncernen inklusive bolag, men det förekommer också fall 
där specifik del i organisationen pekas ut. Aktörer med * är huvudansvarig aktör eller sam-
mankallande för åtgärden. 
En komplett lista över vilka som ansvarar för respektive åtgärd återfinns i den slutliga vers-
ionen av programmet i Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör. 

KOSTNAD OCH FINANSIERING 
För varje åtgärd anges förslag på finansieringsmöjligheter samt uppskattad kostnad för ge-
nomförande av åtgärden. Inför remissversionen har kommunerna tillfrågats om finansie-
ring och uppskattade kostnader, samlad bedömning utifrån dessa uppskattningar återfinns 
under varje åtgärd. 

Metoder för att bedöma kostnadsbilden 
Det finns olika metoder för att bedöma hur kostnadsbilden ser ut för en åtgärd. Två exem-
pel är multikriterieanalys (MKA) och kostnadsnyttoanalys (CBA). Med hjälp av en multikri-
terieanalys jämförs alternativa lösningar mot varandra. Samtliga alternativ bör bedömas ef-
ter samma kriterier. Kriterierna för bedömning av alternativen kan vara olika viktade och ge 
mer eller mindre påverkan på slutresultatet. Det är viktigt att alla personer som deltar i mul-
tikriterieanalysen är överens om kriteriernas inbördes viktning för att resultatet ska bli för-
troendegivande och acceptabel. 
 
I en kostnadsnyttoanalys (CBA) är utgångspunkten att det finns flera alternativa lösningar 
på hantering av ett identifierat problem. En kostnadsnyttoanalys används med fördel i sam-
manhang där en bredare beskrivning av ekonomiska konsekvenser är värdefull. 
Målet med analysen är att i största möjliga mån sätta ett värde i pengar (monetärt värde) på 
samtliga nyttor och kostnader som förknippas med varje åtgärdsalternativ, och därefter 
jämföra beloppen. 
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En åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam om nuvärdet på nyttorna överstiger nuvärdet av 
kostnaderna. Nuvärdena är framtida belopp uttryckta i dagens penningvärde. Värt att tänka 
på är att resultatet av en kostnadsnyttoanalys i hög grad kommer att påverkas av vilka anta-
ganden som görs.  

Sammanställning av aktuella stödmöjligheter 
I detta avsnitt har för att underlätta för deltagande aktörer i åtgärdsprogrammet en sam-
manställning av aktuella stödmöjligheter tagits fram. Sammanställningen ger en övergri-
pande information om de mest aktuella stödstrukturerna vid programmets publicering och 
är inte heltäckande. Den utgår inte heller från en samhällsekonomisk analys. I denna sam-
manställning ingår endast de stödstrukturer som har en tydlig koppling till minskad klimat-
påverkan. Det kan finnas andra stödstrukturer som indirekt har positiva klimat- och energi-
effekter.  
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Investeringsstöd och bidrag  
Här listas de huvudsakliga stödstrukturer som finns vid åtgärdsprogrammets publicering 
och som bidrar till ökade möjligheter att genomföra åtgärderna. Listan utgår ifrån vilka 
stödstrukturer som finns hösten 2020 och kan förändras givet nya prioriteringar från an-
svariga stödgivare. De listade bidragen och investeringsstöden varierar både i omfattning 
av medel och hur omfattande ansökningsprocessen är. 
 
• Sammanställning av bidrag för att uppnå miljömålen år 2020  
• Klimatklivet 

Fokus på utsläppsminskningar av växthusgaser, i huvudsak stöd till investeringar i ex-
empelvis infrastruktur och energilösningar som bidrar till att minska användandet av 
fossila bränslen. Sökbart för alla typer av organisationer. 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
I EU:s programperiod 2021–2027 är det fokus på cirkulär ekonomi och ccc. Avser i 
huvudsak insatser i form av utvecklingsprojekt som genomförs regionalt och lokalt i 
samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv. 

• Ladda bilen-stödet 
Investeringsstöd för privat laddinfrastruktur för organisationer, bidrar till etablering 
av elbilsladdare för organisationens egen användning. Sökbart för alla typer av orga-
nisationer.  

• Stadsmiljöavtal 
I nationell plan för transportsystemet 2018–2029 anges prioriteringar för investe-
ringar med syfte att öka persontransporter i kommuner och regioner med kollektiv-
trafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransporter, stadsmiljöavtal söks av kommu-
ner och regioner. 

• Prel. kommande Solcellsstöd för kommuner och företag 
• Industriklivet 

Fokus på att minska utsläpp av växthusgaser i industriprocesser, omfattar både forsk-
ning, studier samt rena investeringar i teknik.  

• Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 
 
 

 
 
 
 

Opartisk, kostnadsfri rådgivning och expertstöd 
Här listas de aktörer som du kan vända dig till för att få övergripande stöd och råd. 
 
• Kommunal energi- och klimatrådgivning  
• Länsstyrelsen 
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Regionala nätverk och initiativ 
Här listas de huvudsakliga regionala nätverk och initiativ som finns vid åtgärdsprogram-
mets publicering. 
 
• Klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper 
• Energikontor Norra Smålands profilområden hållbart resande och transporter och 

energieffektiva företag 
 

 

UPPFÖLJNING 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs varje år upp av Länsstyrelsen och varje aktör anger 
hur långt man kommit.  
Detta hänger ihop med bedömningskriterierna som är angivna under respektive åtgärd 
och är det som följs upp varje år i Åtgärdswebben. Åtgärdswebben är det webbaserade 
verktyg som kan användas för alla miljömålsåtgärdsprogrammen.    
 
Genomförandegraden av åtgärderna bedöms enligt följande skala:  
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet  
H: Åtgärden är genomförd till mer än hälften  
P: Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften  
E: Åtgärden är ej påbörjad  
 
Resultat från uppföljningen sammanställs och publiceras årligen på Länsstyrelsens och kli-
matrådets webbplatser. Resultatet kan också följas upp i det rapporteringsverktyg som 
nämns ovan, Åtgärdswebben. I Åtgärdswebben kan varje aktör själv göra utdrag för att 
sammanställa sina egna men även länets resultat i det format som passar varje aktör.  

Mål och indikatorer  
Åtgärderna är också starkt kopplade till de mål och indikatorer som sattes i klimat- och 
energistrategin. Dessa kommer att följas upp enligt klimat- och energistrategin, se alla mål 
och indikatorer i klimat- och energistrategin. De indikatorer som är kopplade till åtgärds-
programmet listas i avsnitt Indikatorer. En komplett lista över alla indikatorer som är kopp-
lade till respektive åtgärd tas fram till den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet. 

Bidrar även till andra miljömålkvalités- och globala mål för hållbar utveckling 
För varje åtgärd listas de miljömål som är kopplade till respektive åtgärd. Här skrivs därför 
inte miljömålet Minskas klimatpåverkan ut, då alla åtgärder kopplar till detta mål.  
Här beskrivs också alla Globala hållbarhetsmål som är kopplade till åtgärden. 

Strategiska åtgärder  
Block 1 innehåller tre strategiska åtgärder. Åtgärd 1 har ett mer övergripande ledningsfokus 
och är en gemensam åtgärd som gäller för alla aktörer i programmet.  
Åtgärd 2 är en valbar strategisk åtgärd och åtgärd 3 är en strategisk åtgärd för Länsstyrelsen.  
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1. SYSTEMATISKT ARBETE MED KLIMAT OCH ENERGI 

Syfte och mål 
Syftet är att få företag och organisationer i länet att systematiskt jobba med att minska sina 
växthusgasutsläpp, främja den förnybara energiproduktionen och använda energin på ett 
effektivare sätt. Målet är att vi ska minska våra totala utsläpp4 till 4 ton per invånare och år 
till 2030 och 1 ton till 2045 per invånare och år för att vi ska nå våra regionala, nationella 
och globala mål. 

Bakgrund 
I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser, främja den 
förnybara energiproduktionen och effektivisera energianvändningen. För att nå målet om 1 
ton per invånare till 2045 behöver vi minska våra totala utsläpp (inklusive konsumtion) 
med drygt 7 % årligen jämfört med 2018. För att nå länets mål på minskade territoriella5 
växthusgasutsläpp med 75 % jämfört med 1990 behöver vi årligen minska våra territoriella 
växthusgasutsläpp på 8 % per år.  
Ett viktigt led i att minska våra utsläpp och effektivisera vår energianvändning är att vi alla 
jobbar systematiskt med klimat- och energifrågan. Att ta hjälp av andra organisationer som 
är i samma sits eller har kommit längre, för att själv få draghjälp, kan vara en framgångsfak-
tor. Att dessutom ta ett ansvar för att aktivt sprida och kommunicera det organisationen 
gör inom sakområdet lyfter arbetet.  
 
Åtgärden omfattar även att samverka med andra aktörer och sprida de goda exempel som 
aktörer gör inom arbetsområdet. 

Rekommenderad metod 
En metod för att jobba strukturerat och systematiskt med frågorna är att ta det stegvis: 
• analysera,  
• identifiera,  
• prioritera   
• genomföra åtgärder i syfte att minska utsläpp av växthusgaser samt 
• följa upp.  
Alla länets kommuner och övriga av klimatrådets medlemmar följer idag upp sina koldiox-
idutsläpp med hjälp av eget beräkningsverktyg eller det som är framtaget gemensamt i rå-
det. Den rekommenderade metoden är klimatrådets framtagna beräkningsverktyg, men i de 
fall aktören själv har ett annan metod är det likvärdigt.  

Genomförande 
a) Beräkning av energi- och koldioxidutsläpp genom eget beräkningsverktyg eller det 

av klimatrådet framtagna beräkningsverktyget.   
b) Uppföljning årligen av följande tre punkter:  

o Utsläpp 
o Energianvändning 

 
4 Med totala utsläpp menas här både utsläpp som sker inom länet och Sverige men de utsläpp som uppstår utanför Sverige 
(genom tex konsumtion från andra länder) 
5 Med territoriella utsläpp menas de utsläpp som sker inom länets geografiska område 
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o Andelen förnybar energi 
c) Analysera och identifiera verksamhetens klimat- och energiarbete, inklusive ta 

fram mål för verksamheten. 
d) Arbetet framåt dokumenteras i en handlingsplan eller annat styrande dokument 

som organisationen använder. Åtgärder från handlingsplanen prioriteras utifrån ett 
kostnads-nytta-perspektiv. 

e) Åtgärder genomförs. 
f) Sprida och samverka kring sina erfarenheter till exempel genom deltagande i klimat-

rådets organisation och arbetsgrupper. 

Ansvarig aktör 
Åtgärden är en gemensam åtgärd som gäller alla deltagande aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Organisationen har genomfört steg a-f under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 
H: Organisationen har genomfört steg a-d under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 
P: Organisationen har genomfört steg a-b under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Förnybar energi 
för alla, 11 Hållbara städer och samhällen och 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella 
miljökvalitetsmål är Frisk luft och God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

2. HÅLLBARA INVESTERINGAR 

Syfte och mål 
Skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. 

Bakgrund 
Sedan våren 2019 arbetar en grupp initierad av klimatrådet med att skapa förutsättningar 
för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. Hållbara investeringar syftar till att driva po-
sitiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att in-
vesterare kan göra mer med sina pengar. Gruppen arbetar med två spår: 
  
1. Dialog med den kommunala ekonomichefsgruppen om: 

o Gemensamt nuläge om hur andelen ”gröna investeringar” ser ut per kommun i 
länet och samlat för Jönköpings län jämfört med andra län. I dialogen identifie-
ras också en gemensam plan framåt, bland annat om hur kunskapen om gröna 
och hållbara investeringar kan öka.  
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2. Förstärka kunskapsläget generellt hos länets övriga aktörer, privata och offentliga. Det 
kan handla om att synliggöra fördelar och lyfta fram aktörer som är i framkant inom 
området.  

 
Den befintliga arbetsgruppen består av Länsstyrelsen, Kommunivest, Vaggeryds och Gisla-
veds kommuner, Länsförsäkringar Jönköping samt ELMIA. 

Genomförande 
a) Under åtgärdsperioden fortsätter arbetsgruppen arbetet som pågår med utgångs-

punkt i avsnittet ovan.  
b) Samtliga kommuner fortsätter att delta i arbetet genom den kommunala ekonomi-

chefsgruppen och därigenom öka sina kunskaper om ”gröna investeringar”. 

Ansvariga aktörer 
a) Länsstyrelsen*, Kommunivest, Vaggeryds och Gislaveds kommuner, Länsförsäk-

ringar Jönköping samt ELMIA. 
b) Kommunerna 

Effekt och uppföljning 
Önskad effekt är att fler kommuner och övriga aktörer i länet investerar i ”gröna investe-
ringar”. 
 
Länsstyrelsen, Kommunivest, Vaggeryds och Gislaveds kommuner, Länsförsäkringar Jön-
köping, ELMIA: 
G: Arbetsgruppen har bidragit till att öka kunskapen och stärka förutsättningarna hos kom-
munerna och andra aktörer i länet så att möjligheten med ”gröna investeringar ” är väleta-
blerad i länet. 
H: Arbetsgruppen genomför insatser för ökad kunskap och stärkta förutsättningar hos 
kommunerna och andra aktörer i länet. 
P: Arbetsgruppen arbetar med Hållbara investeringar. 
 
Kommunerna: 
G: Aktören har stärkt sin kunskap och ökat sina förutsättningar att genomföra ”gröna inve-
steringar”. 
H: Aktören deltar aktivt i insatserna som erbjuds och återkopplar till arbetsgruppen om 
vilka insatser som behövs för att ta steg framåt. 
P: Aktören deltar i insatser som erbjuds av arbetsgruppen Hållbara investeringar. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi för 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen samt 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Be-
kämpa klimatförändringarna. Beroende på investeringar kan åtgärden bidra till alla de olika 
miljökvalitetsmålen.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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3. BERÄKNING AV LÄNETS TOTALA UTSLÄPP 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om växthusgasutsläppen och kunna vägleda aktörer i länet för 
att identifiera prioriterade områden för att minska utsläppen. Målet är att på lokal och reg-
ional nivå kunna följa upp våra totala växthusgasutsläpp inklusive konsumtionsutsläpp.  

Bakgrund 
I framtagande av länets klimat- och energistrategi framgick ett behov av att kunna följa upp 
länets totala växthusgasutsläpp inklusive konsumtionsutsläpp. Samtidigt var intresset stort 
för att ta fram koldioxidbudget för länet för att på lokal och regional nivå konkretisera Pa-
risavtalet. Det finns flera sätt att ta fram konsumtionsbaserade utsläpp samt koldioxidbud-
get. Vilken metod som är bäst för både län och kommun behöver utredas. Det finns stort 
intresse från flera län i att ta fram koldioxidbudeget på ett gemensamt sätt. Diskussioner 
pågår inom Sveriges ekokommuner (Sekom) om att starta en nationell samverkan för att ta 
fram en enhetlig metod för koldioxidbudget för Sveriges kommuner. 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen utreder vilken metod som kan användas för att ta fram de totala ut-

släppen i länet och följer den nationella utvecklingen av samverkansprojekt för 
både konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar och koldioxidbudget. 

b) Beräkna utsläppen i länet och konsumtionsbaserade utsläpp ingår om möjligt. 
c) Ta fram en koldioxidbudget.  
d) Kommunicera vilken metod som används och hur den kan tillämpas på kommu-

nerna. 

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen 

Effekt och uppföljning 
G: Länsstyrelsen har genomfört steg a)-d). 
H: Länsstyrelsen har genomfört steg a)-b). 
P: Länsstyrelsen har genomfört steg a). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13 Bekämpa klimat-
förändringarna. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering i ordinarie budget. Kostnad för åtgärden för arbetstid samt övriga kostnader 
som uppskattas till under 100 000 kr. 
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Områdesspecifika åtgärder 
Block 2 innehåller 18 områdesspecifika åtgärder som respektive aktör ska arbeta med under 
programperioden. Åtgärderna är indelade efter fokusområdena i klimat- och energistrate-
gin. För de flesta åtgärder finns det samband med andra fokusområden men åtgärden är ka-
tegoriserade utefter där kopplingen till fokusområdets mål är störst. 

Transporter och resor 
Transporter och resor står idag för den största andelen av länets utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning. Minskningen av utsläpp av växthusgaser går idag alldeles för lång-
samt i transportsektorn. En omställning krävs därför både gällande vilka fordon och driv-
medel som används samt våra resvanor. 

4. TJÄNSTERESOR, BESÖKSRESOR OCH KUNDRESOR 

Syfte och mål 
Syftet är att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Målet är att varje 
organisation aktivt jobbar med målet att minska utsläppen av växthusgaser från tjänstere-
sor, besöksresor och kundresor.   

Bakgrund 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser. Person-
transporter står för 60 procent av transportsektorns utsläpp och 27 procent av länets totala 
växthusgasutsläpp. Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest energi i 
länet. Tjänsteresor kan stå för en betydande del av växthusgasutsläppen i en organisation. 
Att verka för minskade utsläpp från tjänsteresor, besöksresor och kundresor är en kraftfull 
åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, genom energieffektivisering och att ställa 
om till mer förnybar energi. Att göra aktiva val i arbetet med tjänsteresor, besöksresor och 
kundresor kan även ha stora effekter utanför den egna organisationen. Exempelvis kan val 
av förnybara drivmedel för sin egen fordonsflotta stimulera marknaden för tankstationer 
och laddinfrastruktur och satsningar på ökat cyklande i tjänsten, för besökare och kunder 
kan stimulera investeringar i cykelvägar och cykelparkeringar. Flera projekt har genomförts 
i länet för att verka för att minska utsläppen i tjänsteresor, besöksresor och kundresor, ex-
empelvis Kraftsamling Biogas I & II (Energikontor Norra Småland), Hela RESAN (Ener-
gikontor Norra Småland), Projektet Bridging the Gap (Länsstyrelsen i Jönköpings län) och 
projektet FASTR – Snabbare omställning till fossilfria drivmedel (Energikontor Norra 
Småland):  

Genomförande 
För ett framgångsrikt resultat är det viktigt att kartlägga nuläget för organisationen. Organi-
sationen ska: 

1. Genomföra en kartläggning. I den är det väsentligt att resvanor (färdmedelsfördel-
ning, resträcka, utsläpp, kostnad), förutsättning för olika färdmedel (inventering) 
och intresse/attityder ingår. 

2. Ta fram egna mål/åtgärder. Exempel på åtgärder återfinns i tabell nedan. Även 
åtgärder som inte ingår i tabellen kan genomföras om de bedöms ha motsvarande 
effekt. Åtgärderna ska genomföras under programperioden.   

3. Följa upp åtgärderna årligen. 
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Rekommenderad metod 
Det är rekommenderat att organisationen genomför åtgärder inom följande områden i Ta-
bell 1. Inom varje område finns förslag på rekommenderade åtgärder att införa, uppdatera 
och/eller följa upp. 
 

Tabell 1Lista över områden samt förslag på rekommenderade åtgärder inom respektive område. 

Samordna Styra Underlätta Uppmuntra 

• Utse mobilitetsteam 
• Inför centralt fordons-

ansvar 
• Plan för genomfö-

rande 
• Plan för uppfölj-

ning/utvärdering 
• Plan för kommunikat-

ion 
• Bilpool 
• Se över parkeringstill-

gång och avgifter 

• Ta fram/uppda-
tera mötes- & re-
sepolicy 

• Ta fram/uppda-
tera fordonspolicy 

• Fastställ priorite-
ringsordning för in-
köp/leasing av 
fordon 

• Elektroniska kör-
journaler 

• Bokningssystem 
• Intern klimatväx-

ling 

• Digitala möten (ut-
rustning och utbild-
ning) 

• Säkra & trygga 
gång-och cykelvä-
gar till arbetsplat-
sen 

• Säker & attraktiv 
cykelparkering (vä-
derskyddade, säkra 
och trygga) 

• Inköp av tjänste-
cyklar 

• Service & underhåll 
av fordon och 
cyklar 

• Tillgång till tryckluft 
och reparations-kit 

• Realtidsinformation 
om kollektivtrafik 

• Betalningslösningar 
för kollektivtrafik att 
använda i tjänsten 

• Utbildning i sparsam 
körning 

• Chefer sätter kul-
turen och föregår 
med gott exempel 

• Prova-på aktivitet 
elcykel/lastcykel 

• Prova-på aktivitet 
kollektivtrafik 

• Kampanjer/täv-
lingar/utmaningar 
för personal 

• Anpassa mötesti-
der/besökstider till 
kollektivtrafiken 

• Besöksinformation 
på webbplats – 
uppmuntra till håll-
bart resande 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län samordnar det länsövergripande arbetet att främja hållbara 

tjänsteresor, besöksresor och kundresor. Dialog pågår i framtagandet av detta åtgärdspro-
gram med Region Jönköpings län om vilken avdelning/enhet hos Region Jönköping län som ska 
ansvara för samordnandet. 

b) Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Kartläggning finns. Minst en åtgärd per område är genomförd och uppföljd.  
H: Kartläggning finns. Åtgärder är genomförda men inte inom alla områden (för detta steg 
räknas endast åtgärder som har genomförts under programperioden.)  
P: Kartläggningen är genomförd.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljö-
kvalitetsmål är God bebyggd miljö och Frisk luft. 
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Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd finns inom tex stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Ladda bilen-stöd 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid för kartläggningen men att kostanden för genomförande är svår att upp-
skatta. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation.  

5. ARBETSPENDLING 

Syfte och mål 
Syftet är att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Målet är att varje 
organisation aktivt jobbar med målet att minska utsläppen av växthusgaser från arbetspend-
ling.   

Bakgrund 
I Jönköpings län är transportsektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser. Person-
transporter står för 60 procent av transportsektorns utsläpp och 27 procent av länets totala 
växthusgasutsläpp. Dessutom är transportsektorn den sektor som använder mest energi i 
länet. Arbetspendling, resor till och från arbetet, kan stå för en betydande del av växthus-
gasutsläppen för en organisation. Att verka för minskade utsläpp från arbetspendling är en 
kraftfull åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, genom energieffektivisering och 
att ställa om till mer förnybar energi. Att göra aktiva val i arbetet med tjänsteresor kan även 
ha stora effekter utanför den egna organisationen. För ett framgångsrikt resultat är det vik-
tigt att kartlägga nuläget för organisationen. Det har genomförts flera projekt i länet för att 
verka för att minska utsläppen ifrån arbetspendling, exempelvis Hela RESAN (Energikon-
tor Norra Småland) och Projektet Bridging the Gap. 

Genomförande 
Organisationen ska: 

1. Genomföra en kartläggning. I den är det väsentligt att resvanor (färdmedelsfördel-
ning, resträcka, utsläpp, kostnad), förutsättning för olika färdmedel (inventering) 
och intresse/attityder ingår. 

2. Ta fram egna mål/åtgärder. Exempel på åtgärder återfinns i tabell nedan. Även 
åtgärder som inte ingår i tabellen kan genomföras om de bedöms ha motsvarande 
effekt. Åtgärderna ska genomföras under programperioden.   

3. Följa upp åtgärderna årligen. 

Rekommenderad metod 
Det är rekommenderat att organisationen genomför åtgärder inom följande områden se 
Tabell 2. Inom varje område finns förslag på rekommenderade åtgärder att införa, uppda-
tera och/eller följa upp. 

Tabell 2 Tabell över områden inom åtgärden samt förslag på rekommenderade åtgärder. 

Samordna Underlätta Uppmuntra 

• Utse mobilitetsteam 
• Plan för genomförande 
• Plan för uppföljning/utvärde-

ring 
• Plan för kommunikation 

• Säkra & trygga gång- &     
cykelvägar till arbetsplatsen 

• Goda cykelparkeringsmöjlig-
heter (väderskyddade, säkra 
& trygga) 

• Kampanjer/tävlingar/utma-
ningar 

• Prova-på aktivitet elcy-
kel/lastcykel 

• Prova-på aktivitet kollektiv-
trafik 
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• Se över parkeringstillgång & 
avgifter 

• Goda omklädnings- &     
duschmöjligheter 

• Förmåns-/leasingcyklar 
• Service av privatägda cyklar 
• Tillgång till tryckluft & enklare 

reparations-kit 
• Realtidsinformation om     

kollektivtrafik 
• Kollektivtrafikkort mot brutto-

löne-/nettolöneavdrag 
• Information om kollektivtra-

fik-utbud, priser etc 
• Stöd för samåkning 
• Laddplatser för cykel och bil 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län samordnar det länsövergripande arbetet att främja hållbar 

arbetspendling. Dialog pågår i framtagandet av detta åtgärdsprogram med Region Jönköpings 
län om vilken avdelning/enhet hos Region Jönköping län som ska ansvara för samordnandet. 

b) Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Kartläggning finns. Minst en åtgärd per område i tabellen är genomförd och uppföljd.  
H: Kartläggning finns. Åtgärder är genomförda men inte inom alla områden i tabellen (för 
detta steg räknas endast åtgärder som har genomförts under programperioden).  
P: Kartläggningen är genomförd. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljö-
kvalitetsmål är God bebyggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd finns inom tex stadsmiljöavtal, Klimatklivet, Ladda bilen-stöd. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid för kartläggningen men att kostanden för genomförande är svår att upp-
skatta. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

Samhällsplanering 
För att utveckla långsiktigt hållbara och klimatsmarta samhällsstrukturer behöver framåtsyf-
tande prioriteringar göras i samhällsplaneringen. Detta kräver en helhetssyn som inkluderar 
tätorter, landsbygd och de delstrukturer som behöver fungera i samhället. Bebyggelse, in-
frastruktur, transporter, energilösningar och produktion behöver samordnas till en hållbar 
helhet. 
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6. ÖKAT SAMARBETE I SAMHÄLLSPLANERINGSPROCESSEN 
 

Syfte och mål 
Berörda aktörer ska ha en gemensam inriktning i samhällsplaneringen för att utveckla håll-
bara och klimatsmarta samhällsstrukturer. Den fysiska planeringen ska användas för att 
stärka förutsättningarna för en större andel gång, cykel och kollektivtrafik och för befolk-
ningstillväxt utan en ökning av trafikmängden. 

Bakgrund 
För att stärka de hållbara transporternas konkurrenskraft och energieffektiv bebyggelse-
struktur behövs en gemensam syn på inriktningarna och berörda aktörers planering behö-
ver samordnas.   

Genomförande 
a) Aktören ska delta aktivt i samverkan i planeringsprocessen mellan Trafikverket, 

kommunen, Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik och Länsstyrelsen i Jön-
köpings län. Befintliga samverkansfora och eventuellt behov av nya forum eller for-
mer för samverkan och samarbete identifieras. 

b) Aktörerna ska i en gemensam process formulera prioriterade områden/insatser för 
att varje år förbättra måluppfyllelse och samarbete i planeringsprocessen.  

Ansvariga aktörer 
Region Jönköpings län (Regional utveckling)*, Länsstyrelsen i Jönköpings län, kommu-
nerna, Region Jönköpings län (Jönköpings länstrafik), Trafikverket  

Effekt och uppföljning 
G: Aktören deltar aktivt i samverkan och processen med att varje år formulera prioriterade 
områden/insatser är etablerad.  
H: Aktören deltar aktivt i samverkan och processen med att gemensamt formulera priorite-
rade områden/insatser är påbörjad.  
P: Aktören ingår i samverkan. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom den ordinarie budgeten.  
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 

7. METODUTVECKLING FÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN 

Syfte och mål 
Syftet är att utveckla samhällsplaneringens metoder för att åstadkomma en hållbar utveckl-
ing.  
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Bakgrund 
För att utveckla långsiktiga hållbara och klimatsmarta samhällen behöver prioriteringar gö-
ras i samhällsplaneringen. Olika metoder för planeringsprocessen finns för att lösa vilken 
eller vilka åtgärder som ger störst effekt. Metodutvecklingen kan ske genom erfarenhetsut-
byte mellan kommuner och regionala aktörer och om medel finns, genom upphandling av 
externt stöd. Lämpliga forum för metodutveckling och kunskapsuppbyggnad behöver iden-
tifieras, där man i första hand kan använda sig av befintliga forum.  
 
Några exempel på metodstöd för kommuner som tidigare använts är: 
• Planeringsmetod enligt Energimyndighetens program uthållig kommun6, vars syfte var 

att integrera energifrågor i fysisk planering.  
• Nyckelprojekt för mer strategisk planering. Länsstyrelsen genomförde ett samarbets-

projekt med Chalmers och med fyra kommuner i länet; Habo, Nässjö, Vetlanda och 
Värnamo. Nyckelprojekt valdes av kommunerna som strategiska åtgärder för att 
komma vidare i frågor där det hade uppstått låsningar. De nyckelprojekt som kommu-
nerna arbetade med handlade om parkering i centrala delar av staden, tillfällig föränd-
ring av platser i centrum för att visa på möjligheter, exempel på förtätning i olika typer 
av bebyggelsemiljöer samt utveckling av kommunens interna samordning i översiktspla-
nearbetet. Metodiken går ut på att komma ur låsningar genom att byta perspektiv, att se 
vilka lokala resurser och aktörer som kan bidra, att utbyta erfarenheter mellan kommu-
nerna samt att tillämpa ett strategiskt arbetssätt som innebär att man rör sig mellan de 
olika planeringsnivåerna 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen bjuder in deltagande aktörer till ett gemensamt starttillfälle för att dis-

kutera de problem och låsningar som kommunerna initialt har identifierat. Exempel 
på behov som kan finnas hos kommunen för att stärka samhällsplanering för en 
hållbar och klimatsmart utveckling kan omfatta exempelvis:  
- Parkeringslösningars roll för klimatsmart planering 
- Vindkraft i fysisk planering 
- Resursfördelning mellan tätort och landsbygd 
- Kostnad och kvalitet i bebyggelseutvecklingen 
- Miljöbedömning som verktyg för hållbar utveckling 
- Hänsyn till jord- och skogsbruksmark vid exploatering 
- Samverkan i planprocessen för mellankommunala frågor som bidrar till klimat-

målen 
Lämpliga metoder att använda diskuteras. 

b) Kommunen arbetar konkret med ett problem enligt vald metod och övriga aktörer 
bistår med sin kompetens och resurser. Länsstyrelsen bjuder in till avstämningsträf-
far för erfarenhetsutbyte. Samarbetsfora som ingår i åtgärd 6. Ökat samarbete i 
samhällsplaneringsprocessen kan också användas. Kommunen presenterar på vilket 
sätt framsteg har gjorts i förhållande till de låsningar som identifierades i a) samt på 
vilket sätt metodiken har tillämpats. 

 
6 Fyra stora och tjugo små steg 
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Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen i Jönköpings län*, kommunerna, Trafikverket, Region Jönköpings län (Ener-
gikontor Norra Småland), Region Jönköpings län (Jönköpings länstrafik) 

Effekt och uppföljning 
G: Genomfört steg a)-b) och det finns ett etablerat erfarenhetsutbyte som bidrar till lösning 
av problemet. Metoden är etablerad och kan tillämpas även på andra problem. 
H: Genomfört steg a) och arbetar med valt problem. Regionala aktörer bistår.  
P: Genomfört steg a). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom ordinarie budget. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation.  

8. TRYGGA OCH SAMMANHÄNGANDE VÄGAR FÖR CYKEL 

Syfte och mål 
Målet är att varje kommun och Region Jönköpings län aktivt jobbar med målet om att det 
ska finnas trygga och sammanhängande vägar för cykel mellan bostadsområden och mål-
punkter i tätorter och i prioriterade stråk både inom och mellan tätorter.  

Bakgrund 
För att nå våra mål om att minska utsläppen av växthusgaser måste vi öka andelen som går, 
cyklar eller åker kollektivt. Genom att skapa trygga och sammanhängande vägar för cykel 
mellan bostadsområde och andra viktiga målpunkter i tätorten kommer fler välja cykel 
framför bil på resor kortare än 5 km. Med målpunkter menar vi förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, arbetsområden, vårdcentral, centrum, köpcentrum, livsmedelsaffär, apotek, 
fritidsanläggningar, järnvägsstationer och bytespunkter.  
 
Region Jönköpings län arbetar med cykelstrategi och prioriterar medel för utbyggnad av cy-
kelvägar längs vägar mellan tätorter. I den regionala transportplanen för Jönköpings län 
2018–2029 finns avsatta medel för medfinansiering till kommunerna för åtgärder riktat till 
gång- och cykel längs det kommunala vägnätet vilket administreras av Trafikverket. Medel 
finns även avsatt för åtgärder längs de så kallade regionalastråken i det statliga vägnätet. 

Genomförande 
Kommuner:  
Åtgärden kan göras i steg och har aktören redan gjort de inledande stegen kan aktören gå 
direkt på steg c). 

a) Varje kommun kartlägger sina cykelvägar och identifierar målpunkterna. 
b) Prioritera relationer och målpunkter där cykelvägar behöver byggas ut eller förbätt-

ras utifrån hur mycket de bidrar till trygga och sammanhängande cykelvägar. 
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c) Genomförandeplan tas fram och utbyggnad sker. 
 

Region Jönköpings län: 
a) Ta fram en regional cykelstrategi.  
b) Att i kommande länstransportplan ta hänsyn till målet trygga och sammanhängande 

vägar för cykel. 
c) Att bistå kommunerna i arbetet med att uppfylla målsättningen för trygga och sam-

manhängande vägar för cykel. 

Ansvariga aktörer 
Kommuner som ställer sig bakom förslaget, helst alla länets kommuner. Region Jönköpings 
län 

Effekt och uppföljning 
G: Aktören har genomfört steg a)-c) 
H: Aktören har genomfört steg a)-b) 
P: Aktören har genomfört steg a) 
 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God be-
byggd miljö och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Kan finansieras av till exempel stadsmiljöavtal eller den regionala transportplanen. Från 
några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst i ökad arbets-
tid men att cykelåtgärden i sig kan variera beroende på val av åtgärd. Fördjupad bedömning 
behöver göras inom respektive organisation. 

Bebyggelse 
Klimatpåverkan från bebyggelse sker både i byggskedet och från byggnadens energianvänd-
ning. Val av material och metoder som möjliggör låg energianvändning, kolinlagring och 
anpassning till ett förändrat klimat är alla av stor vikt för ett klimatsmart byggande. 

9. MINSKAD KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNADER 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om resurseffektivt byggande, renovering och förvaltning med 
låg klimpåverkan. Målet är att klimatpåverkan från nybyggnation och ombyggnation har 
halverats till 2030 jämfört med 2015 och mer byggs i trä. 

Bakgrund 
Bygg- och fastighetssektorn står för en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen. Byggsek-
torns bygg- och rivningsavfall genererar 31 procent av allt avfall i Sverige och 16 procent av 
allt farligt avfall. 
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Genom att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning vid ny-
byggnation, rivning och renovering kan målet om ”Ökad resurshållning i byggsektorn” 
uppfyllas. Detta regleras i den nya avfallsförordningen (2020:614, 3 kap 10 §) vars syfte är 
att få avfallet att hamna högre upp i avfallshierarkin och att ett källsorterat bygg- och riv-
ningsavfall ger renare fraktioner än sortering av blandat avfall vid en återvinningsanlägg-
ning.  
 
År 2022 planeras en lag träda ikraft gällande klimatdeklarationer, vilken kommer att ta hän-
syn till klimatpåverkan och byggnadens hela livscykel. År 2027 är planen att det i lagen 
kommer en maxgräns för växthusgasutsläpp7. Ett exempel på att minska utsläppen är att 
bygga i trä, då trä också kan fungera som en kolsänka. Att bygga flervåningshus i trä har be-
tydande klimatfördelar då kol binds i konstruktionen under lång tid. Träbyggande gynnar 
även sysselsättningen lokalt och regionalt. 
 
Regionalt har vi stor tillgång på skogsresurser och en väl etablerad träindustri. Trä som 
byggmaterial är positivt då materialet fungerar som en kolsänka och binder kolet i kon-
struktionen under en lång tidsperiod. Genom att använda lokalt producerad och bearbetad 
trämaterial för byggnation gynnar vi den regionala sysselsättningen, miljön och bidrar till de 
nationella målen om ”God bebyggd miljö” och ”Giftfri miljö”.   
 
Under 2017 bildade klimatrådet en trähusbyggnadsgrupp för att ta fram en strategi för ökat 
trähusbyggande. Utöver den strategi som togs fram (resulterade i en del i klimat- och ener-
gistrategin) arrangerade också gruppen en trähusskola för att utveckla trähusbyggandet i 
Jönköpings län. Trähusskolan kan till exempel sprida goda exempel genom bland annat stu-
diebesök, sprida kunskap om hur du som byggherre och kommun kan ställa rätt krav i en 
upphandling och vilka fördelar som finns med att bygga med trä, vilka myter om hinder 
och farhågor som finns samt hur du kan förebygga de som finns. 
 
Rätt krav behöver ställas vid upphandling. Med rätt krav menas här relevanta klimatmål i 
förhållande till husets utformning. Hustyp och utformning är avgörande för klimateffektivt 
byggande. Vid upphandling skall systemgränsen A1-A3 redovisas av anbudslämnare. För 
trävaror är det viktigt att redovisa utan biogent koldioxidinnehåll. Regeringen har gett Upp-
handlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att under 2020–2021 utveckla och komplet-
tera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och annat stöd för att på ett kostnadsef-
fektivt sätt främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anlägg-
nings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling8. Redan nu finns det dock möjlighet 
att ställa klimatkrav vid upphandlingen av byggentreprenader. 

Genomförande 
Deltagande aktörer genomför aktiviteter för att höja kunskapen om resurseffektivt byg-
gande och renovering. Genom till exempel webbsidor, infoblad, seminarier och workshops 
om hållbara byggnader och byggande.  
Exempel på aktiviteter är: 

a) Kunskapshöjande insatser inom resurseffektivt byggande och renovering anordnas, 
exempel på detta kan vara: 

 
7 Se Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad - Boverket 
8 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/03/uppdrag-att-framja-minskad-klimatpaverkan-vid-offentlig-upphand-
ling-av-bygg--anlaggnings--och-fastighetsentreprenader/ 
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• Hur du blir en bättre beställare eller att lämna anbud 
• Vilka olika certifieringssystem som finns 
• Konkreta tips på hur du jobbar med att minska resurs- och energianvänd-

ningen 
• Klimatberäkningar 
• Skapa bättre cirkulära flöden vid byggnation och renovering osv. 

b) Trähusskola fortsätter med kunskapshöjande moment för att utveckla trähusbyg-
gandet i Jönköpings län. 

c) Skapa och driva nätverk med aktörer inom bygg- och fastighetssektorn, samt delta, 
för att öka kunskap och utbyta erfarenheter om resurseffektivt byggande och cirku-
lära flöden. 

Ansvariga aktörer 
a) Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, kommunerna (energi- och 

klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum, Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB Göta, 
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen  

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland), kommu-
nerna (energi- och klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum, Träbyggnadskansliet, 
Sweco, HSB Göta, Jönköpings kommun 

c) Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, Sweco, HSB Göta, Jönkö-
pings kommun, Länsstyrelsen, Vätterhem AB, kommunerna, kommunala bostads-
bolag, samt andra berörda aktörer. 

Effekt och uppföljning 
G: Minst fyra aktiviteter inom båda delarna (a och b). Driva ett nätverk (c) samt delta och 
stärkt sina kunskaper inom resurseffektivt byggande och cirkulära flöden (c).  
H: Minst två aktiviteter inom båda delarna (a och b). Starta ett nätverk (c) samt deltar aktivt 
och återkopplar behov till arbetsgruppen.  
P: Minst en aktivitet inom båda delarna (a och b). Samt deltar i de aktiviteter som erbjuds 
(c).  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 11 Hållbara städer 
och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. 
Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Kostnader för aktiviteterna. Uppskattningsvis <100 000 kr samt arbetstiden. 

10. RENOVERA RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVT 

Syfte och mål 
Syftet är att öka resurs- och energieffektiv renovering av länets fastigheter. Målet är att 
energianvändningen har effektiviserats inom befintliga byggnader. 

Bakgrund 
Den befintliga bebyggelsen i länet står idag för cirka en tredjedel av energianvändningen 
och här finns en stor potential till energieffektivisering. Kommersiella byggnader har enligt 
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lag upprättat en energideklaration. I energideklarationen finns åtgärdsförslag på energiför-
bättrande åtgärder för byggnaden. 
EU:s renoveringsstrategi ”renoveringsvågen”; ska leda till att renoveringstakten ökar under 
de kommande tio åren fram till år 2030. Här vill EU skapa ett bättre incitament för renove-
ringar i offentlig och privat sektor.  ”  
Genom att förebygga och förbereda för återanvändning och materialåtervinning vid ny-
byggnation, rivning och renovering kan målet om ”Ökad resurshållning i byggsektorn” 
uppfyllas. Detta regleras i den nya avfallsförordningen (2020:614, 3 kap 10 §) vars syfte är 
att få avfallet att hamna högre upp i avfallshierarkin och att ett källsorterat bygg- och riv-
ningsavfall ger renare fraktioner än sortering av blandat avfall vid en återvinningsanlägg-
ning. 
 
En annan viktig aspekt är att ställa klimatkrav vid upphandlingar. 

Genomförande 
Genomförande av denna åtgärd sker i tre steg.  

a) Kartläggning över effektiviseringspotential i fastighetsbeståndet. Fastigheternas ka-
tegoriseras i olika grupper efter behov och potential till energieffektivisering. 

b) Välja ut minst en fastighet med störst potential till resurs- och energieffektiv reno-
vering under perioden. 

c) Genomföra resurs- och energieffektiv renovering. 
 

Ansvariga aktörer 
De aktörer som ställer sig bakom till exempel: Kommunerna, Region Jönköpings län, kom-
munala bostadsbolag, privata bostadsbolag 

Effekt och uppföljning 
Uppföljning: 
G: En fastighet är renoverad och energieffektiviserad. 
H: Kartläggningen är genomförd och renoveringen av utvald fastighet är påbörjad.  
P: Kartläggningen är påbörjad. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Be-
kämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom ordinarie budget eller genom sökt stöd. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader för renovering av fastigheten/er. Vilket kan varier efter vilken typ av åtgärd samt 
byggnad som väljs. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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Konsumtion och livsstil 
Konsumtionsvanorna och livsstilen i Sverige och i länet orsakar idag stor klimat- och miljö-
påverkan. En klimatsmart livsstil innebär att konsumtionen av varor och tjänster förändras 
och blir mer hållbar. 

11. UPPHANDLING OCH STRATEGISKA INKÖP 

Syfte och mål 
Det ställs fler och bättre klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingarna i länet.  

Bakgrund 
Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossil-
fritt samhälle. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan upphandlande myn-
digheter påverka utbudet av hållbara varor och tjänster och på så sätt driva den miljötek-
niska utvecklingen framåt. 
 
Lagen om offentlig upphandling ger stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav. Den till och 
med uppmanar till att ställa miljömässiga krav vid upphandling. Klimatutmaningen är glo-
bal men en del av lösningen är lokal. Upphandlingsstatistiken visar att sju av tio upphand-
lingar görs av kommunerna och de kommunala bolagen. 
Totalt sett uppgår utsläppen från offentliga inköp till ca 14 miljoner ton år 2014, vilket 
motsvarar ca 7 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från slutlig användning9. 
 
I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- 
och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett 
av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömäss-
igt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan. 
 
Upphandlingsmyndigheten har gjort en analys över vilka upphandlingsområden som har 
störst miljöpåverkan, en så kallad ”Miljöspendanalys”10. Denna analys kan ligga till grund 
för prioritering av organisationens upphandlingar.  
 
Att ställa miljökrav kan inte bara handla om att minska de direkta utsläppen av det som 
man köper in. Målet med upphandlingen kan även vara att öka produkternas hållbarhet och 
livslängd. Den nationella upphandlingsstrategin pekar på att upphandling kan användas 
som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär och biobaserad eko-
nomi. 
 
Under de senaste åren har miljökrav i upphandlingar ökat, men det finns stor potential att 
öka detta ytterligare.   

Genomförande 
Aktören ska genomföra minst två av följande aktiviteter under programperioden: 
• Ställa krav på minskad klimatpåverkan inom ett nytt avtalsområde under genomföran-

deperioden. Det innebär att krav ställs på ett område där aktören inte tidigare ställt 
 

9 Rapport, SCB https://www.scb.se/contentassets/8ede11d32b974ff5bce391c5221210fa/rapport_miljopaverkan-fran-offentlig-
konsumtion_20161208.pdf 
10 Upphandlingsmyndigheten, 2020-11-30, Miljöspendanalys | Upphandlingsmyndigheten 
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krav. För en lista på möjliga upphandlingsområden se Upphandlingsmyndighetens Mil-
jöspendsanalys.  

• Ställa krav på tjänster istället för produkter, till exempel ”innetemperatur” istället för 
värmesystem, hyra t ex arbetskläder istället för att äga i den egna organisationen. 

• Ställa krav på återvunna och begagnade produkter t ex kontorsmöbler, IT-utrustning, 
och produkter med återvunnet innehåll.  

• Åstadkomma förlängd livslängd av produkter genom att möjliggöra reparationer t ex 
genom upphandling av tjänst externt eller internt i organisationen. 

För att hinna genomföra åtgärden inom programperioden behöver aktören ha undersökt 
sin upphandlingsplan under första genomförandeåret (2021, senast juli 2022).  

Ansvariga aktörer 
Alla som ställer sig bakom åtgärden, särskilt kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrel-
sen och andra av klimatrådets aktörer. 

Effekt och uppföljning 
Åtgärden leder till dels minskade direkta utsläpp och dels till att öka efterfrågan och incita-
menten till att erbjuda miljövänliga produkter samt förankrad och etablerade rutiner vid 
upphandling och inköp. 
 
G: Minst två aktiviteter kopplat till upphandling enligt alternativen ovan är genomförda. En 
förankrad och etablerad rutin används. 
H: En aktivitet av strategiska inköp är genomförd och en till är påbörjad. 
P: Aktören ska ha undersökt sin upphandlingsplan.     

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Mer arbetstid kan gå åt under förberedandefasen. Kan långsiktigt ge positiva ekonomiska 
effekter. 

12. WORKSHOPS OM UPPHANDLING  

Syfte och mål 
Det ställs fler och bättre klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingarna i länet.  

Bakgrund 
Upphandlingsmyndigheten uppskattar att kommunernas utsläpp av växthusgaser från in-
köp uppgår till drygt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Det motsvarar de år-
liga utsläppen från cirka 5,4 miljoner personbilar11. 
 

 
11 Kommunernas miljöpåverkan | Upphandlingsmyndigheten 
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Totalt sett uppgår utsläppen från offentliga inköp till cirka 14 miljoner ton år 2014, vilket 
motsvarar ca 7 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från slutlig användning12. 
 
Lagen om offentlig upphandling ger stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav, den till och 
med uppmanar till att ställa miljömässiga krav vid upphandling. Klimatutmaningen är glo-
bal men en del av lösningen är lokal. Upphandlingsstatistiken visar att sju av tio upphand-
lingar görs av kommunerna och de kommunala bolagen. 
 
Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossil-
fritt samhälle. 
 
I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- 
och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett 
av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömäss-
igt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan.  
 
Miljökrav i upphandlingen har ökat under de senaste åren men kan öka ytterligare. Svårig-
heter att överkomma för att nå den önskade utvecklingen bedöms ofta vara kopplade till 
bristande ekonomiska resurser, kunskap och vägledning. Kunskapsutbyte inom länet i ett 
brett forum, där det finns möjlighet att diskutera helheten, från det rent praktiska till priori-
teringar och ambitionsnivå, skulle kunna bidra till att i högre grad uppnå länets målsättning.  

Genomförande 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län anordnar under programperioden minst två 
workshops om hållbar upphandling. Workshoparna ska innehålla diskussioner om hur vi i 
länet kan jobba strategiskt med upphandling för att uppnå klimatmålen och övriga mål i 
Agenda 2030. Workshoparna är en möjlighet att utbyta erfarenheter, identifiera framgångs-
faktorer och förbättringsområden.  
 
Genomförandet av åtgärden ”Upphandling och strategiska inköp” är en fråga som kan dis-
kuteras på workshoparna.    
Målgruppen är upphandlare, politiker och miljö-/hållbarhetsstrateger på kommunerna och 
Region Jönköpings län.  

Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. 

Effekt och uppföljning 
Åtgärden leder till fler klimatsmarta upphandlingar i länet.   
 
G: Minst två workshops är genomförda.  
H: En workshop är genomförd. 
P: Planering pågår inför den första workshopen.  

 
12 https://www.scb.se/contentassets/8ede11d32b974ff5bce391c5221210fa/rapport_miljopaverkan-fran-offentlig-konsumt-
ion_20161208.pdf 
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Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Arbetstid. Lunch och fika för deltagarna.  

13. KAMPANJ OM KONSUMTION 

Syfte och mål 
Syftet är att få invånarna i länet att förändra sitt beteende så att konsumtionens miljöpåver-
kan minskar.   

Bakgrund 
Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion orsakas till två tredjedelar av hushållens 
konsumtion. Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från konsumt-
ion av livsmedel, transporter och boende. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen per 
invånare och år är ungefär 10 ton. För att målen i klimat- och energistrategin ska uppnås är 
det därför nödvändigt att även nå allmänheten, inte bara kommuner, myndigheter och före-
tag.  
 
För att klara klimatmålen måste människor i Sverige ändra sina beteenden. Det finns olika 
metoder för att få människor att ändra sina beteenden. En metod är nudging som handlar 
om att ge dem en knuff i rätt riktning. Man formar valsituationen så att det faller sig natur-
ligt för konsumenten att fatta bättre beslut.  
Information är en vanlig metod för att få konsumenter att frivilligt göra val som är bra för 
miljön. Det är en ganska lättillgänglig metod och skapar inget större motstånd. Dock är det 
svårt att få till en god effekt. De flesta lyckade beteendeinsatser är en kombination av flera 
metoder eller styrmedel. Lagar kan till exempel skapa förutsättningar att införa skatter eller 
bidrag, men det är med hjälp av information som man skapar acceptans för ändringarna.  
 
Det är därför viktigt att en kampanj för att få till förändrade beteenden i länet är genom-
tänkt, välplanerad och kan knyta an till aktuella teman. En kampanj kan vara en startpunkt 
för en beteendeförändring men behöver även kompletteras med andra aktiviteter. Det är 
viktigt att i planeringen av kampanjen funderar hur budskapet kan leva vidare efter kam-
panjen.  
 
Ett gemensamt budskap från alla Klimatrådets aktörer skulle få större genomslag och om 
ett gemensamt material finns framtaget kan flera av rådets aktörer delta i kampanjen. Att 
budskapet sprids i alla delar av länet och av flera, olika trovärdiga aktörer leder till ett större 
genomslag.  

Genomförande 
Klimatrådet tar fram och genomför minst två kampanjer om konsumtion under åtgärds-
programmets genomförandeperiod.  
Det innebär: 
a) Inriktning för kampanjen utreds och beslutas.  
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b) En kommunikationsplan tas fram.  
c) Informationsmaterial, som ska kunna användas av klimatrådets medlemmar, tas fram.  
 
Vilken inriktning det blir för kampanjen beror på vilken fråga som ligger i tiden då det är 
dags. Exempel på möjliga inriktningar är plast, matsvinn med mera. Inom begreppet kon-
sumtion ingår även andra fokusområden som till exempel transporter och förnybar energi. 
Även länets är en aspekt som behöver tas med i diskussionen om aktuellt tema. 
 
Utredningen och underlag till kampanjen kan tas fram av klimatrådets fokusgrupper. Ut-
formningen och design på kampanjmaterial kan beställas från en kommunikationsbyrå. I 
uppdraget bör det även ingå en långsiktig kommunikationsplan med spridningsmetoder, 
både traditionella och nya kanaler bör användas. Utformningen av kampanjen ska vara bred 
så att flera teman/ budskap ska kunna använda upplägget. Tanken är att kampanjen ska 
vara så förankrad att alla klimatrådets aktörer, inklusive alla kommuner, deltar i kampanjen. 
Detta innebär att kampanjen får ett stort genomslag i länet.  

Ansvariga aktörer 
Klimatrådet som samverkansplattform (övriga aktörer som ska bidra till att sprida kam-
panjen, till exempel klimatrådets aktörer, får frågan om deltagande i ett senare skede, när 
temat är bestämt, därför ställs inte denna fråga skarpt i remissen). 

Effekt och uppföljning 
En målsättning med kampanjen är att den ska vara formulerad på ett sådant sätt och med 
en sådan inriktning att det går att mäta kampanjens effekt.   
 
G: Informationsmaterialet finns framtaget och finns tillgängligt för klimatrådets aktörer att 
använda.  
H: Kommunikationsplanen är framtagen och arbete med informationsmaterialet pågår.  
P: Inriktningen för kampanjen är under utredning och förankring.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
60 000–70 000 kr för en reklambyrås framtagande av material och kommunikationsplan. 
Tanken är att kommunikationsplanen ska kunna användas av flera ämnesområden, därige-
nom blir kostnaden lägre för kampanj nr två.  
Spridningen ingår inte i denna summa. Hur stor kostnaden för denna del blir beror på ut-
formningen av kampanjen. Summan bedöms som under 100 000 kr.  
Medel avsätts i klimatrådets budget. 

14. MINSKA AVFALLET 

Syfte och mål 
Syftet är att minska avfallsmängden i länet. Målet är att främja hållbar konsumtion och cir-
kulära materialflöden. 
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Bakgrund 
Många kommuner jobbar aktivt med att minska matsvinn, vilket är en betydelsefull insats 
av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Att sträva efter cirkulära materialflöden och att 
förebygga att avfall uppkommer är viktigt inom även andra områden. EU:s avfallstrappa13 
visar att det är mest resurseffektivt när vi kan förebygga att avfall uppkommer, exempelvis 
genom att återanvända produkter och material. 

 
 
Utgå från avfallstrappan och sträva efter att befinna sig så långt upp i trappan som möjligt. 
Tankesättet bör tillämpas på flera materialflöden och områden. Ett cirkulärt förhållnings-
sätt där produkter och resurser återanvänds i så stor utsträckning som möjligt är önskvärt. 

Genomförande 
Aktören ska genomföra insatser och aktiviteter för att främja cirkulära materialflöden och 
förebygga att avfall uppkommer. Utgångspunkten är avfallstrappan. Aktören ska inom nya 
områden inom organisationen arbeta med aktiviteter som ger en positiv förändring i avfall-
strappan.   

Ansvariga aktörer 
Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

Effekt och uppföljning 
Effekten är ökad resurshushållning och övergång till mer cirkulära materialflöden. Vissa in-
satser kan mätas kvantitativt, tex minskning av avfallsmängder. I andra fall är omställningen 
till ett mer hållbart förhållningssätt till produkter den önskvärda effekten. 
 
G: Aktören har genomfört minst fem aktiviteter varav minst en aktivitet inom förbyggande. 
H: Aktören har genomfört minst tre aktiviteter inom något/några av de fem av stegen. 
P: Aktören har genomfört minst en aktivitet inom ett av de fem stegen. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling  
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 12 Hållbar konsumt-
ion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri 
miljö och God bebyggd miljö.  

Finansiering och kostnad 
Inom ordinarie budget. 

 
13 (https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/ 
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Förnybar energi 
För att nå visionen om att bli ett klimatsmart plusenergilän krävs att produktionen från för-
nybara energikällor är större än den mängd vi använder och att energikällorna är förnybara. 
Vi behöver också förhålla oss till en ökad och ändrad efterfrågan på energi på grund av de 
klimatförändringar som sker. 

15. ÖKA DEN FÖRNYBARA PRODUKTIONEN AV EL, VÄRME OCH KYLA 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka produktionen av förnybar el och värme och därmed bidra till lä-
nets vision om ett klimatsmart plusenergilän. 

Bakgrund 
Jönköpings län har som vision att bli ett klimatsmart plusenergilän. För att länets mål och 
vision om att producera mer förnybar el, värme och kyla än vi använder kräver det stora åt-
gärder för att kunna bli verklighet. 
Förnybar elproduktion från vind- och solkraft behöver fortsätta att öka, liksom biobaserad 
elproduktion genom kraftvärme. Även småskalig förnybar energiproduktion14 kan bidra vä-
sentligt och potentialen för solkraft i länet är stor.  
Denna åtgärd innebär att aktören åtar sig att bidra med att öka den förnybara energipro-
duktionen i länet genom att investera eller främja den förnybara energiproduktionen i länet 
på ett eller annat sätt. Exempelvis kan det innebära ökad andel: vindkraft, solel, solvärme, 
biokraft, biovärme (inklusive förnybar fjärrvärme, bioolja eller pelletspanna, halm) och geo-
energi. 

Genomförande 
Aktören ska bidra till att öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla. Det finns 
flera sätt att åstadkomma detta och respektive aktör väljer själv hur de vill genomföra åtgär-
den. De nya installationer/investeringar enligt förslagen nedan som aktören väljer att åta sig 
ska genomföras under programperioden. 
 
Nedan beskrivs några förslag: 

• Installera egna solkraftsanläggningar på fastighet, eller annan lämplig yta. 
• Köpa andelar på en sol- eller vindkraftsanläggning. 
• Införa solceller på annans fastighet eller mark (äger anläggningen). 
• Köpa in fjärrvärme och fjärrkyla från förnybar energi. 
• Investera i solvärme. 
• Investera i geoenergi (berg-, mark-, sjövärme/kyla), ex. bergvärme, jordvärme, 

borrhålslager. 
• Investera i biokraft, dvs el från biobränsle. 
• Producera egen värme från förnybara energislag. 

Ansvariga aktörer 
Alla klimatrådets aktörer och andra intresserade aktörer. 

 
14 Med förnybar energiproduktion menas produktion från förnybara energikällor. 
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Effekt och uppföljning 
Uppföljning kommer att ske genom åtgärdswebben där aktören gärna får beskriva sin inve-
stering eller åtgärd för att åtgärden ska kunna följas. Med fördel rapporterar aktören mäng-
den förnybar energi som generas av dess insats.  
 
G: Aktören har installerat minst en anläggning/köpt andelar. 
H: Aktören har påbörjat installation/förhandlingar om andelsägare. 
P: Aktören har påbörjat offertförfrågning. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö 
och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Finansieringsstöd kan tex ges av ett nytt eventuellt kommande Solcellsstöd för kommuner 
och företag. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i investeringar som in sin tur kan generera inkomster. Stor variation i vad som aktö-
ren väljer att genomföra. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisat-
ion. 

16. FRÄMJA PRODUKTIONEN AV FÖRNYBAR ENERGI 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att stärka förutsättningar för mer produktion av förnybar el, värme och 
kyla i Jönköpings län. 

Bakgrund 
För att stärka förutsättningarna och möjliggöra för fler aktörer att producera mer förnybar 
el, värme och kyla i länet behövs främjande åtgärder som ökar kunskapen om och bidrar till 
positiv inställning till de olika möjligheter som finns för att producera förnybar energi.  
 
Energikontor Norra Småland har i sitt arbete identifierat en rad olika behov inom ämnes-
området. I solkraftanläggningar förekommer exempelvis brister avseende säkerhet, dimens-
ionering och effektivitet. Vindkraftsetableringar kan underlättas genom att projekten är väl 
lokaliserade och förankrade hos den aktuella kommunen och med personer eller verksam-
heter som finns i närheten av det tilltänkta projektet. Det finns möjligheter att samarbeta 
kring satsningar och investeringar i större utsträckning än vad som sker idag. Information 
om exempelvis tillgängliga stöd eller gällande skatteregler behöver nå ut till fler företag och 
organisationer.  

Genomförande 
Energikontor Norra Småland genomför under programperioden aktiviteter för att främja 
produktionen av förnybar energi i länet tillsammans med de kommunala energi- och kli-
matrådgivarna. Det kommer främst ske genom att anordna föreläsningar, utbildningar, 
bjuda in till dialog, sprida information med företag och offentlig sektor i länet som mål-
grupp. 
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Nya projekt kan komma att starta inom ämnesområdet för att förstärka arbetet och kan 
vara fokuserat på en specifik energikälla eller identifierade möjligheter och behov. 

Ansvariga aktörer 
Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland)*, kommunerna (energi- och klimat-
rådgivarna) 

Effekt och uppföljning 
Uppföljning kommer att ske genom att ansvarig aktör rapporterar via åtgärdswebben ge-
nomförda aktiviteter (inklusive resultatuppföljning av dem). 
 
G: Totalt tio aktiviteter är genomförda vid programperiodens slut.    
H: Minst fem aktiviteter är genomförda under programperioden. 
P: Minst en aktivitet är genomförd. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö 
och Frisk luft. 

Kostnad och finansiering 
Kostnader för aktiviteterna och arbetstid. Finansiering genom befintliga och kommande 
projekt. 

Gröna näringar och natur 
Jord- och skogsbruk är viktiga näringar för länet och bedrivs på en stor del av länets yta. 
Användningen av fossila bränslen behöver minska och jord- och skogsbruket behöver bli 
mer energieffektivt samtidigt som de biologiska värdena fortsätter att värnas. Verksam-
heten måste anpassas för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Även naturen 
är en viktig resurs i både anpassning till ett förändrat klimat och genom upptaget av växt-
husgaser. 

17. SKOGSBRUKET HAR LÅG KLIMATPÅVERKAN OCH ÄR ANPASSAT EFTER ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka kunskapen om långsiktiga och hållbara skötselmetoder för 
skogsbruk, minska växthusgasutsläpp och ett skogsbruk som är anpassat efter ett förändrat 
klimat med hänsyn till den biologiska mångfalden. 

Bakgrund 
Skogsbruket är en viktig näringsgren för länet och har en viktig roll i omställningen mot 
mer förnybar energi. Skogen ska räcka till i omställningen och den ska samtidigt verka för 
kolinlagring men inte missgynna den biologiska mångfalden.  
Skogsbruket har stor potential att minska sina utsläpp genom bland annat effektivisering 
och att ersätta fossila drivmedel i arbetsmaskiner. 
 

68



 

 

Skogen har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För Sveriges möjligheter 
att nå mål om fossilfrihet och en minskad klimatpåverkan är det viktigt med livskraftigt 
skogsbruk som även i framtiden kan leverera förnybar råvara. Åtgärder för att säkerställa en 
hög produktion även i ett förändrat klimat handlar i många fall om klimatanpassning. Kli-
matanpassning handlar i sin tur om flera olika delar så som val av plantmaterial, hur man 
hanterar förändrade vattenförhållanden, nya skadegörare, viltskador på växande skog och 
kraftigare stormar osv, men det handlar inte minst om det som kallas ståndortsanpassning,  
vilket menas att kunna föryngra med rätt trädslag på rätt plats. Det här är viktigt både för 
att få träd och skogar som överlever, men också för att få en variation i våra skogar och 
kunna sprida riskerna. Ett varierat skogsbruk ökar även möjligheten för våra skogars natur-
liga biologiska mångfald att överleva. Detta är en viktig faktor då dessa arter och deras an-
passningsförmåga är nödvändiga för att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat. 
 
I Samverkansprocess för ökad skogsproduktion har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnä-
ringen pekat ut ett antal åtgärder för att stärka skogsproduktionen, inte minst mot bak-
grund av ett förändrat klimat. Klimatrådet Jönköpings län kommer kunna vara ett lämpligt 
forum för samarbete i genomförandet av vissa åtgärder som är kopplade till klimat och ett 
hållbart skogsbruk. 
 
Vatten i skogen har stor betydelse för både produktion och miljö, inte minst i ett förändrat 
klimat där vi väntar oss en situation med både mer och mindre vatten i skogen vid olika ti-
der på året. Åtgärder och hänsyn till vatten har stor påverkan även på naturvärdena och är 
en fråga som engagerar många skogsägare. 
Att restaurera hydrologiskt påverkade myrmarker kan vara en betydelsefull åtgärd för att 
minska utsläpp av växthusgaser men även gynna den biologiska mångfalden och vattenhus-
hållning. 

Genomförande 
Rådgivning och kunskapshöjande inom området kan ske på olika sätt. Nedan listas de om-
råden som är prioriterade under denna programperiod.  

a) Kunskapshöjande aktiviteter för skogsägare av skogsbruket genomförs för att sä-
kerställa ett fortsatt bidrag med förnyelsebar råvara till bioekonomin på ett hållbart 
sätt. Det inkluderar en rad frågor kopplat till skogsskötseln, varav ståndortsanpass-
ning och trädslagsval och val av skötselmetoder är några av de mest avgörande. I 
grunden är dessa aktiviteter stort kopplade till klimatanpassning men leder också till 
att säkerställa tillväxt (kolinlagring) och produktionen av biomassa med beaktan av 
biologisk mångfald. Aktiviteten inkluderar även samarbete kring relevanta delar av 
genomförandet av 88-punktsprogrammet kopplat till Samverkansprocess för ökad 
skogsproduktion. 

b) Inspirationsaktiviteter kopplat till vatten i skogen genomförs. Kan ske genom t ex 
samarbete med pågående EU-projekt Grip on life. Det kan vara temakväll digitalt 
eller i fält om hållbart skogsbruk invid vatten eller till exempel lyfta för- och nack-
delar med hydrologisk restaurering av myrmarker samt goda exempel (restaurering 
av Anderstorp Stormosse eller Skogsstyrelsens och Södras samarbetsprojekt om re-
staurering av dikade övergivna jordbruksmarker på torv). 

c) Seminarieserie med olika kunskapsteman:  
• Hur kan skogsbruket bidra till omställningen genom att minska sina utsläpp 

och använda energin effektivare? 
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• Vilka investeringsbidrag som finns för att öka kunskapen om drivmedels-
konverteringar och energieffektiviseringar.  

Ansvariga aktörer 
Den ansvariga aktören ansvarar för att aktiviteten blir genomförd och håller ihop. Flera av 
aktiviteterna kan med fördel genomföras gemensamt. 

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF  
b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och Södra  
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF. Dialog pågår om ansvarig aktör för denna del av åtgärden. 

Effekt och uppföljning 
Den önskade effekten av denna åtgärd är minskade växthusgasutsläpp, minskat fossilbero-
ende. Ett skogsbruk som är klimatanpassat, gynnar den biologiska mångfalden och bidrar 
till grön omställning. 
 
Aktiviteterna ska vara spridda geografiskt över länet. 
G: Minst fyra aktiviteter inom båda a) och b) och minst tre seminarier inom c) är genom-
förda under programperioden.  
H: Minst 4 aktiviteter inom a) och b) tillsammans och minst ett seminarium inom c) är ge-
nomförda.  
P: Minst två aktiviteter är genomförda inom a) – c). 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Ett 
rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar. 
Åtgärden bidrar även till klimatanpassning samt skogsstrategin Smålands skogar får värden 
att växa15. 

Kostnad och finansiering 
Kostnad för de olika aktiviteterna <100 000 kr samt arbetstid. 

18. JORDBRUKET ÄR ENERGIEFFEKTIVT OCH HAR LÅG KLIMATPÅVERKAN 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att öka kunskapen om långsiktiga och hållbara metoder för jordbruks-
skötsel, minska växthusgasutsläppen och att energin används på ett effektivare sätt  

Bakgrund 
Jordbruket är en viktig näringsgren för länet med möjligheter att bidra i samhällets omställ-
ning till fossilfrihet bland annat genom kolinlagring i marken och produktion av förnybar 
energi.  

Jordbruket har potential att minska sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser 
genom effektiviseringar och genom att ersätta fossila drivmedel exempelvis i arbetsmaski-
ner och i anläggningar för torkning och uppvärmning.  Dessutom finns goda 

 
15 Smålands skogar får värden att växa 
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förutsättningar för utbyggnad av förnybar energiproduktion av biobränsle, sol och vind-
kraft. Jordbruket har genom dessa produkter potential att bidra till andra branschers om-
ställning till fossilfrihet. 
 
Livsmedelsstrategin för Jönköpings län har som mål att öka produktionen av livsmedel. 
Det behöver göras på ett hållbart sätt bland annat genom att öka och sprida kunskapen om 
klimatsmart produktion av livsmedel, öka och sprida kunskapen om jordbrukets förmåga 
att binda kol i marken, arbeta med utveckling och klimatanpassning av framtidens grödor, 
arbeta med viltskadeproblematik, gynna den biologiska mångfalden och genom att stötta 
utvecklingen av en fossilfri maskinpark.  
 
Klimatförändringarna ställer krav på anpassningar inom jordbruket. Ett förändrat klimat 
kan förväntas öka behovet av bevattning samt utveckling och klimatanpassning av framti-
dens grödor bland annat med avseende på torkresistens. Även faktorer som växtföljd, 
markhälsa och jordens mullinnehåll har betydelse för vattenhållande förmåga och produkti-
vitet. Vatten i odlingslandskapet har stor betydelse för både produktion och miljö, inte 
minst i ett förändrat klimat där vi väntar oss en situation med både mer och mindre vatten i 
odlingslandskapet vid olika tider på året. Åtgärder och hänsyn till vatten har stor påverkan 
även på naturvärdena och är en fråga som engagerar många jordbrukare. 
 
Utdikade torv- och mulljordar står för en stor del av växthusgasutsläpp förknippade med 
jordbruk. Vissa av dessa marker kan vara lämpliga för återvätning till våtmark. Klimat- och 
miljönyttan med åtgärden ska vägas mot markens produktivitet och brukningsvärde. Våt-
marker kan i vissa fall konstrueras för att även kunna användas för bevattning. 
 
Kunskapshöjande aktiviteter för jordbrukare behövs för att säkerställa ett fortsatt och ökat 
bidrag i omställningen till bioekonomin på ett hållbart sätt. 

Genomförande 
Rådgivning och kunskapshöjande inom området kan ske på olika sätt. Nedan listas de om-
råden som är prioriterade under denna programperiod.  

a) Seminarieserie med olika kunskapsteman:  
• Hur kan jordbruket bidra till omställningen med förnybar energi, bränslen 

och drivmedel? Markhälsa och kolinlagring i marken. 
• Klimatanpassning av framtidens grödor. 
• Vilka investeringsbidrag som finns för att öka kunskapen om drivmedels-

konverteringar och energieffektiviseringar.  
b) Återskapa våtmarker. Seminarier och rådgivning för att öka kunskapen om klimat- 

och miljöeffekter, vattenvårdande effekter och möjligheter till samordning med vat-
tenuttag för bevattning. Klimat- och miljönyttan med åtgärden ska vägas mot mar-
kens produktivitet och brukningsvärde.  

c) Ökad hållbar livsmedelsproduktion genom att öka och sprida kunskapen om kli-
matsmart produktion av livsmedel samt öka kunskaperna hos offentliga aktörer och 
konsumenter, enligt den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030.   

Ansvariga aktörer 
a) LRF*, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län (Energikontor Norra Småland) samt 

kommunerna (kommunala energi- och klimatrådgivarna) 
b) LRF* och Länsstyrelsen 
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c) Region Jönköpings län (Regional utveckling)*, Länsstyrelsen, LRF och övriga orga-
nisationer i styrgruppen för den regionala livsmedelsstrategin. Dialog pågår över ansva-
rig aktör för denna del av åtgärden. 

Effekt och uppföljning 
G: Minst tre aktiviteter inom alla tre områden a), b) och c) genomförda under programperi-
oden. 
H: Totalt är minst fyra aktiviteter inom a) – b) och minst två aktiviteter inom c) genom-
förda under programperioden. 
P: Totalt är minst två aktiviteter inom a) – b) och minst en aktivitet inom c) genomförd un-
der programperioden. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 2 Ingen hunger, 12   
Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökva-
litetsmål är Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Åtgärden bidrar även till kli-
matanpassning. 

Kostnad och finansiering 
Kostnad för aktiviteterna <100 000 kr samt arbetstid. 

Näringsliv och affärsutveckling 
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Länets nä-
ringsliv behöver vara konkurrenskraftigt och gå från fossilbaserade till biobaserade råvaror. 
Produktutveckling och tillverkning behöver ske resurseffektivt, med låg klimatpåverkan 
och med ökat fokus på cirkulära affärsmodeller för såväl varor som tjänster. 

19. RÅDGIVNING OCH TILLSYN FÖR RESURSEFFEKTIVA FÖRETAG 

Syfte och mål 
Syftet är att öka kunskapen om resurs- och energieffektivisering, få företag att jobba syste-
matiskt och strukturerat med energifrågan samt stötta företag i arbetet med genomförande 
av åtgärder. Målet är att energin används effektivt och växthusgasutsläppen hos länets före-
tag har minskat. 

Bakgrund 
Energianvändningen inom industrin motsvarar idag en knapp fjärdedel av länets energian-
vändning. Studier av små- och medelstora företag visar på att störst potential finns inom 
stödprocesserna för dessa företag. För större företag inom tillverkningsindustrin finns stora 
vinster i åtgärder inom t ex värmeåtervinning, enligt de företag som deltar i Energisteget. 
Energibesparingar kan också ske genom att företag jobbar systematiskt och strukturerat 
med energi.  
 
Nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser, liksom företagsspecifik råd-
givning behövs för att få företag att fatta rätt beslut när det kommer till energieffektivise-
ring och energikonverteringar. Företag behöver även vidga sitt arbete med effektiviseringar 
till att även inkludera resurser som vatten, kemikalier, material i tillverkningsprocessen i 
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större utsträckning. Behovet av information kring ekonomiska stöd samt hjälp med att söka 
dessa är stort. 
 
Växthusgasutsläppen inom industrin har minskat kraftigt sedan 1990. För att nå länets kli-
matmål och 1,5 gradersmålet måste industrin och företag fortsätta att energieffektivisera 
och konvertera från fossila energislag till förnybara, samt inkludera fler resurser i sitt effek-
tiviseringsarbete. 

Genomförande 
Länsstyrelsen och kommunen utvecklar sitt arbete med energi och klimat inom prövning, 
tillsyn och tillsynsvägledning genom att:  

a) Inkludera energi- och klimatfrågan i prövningsärenden.  
b) Genom tillsyn arbeta för och följa upp att bolag genomför energieffektiviserande 

åtgärder. 
c) Dela sina erfarenheter till kommunerna genom tillsynsvägledningen.  

Ansvariga aktörer 
d) Länsstyrelsen*, kommunerna (tillsynsansvariga). 
e) Länsstyrelsen*, kommunerna (tillsynsansvariga). 
f) Länsstyrelsen 

Effekt och uppföljning 
Effekten är att fler åtgärder genomförs och på så sätt når vi en effektivare användning av 
energi inom industrin samt minskade växthusgasutsläpp. 
 
Länsstyrelsen:  
G: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra a), b) och c). 
H: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra två av a), b) eller c). 
P: Aktören utvecklar sitt arbete genom att genomföra en a), b) eller c). 
 
Kommunerna: 
G. Aktören har genomfört a) och b). 
H: Aktören har genomfört a) eller b). 
P: Aktören har tagit fram en plan för genomförande. 
 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri 
och innovationer och infrastruktur, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvali-
tetsmål är God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering inom ordinarie budget. Kostnader för resor och arbetstid. 
Från några kommuner har vi fått in kostnadsbedömningar, här ser vi att det främst är kost-
nader i arbetstid. Fördjupad bedömning behöver göras inom respektive organisation. 
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20. WORKSHOPS FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

Syfte och mål 
Fler företag i länet använder cirkulära affärsmodeller.  

Bakgrund 
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller där cirkulära kretslopp i ett före-
tag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit 
dominerande. Cirkulär ekonomi är inspirerad av naturens kretslopp. Strävan är att avfall 
inte ska uppstå eller ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att 
återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att 
det går att  

• Återanvändas 
• Repareras 
• Materialåtervinnas 
• Energiutvinnas 

 
Idag återförs endast 12 procent av sekundärt material och resurser till ekonomin på EU-
nivå. Cirkulär ekonomi är ett aktuellt och prioriterat område inom EU. Europeiska kom-
missionen antog under våren 2020 en handlingsplan för cirkulär ekonomi16. Det är önsk-
värt och en stor möjlighet för länet att tidigt vara med i omställningen.  
Även Sverige har under år 2020 tagit fram en nationell strategi för cirkulär ekonomi17. 
 
Under år 2019 drev CSR Småland ett pilotprojekt om cirkulär ekonomi. Syftet med pro-
jektet var att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och medvetenheten om fördelarna med 
cirkulära affärsmodeller. Företag som ingick i projektet arbetade även fram handlingsplaner 
för hur de ska arbeta vidare med cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Under projektet ge-
nomfördes även ett antal workshops för intresserade företag bland annat i Värnamo och 
Jönköping. Det är önskvärt att denna kunskap kan fortsätta spridas till fler företag och 
kommuner i hela länet.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)har målet att år 2035 är Jönköpings län ett hållbart 
län. Det innebär bland annat att länet präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 
och cirkulära ekonomier18.. Åtgärden och aktivitet i kommande handlingsplan till RUSen 
kan med fördel samordnas. 

Genomförande 
Minst en workshop om cirkulär ekonomi genomförs i alla länets kommuner under pro-
gramperioden (2021–2025). Målgruppen för workshopen är företag i länet. CSR Småland 
kontaktar kommunerna för att boka in dagen. Kommunerna, förslagsvis näringslivsavdel-
ning eller motsvarande, sköter det praktiska kring arrangemanget som spridning av inbju-
dan och bokning av lokal etc. CSR Småland håller ihop själva workshopen. Arrangemanget 
finansieras av deltagaravgifter.  
 

 
16 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
17 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/ 
18 Jönköpings län - Regional utvecklingsstrategi 2020-2035, Region Jönköpings län, regional-utvecklingsstrategi-for-jonkopings-
lan-2020-2035.pdf (rjl.se)  
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Hur workshoparna ska byggas upp och vad som ska vara i fokus, på respektive workshop 
bestäms i dialog mellan kommunerna och CSR Småland. Vid önskemål kan fler worksho-
par per kommun anordnas, till exempel en allmän och en fördjupning.  

Ansvariga aktörer 
CSR Småland*, kommunerna 

Effekt och uppföljning 
Konsultbyrån Material Economics har i en studie19 från 2018 uppskattat att inom EU kan 
industrins koldioxidutsläpp minska med mer än 50 procent genom att övergå till cirkulära 
flöden.  
 
Kommunerna: 
G: Minst en workshop om cirkulär ekonomi är genomförd i kommunen.  
H: Datum för workshopen är inbokad och planering pågår. 
P: Ansvariga på kommunen har etablerat kontakt med CSR Småland.   
 
CSR Småland: 
G: Minst en workshop i de kommuner som deltar i åtgärden är genomförd.  
H: En workshop är genomförd i mer än hälften av kommunerna som deltar i åtgärden.  
P: En workshop är genomförd.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur och 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa 
klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Workshoparna finansieras helt av deltagaravgifter. Kostnad för kommunerna är persona-
lens arbetstid.  
 
På Delegationen för cirkulär ekonomis webbplats20 finns det en sammanställning över olika 
finansieringsmöjligheter för åtgärder inom cirkulär ekonomi. 
 
  

 
19 The circular Economy – a powerful force for climate mitigation, https://media.sitra.fi/2018/06/12132041/the-circular-econ-
omy-a-powerful-force-for-climate-mitigation.pdf 
20 https://www.delegationcirkularekonomi.se/finansiering 
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Projektåtgärder 
Block 3 innehåller sex projektåtgärder. Projektåtgärderna ska ses som en idébank till åtgär-
der. Under framtagandeprocessen har det uppkommit flera idéer på åtgärder som kräver 
extern finansiering eller vidare utredning. Eftersom det är svårt att hinna söka finansiering 
under framtagandeprocessen och remissperioden, tas de inte med som en områdesspecifik 
åtgärd i programmet. Idéerna bedöms dock ha en stor potential och lyfts ändå med i pro-
grammet som en idébank. Eftersom de ska kunna anpassas till aktuella utlysningar beskrivs 
de inte i lika stor detalj som övriga åtgärder. Den aktör som vill söka ett projekt kopplat till 
dessa idéer får gärna höra av er till Länsstyrelsen. 
Dessa förslag kommer inte följas upp årligen utan endast vid slutuppföljningen och då för 
att se om projekten har kommit igång.    

I. KARTLÄGGNING AV VARU- OCH ENERGIFLÖDEN SAMT RESTFLÖDEN 

Syfte och mål 
Syftet är att genom kartläggning kunna värdera, kvantifiera och kategorisera varu- och rest-
flöden samt eventuella energiflöden för att få kunskap och möjlighet att effektivisera, cirku-
lera samt reducera dessa flöden. 

Bakgrund 
En mängd material (avfall) samlas in och sorteras. En hel del av det material som köps in i 
kommuner och övrig verksamhet är sådant som går i stort sett direkt till någon form av 
sortering och återvinning till exempel emballage.  
 
Att skaffa sig kunskap om material och energiflöden är grunden till att kunna påverka 
dessa. Kan dessutom ett värde sättas på det svinn som uppstår i de olika stegen under an-
vändningen, så kan detta värde användas vid bedömning av vilka åtgärder som kan vara 
ekonomiskt fördelaktiga eller att olika alternativ på lösningar kan ställas mot varandra och 
på så vis bidra till att kunna ta bra beslut. Resultatet från en kartläggning kan också ge en 
bra grund för upphandlare som kan ställa krav på emballage, material eller energi så att det 
redan i inköpsfasen sker en reducering av onödig materialhantering.  
 
Enligt FNs internationella resurspanel har resurseffektivitet potential att globalt leda till 
över 60 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2050. Utöver detta antas resursbeho-
vet minska med närmare 30 procent samtidigt som ekonomiska nyttor kommer öka mar-
kant. Enligt International Energy Agency kommer specifikt energieffektivisering ha poten-
tialen att till 2040 minska växthusgasers påverkan på klimatet med 20 procent. Att öka an-
delen värdeskapande produkter per andel instoppad resurs generar också inte bara mil-
jönytta ur klimatperspektiv utan kan minska belastning på vattenanvändning och kan öka 
resiliens och biodiversitet etc. I åtgärden kommer en anpassad version av MFCA 
(14051:2011) (”Material Flow Cost Accounting”, en standardiserad metod för att följa flö-
den av material21)  att användas. MFCA är tillämplig på alla organisationer som använder 

 
21 ISO - ISO 14051:2011 - Environmental management — Material flow cost accounting — General framework 
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material och energi, oavsett deras produkter, tjänster, storlek, struktur, plats och befintliga 
hanterings- och redovisningssystem. 

Genomförande 
Genom att ta fram ett anpassat verktyg för kartläggning med (MFCA, ISO 14051:2011) 
materialflödeskostnadsredovisning som grund kommer verktyget/metoden att testas och 
valideras i en utvald organisation för att senare kunna implementeras inom andra organisat-
ioner där verktyget kan användas för att öka resurseffektiviteten. MFCA är också lämpligt 
att koppla ihop med ISO 14000. 

a) Utveckling och anpassning av mallar för informationsinsamling och redovisning.  
b) Insamling och validering av information och relevant data. 
c) Data och informationsanalys. 
d) Resultatredovisning och åtgärdsförslag. 

 
Inriktning och omfattning kan anpassas utifrån deltagande aktörer. Inledningsvis scannas 
hela organisation för att få en överblick, därefter kan inriktning väljas.  

Effekt  
Enligt FNs internationella resurspanel har resurseffektivitet potentialen att globalt leda till 
över 60 procent minskade utsläpp av växthusgaser till 2050. Utöver detta antas resursbeho-
vet minska med närmare 30 procent samtidigt som ekonomiska nyttor kommer öka mar-
kant. 
Det framtagna verktyget kommer att generera resultat som kan användas för att mäta mil-
jöeffekterna och för att ta fram relevanta indikatorer som är uppföljningsbara. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion.  

Kostnad och finansiering 
Åtgärden behöver finansieras genom en projektansökan eller att en eller flera verksamheter 
kan finansiera den. Kostnaden att ta fram ett fungerande verktyg i en första validerad vers-
ion och fullt användbar i ett digitalt format beräknas till cirka 3,2 milj kr. 

II. MINSKA VATTENKONSUMTIONEN 

Syfte och mål 
Syftet är att minska vattenkonsumtion av råvatten genom att öka användning av slutna sy-
stem. Vattenanvändningen och särskilt konsumtion kopplas på ett tydligare vis till till-
gången. Ett delmål är att skapa en översiktlig kartläggning över nuvarande vattenanvänd-
ning och konsumtion genom att åskådliggöra olika behov samt upprätta en bristanalys över 
kända/okända nyttjanden.  

Bakgrund 
Historiskt sett har Sverige god tillgång av råvatten som dessutom varit enkelt och billigt att 
bereda och transportera. De senaste åren har områden i Sverige upplevt situationer med 
vattenbrist och låga grundvattennivåer. I juli 2019 gick Statens Geologiska Undersökning 
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(SGU) ut med en rekommendation att kommunerna i södra Sverige bör följa utvecklingen 
och vid behov inför åtgärder för att minska just vattenförbrukningen22. 
 
Sommaren 2018 beslutade fler än 100 kommuner i Sverige om restriktioner i vattenanvänd-
ning huvudsakligen på grund av att produktionen understiger användningen d v s vatten-
brist uppkommer. När vattenverkets kapacitetstak nås är oftast att planera för att öka kapa-
citeten. Att bygga ut vattenverk är kostsamt och kan inte utföras i närtid för att kompen-
sera nuläget. Parallellt med kapacitetshöjning behöver Sverige reinvestera i vatteninfrastruk-
tur det vill säga hela ledningskedjan. Även om vatten idag oftast är tillgängligt till en förhål-
landevis låg kostnad i Sverige så finns alltfler exempel där länsstyrelserna inte beviljar ökade 
vattentillstånd för uttag vilket istället kräver kostsamma investeringar. Förutom att ändra 
tillgången på rent vatten ger nya krav på vattenkvalitet ett större behov av mer och bättre 
vattenbehandling, vilket innebär att priset per producerad m3 stiger. 
 
För att möta sårbarheten och tillgodose att samhället har tillgodosett vattenbehovet kan 
även vattenanvändningen effektiviseras. Ett första steg i effektivisering är att förstå behov 
och användning. Kartläggning av vattenanvändningen utförs inte idag på ett systematiskt 
sätt i Sverige då vattnet är så billigt och historiskt har funnits i överflöd.  
  
Statistik inom området är begränsad och datainsamlingen behöver anpassas för att bereda 
underlag till analyser. Till exempel inom vilka områden (jordbruk, industrin etc) och aktörer 
som idag förbrukar vatten och i vilken grad och som kan leda till prioritering för vattenbe-
sparande åtgärder. Det finns beprövade metoder för att åskådliggöra flödesvägar inom 
andra ämnesområden, till exempel energikartläggning, som troligen kan användas för att 
kartlägga och genomföra åtgärder inom vattenanvändning. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har under år 2020 tagit fram en regional vattenförsörjnings-
plan. Åtgärdsförslaget ligger i linje med inriktningarna och prioriteringarna i planen.  

Genomförande 
a) En analys över data som idag finns tillgängligt och vad som saknas men behövs för 

att beskriva olika användningar, dvs en bristanalys, tas fram. Projektet ska föreslå 
metoder och förändringar i datainsamling och arbetssätt för att säkerställa att nöd-
vändig information blir tillgänglig för analyser över användningen, inklusive inför 
nästa del av projektet. Analysen avses innehålla en beskrivning av flödesvägar och 
nyttjandevägar. 
 

b) Energikartläggningsstandardens metodik och redovisningsprinciper anpassas och 
utvecklas för vattenanvändning. Aktiviteter i denna del av projektet är:  

a. Utveckling och anpassning av mallar för informationsinsamling och redo-
visning. 

b. Insamling och validering av information och relevant data. 
c. Data och informationsanalys. Vart tar vattnet vägen? Flödesvägar och nytt-

jandet analyseras. 
d. Resultatredovisning och åtgärdsförslag. 
e. Kontakt med företag med hög vattennyttjandegrad för att genomföra åtgär-

der i syfte att minska sin förbrukning. Urvalet av företag utgår ifrån sin vat-
tenförbrukning.  

 
22 SGU 2019 Grundvattennivåer juli (sgu.se) 
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En aspekt som behöver hanteras i projektet och projektansökan är frågan om sekretess. Ett 
nära samarbete med kommunerna krävs.  

Effekt  
Effektivare vattenanvändning leder till lägre energianvändning och därmed lägre klimatpå-
verkan. Förändrad vattenanvändning kommer också leda till att intäkts- och kostnadsför-
delningen kan komma att förändras för VA-verksamheten Om industrier kan öka cirkulat-
ion av vatten innebär det en förändring av behoven av kapacitet i ledningsnäten, minskade 
intäkter från industrin men också att vattenvolymen kan nyttjas till annat. Medborgarnas 
risk för vattenbrist minskar, medvetenheten kring vatten som resurs ökar och städer kan 
expandera utan oproportionellt dyra investeringar av vattenverk och ledningsnät. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa kli-
matförändringarna. Åtgärden bidrar även till klimatanpassning och mål i den regionala vat-
tenförsörjningsplanen. 

Kostnad och finansiering 
Åtgärden behöver finansieras genom projektansökan eller att en eller flera verksamheter 
bär enskilt eller tillsammans kostnaden. Kostnaden för ett operativt verktyg (modell) i digi-
talt format beräknas till cirka 1,8 milj. kr. 

III. SAMORDNING AV KOMMUNERNAS ENERGIPLANER 

Syfte och mål 
Syftet och målet är att vara ett stöd för kommunerna att upprätta och utveckla sina energi-
planer som de enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering är skyldiga att upprätta. 

Bakgrund  
En energiplan ska finnas i kommunen enligt lag.  
Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) säger bland annat: 
1 §   Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en sä-
ker och tillräcklig energitillförsel. 
3 §   I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och använd-
ning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i 
planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vat-
ten och andra resurser. 
8 §   Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt 
övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9–19 och 46 §§ miljöbalken.  
Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i 
ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en 
undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut 
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behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter 
som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031). 
 
För de flesta kommuner ingår detta i miljö- eller klimatstrategi eller liknande moment. Det 
finns dock ett behov av att se över hur det ser ut och öka samarbetet mellan kommunerna i 
dessa frågor.  

Genomförande 
I åtgärden kommer en sammanställning av status på energiplaneringen att kartläggas. 
 

a) Insamling av de kommunala energiplanerna. 
b) Sammanställning av synergier samt uppfyllandet av lagkraven. 
c) I samråd med kommunerna ta fram utvecklingsbehov och samarbetsmöjligheter. 
d) Upprätta en plan för samordning. 

Effekt  
Ett ökat samarbete inom länets kommuner kring de kommunala energiplanerna.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion. Miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering kan sökas till exempel hos Energimyndigheten. 

IV. TILLVARATA RESTPRODUKTER OCH RESTFLÖDEN INOM INDUSTRIN 

Syfte och mål 
Målet är att identifiera potential till och skapa samarbeten för att tillvarata restprodukter 
och restflöden inom den tillverkande industrin.  

Bakgrund 
Energianvändningen inom industrin motsvarar idag en knapp fjärdedel av länets energian-
vändning. Ett smart sätt att effektivisera användning av material eller energi är genom in-
dustriell symbios. Genom samarbete mellan industriföretag kan överskott av material eller 
energi från en verksamhet användas som råmaterial i ett annat företag. Detta samarbete kan 
ske mellan två företag eller ske i ett större nätverk. Att minska behovet av både råvaror och 
avfallshantering är en grundläggande del i den cirkulära ekonomin. 

Genomförande 
Åtgärden kan genomförs i steg a) och därefter steg b). 
a) Genomföra en potentialstudie i länet för att uppskatta möjligheterna för industriell sym-
bios. 
b) Genomföra workshops med industriföretag, anordna kunskapshöjande aktiviteter, stärka 
förutsättningar för samarbetsplattformar och mötesplatser som ska stärka möjligheterna till 
industriell symbios i länet.  
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Effekt  
Den önskade effekten är en industri som ser nya möjligheter i industriell symbios. Indu-
strier där det skapas samarbeten för att tillvarata restprodukter och avfall som kan bli till en 
tillgång, resurs eller insats hos någon annan. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 9 Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa kli-
matförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom beviljat projektmedel. 

V. LAGRING OCH SMART STYRNING AV EL  

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att möjliggöra ett 100 procent förnybart elsystem samt ta höjd för och 
anpassa elsystemet till ett ökat framtida el- och effektbehov genom att främja efterfråge-
flexibilitet samt lagringsmöjligheter av el i Jönköpings län. 

Bakgrund 
Fler sektorer förväntas använda en större andel elenergi framöver jämfört med idag; exem-
pelvis som substitution av andra energibärare inom industrin samt fler elfordon inom trans-
portsektorn. Detta ställer högre krav på att elsystemet kan hantera ett ökat behov av över-
föringskapacitet och effektuttag i elnätet. Samtidigt ska elsystemet vara 100 procent förny-
bart till år 2040, vilket innebär att ett ökat behov av överföringskapacitet och eleffekt ska 
kunna tillgodoses trots större inslag av förnybara, intermittenta energikällor. Trots att det i 
dagsläget inte är så påtagliga problem med kapacitetsbrist i länet är utmaningar att vänta 
och bör därför hanteras proaktivt.  
 
För att förhindra framtida kapacitetsbrist i länet bör möjligheten att minska effektbehovet 
ses över, jämte en utbyggnad och förstärkning av elnätet för att avhjälpa kapacitetsbrist. Ef-
fektbehovet kan minska genom ökad efterfrågeflexibilitet och genom lagring av el, exem-
pelvis genom värmeenergi i en varmvattenackumulator eller elenergi i batterier.  

Genomförande 
Inom programperioden kan aktörer på olika sätt bidra till ökad samverkan mellan stora 
energianvändare (såväl offentliga som privata), kommunala och regionala nätbolag samt fö-
retag som möjliggör mer flexibel elanvändning och lagring. 
 
På lite längre sikt behöver en marknad för effekt etableras (eller beaktas inom befintliga sy-
stem) där utbudet av och efterfrågan på tillgänglig effekt från olika sorters aktörer prissätts i 
realtid. På så sätt får elkunder ersättning för att vara flexibla. Det ger en mer effektiv an-
vändning av elnätet och det möjliggör även helt nya affärsmodeller för lagring och styrning 
av el. 
 
Exempel på åtgärder för ökad effektflexibilitet är: 

• laststyrning inom industrin avseende energiintensiva processer och elpannor m m 

81



REMISSVERSION MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 2021–2025 
 
 

 59 

• laststyrning av värmepumpar inom bostadssektorn 
• lastbalansering av elbilsladdning 
• lagring av el i batterier eller genom vätgas 
• nyttja tillgänglig effekt från reservkraft och kraftvärme 
• styrning av elproduktion från vindkraft 

Effekt  
Åtgärden förväntas leda till ett mer robust och flexibelt elsystem som kan möta ett ökat el- 
och effektbehov såväl som en ökad elproduktion från förnybara, variabla energikällor samt 
minskade effekttoppar bland länets energianvändare. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.  

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom sökt och beviljat stöd. 

VI. BÄTTRE KÄNNEDOM OM KAPACITETEN I LÄNETS ELNÄT  

Syfte och mål 
Få bättre kännedom om kapaciteten i lokala- och regionala elnät samt framtida kapacitets-
problem. 

Bakgrund 
Kapacitetsbristen i länet är i dagsläget inte så stor men med mer förnybar energi, fler elfor-
don, fler energikonverteringar till el och ökad efterfrågan på el kommer kapacitetsbristen 
att öka.  
 
I vissa delar av landet, främst i storstadsregionerna, är kapacitetsbristen redan ett problem. 
Elnätsbolagens skyldighet att ansluta elektriska anläggningar till elnätet kan i vissa fall inte 
fullgöras och industrier nekas därmed att öka sin nätanslutning och exploatering av nya bo-
stadsområden riskerar att gå i stå om de inte kan nätanslutnas.  
 
I Jönköpings län är problemen i dagsläget koncentrerade till landsbygden där elnäten är 
sämre dimensionerade och där avstånden mellan anslutningspunkterna är stora. För att få 
en bättre kännedom om hela länets nuvarande och framtida nätkapacitet behöver länets 
nätägare, kommuner och länsstyrelse samarbeta för att ta fram scenarier över hur det kom-
mande behovet kan se ut och vilka möjligheter som finns. Nulägesanalysen över hur situat-
ionen ser ut i länet kan användas för att skapa regionala samarbeten och ligga till grund för 
framtida projekt eller beslut om investeringar.  

Genomförande 
Ett samverkansprojekt mellan länets elnätsbolag, kommuner, Region Jönköpings län och 
Länsstyrelsen. En aktör behöver samordna och driva projektet framåt. Elnätsbolagen och 
kommunerna tar till exempel fram scenarier och analyser för deras nät för kommande 
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ökningar, vilka brister som finns idag. Informationen sammanställs på övergripande nivå 
för att inte röja känslig information. 

Effekt  
Den önskade effekten är ett Jönköpings län är förberedd inför framtida behov av ökad ka-
pacitet i elnäten. 

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi åt 
alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion.  

Kostnad och finansiering 
Finansieras genom sökt och beviljat stöd.  

VII. ÖKAT SAMARBETE OCH VÄGLEDNING FÖR NÄRINGSLIVET 

Syfte och mål 
Åtgärden syftar till att stärka näringslivet i deras arbete med klimat och energi. Målet är att 
företag minskar sina växthusgasutsläpp, ökar andelen förnybar energi, bedriver ett systema-
tiskt och strukturerat energieffektiviseringsarbete samt bidrar med nya affärslösningar. 

Bakgrund 
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle och bidrar på 
många sätt i omställningen. Utsläpp och resursanvändning behöver minska hos varje före-
tag. För att möjliggöra energieffektiviseringar, utsläppsminskningar och nya affärslösningar 
samt affärsmodeller krävs också nya samarbeten.  
 
I klimat- och energistrategin för Jönköpings län pekas näringsliv och affärsutveckling ut 
som ett av sju fokusområden. Fokusområdet har två inriktningar: Näringslivet är resursef-
fektivt, har låg klimatpåverkan och är anpassat efter ett förändrat klimat. Den andra är: Nä-
ringslivet bidrar med affärslösningar. Att bidra till symbios, sprida goda exempel, skapa nya 
lösningar är viktiga aspekter för att gå från ord till handling och öka takten i omställningen.  
 
I strategin lyfts vikten av att aktörerna tillsammans hjälper varandra. För att stärka närings-
livet i deras arbete med klimat och energi behöver fler aktörer samarbeta för att tillsam-
mans vägleda näringslivet.    
Det kan handla om: 

• Driva nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser genom bland an-
nat föreläsningar, utbildningar och workshops. Det är centralt att nå rätt företag, de 
som är förändringsinriktade.   

• Företagsspecifik rådgivning och coachning inom cirkulär ekonomi och industriell 
symbios. 

• Informationsspridning kring ekonomiska stöd samt hjälp med ansökningar. 
• Möjliggöra spridning av goda exempel om resurs- och energieffektivisering, ut-

släppsminskningar, cirkulära affärsmodeller o.s.v. Det skulle kunna ske genom ex-
empelvis klimatrådets webbplats eller annat lämpligt forum som når ut till många 
företag.  
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• Dela kunskap om hur företag kan ställa krav i upphandlingar för att öka klimatnyt-
tan. 

• Undersöka finansieringsmöjligheter för att driva ett projekt inom cirkulär ekonomi, 
klimatsmarta affärslösningar och resurseffektivitet för att kunna åstadkomma de 
förändringar som krävs inom näringslivet för att Jönköpings län ska bli ett klimat-
smart plusenergilän.  

Genomförande 
Ett samverkansprojekt mellan länets aktörer där målet är att stärka länets näringsliv som 
idag inte är aktiva i klimatrådet eller annan klimat- och miljönätverk. Deltagare i samver-
kansprojektet kan vara till exempel Region Jönköpings län (regional utveckling och Energi-
kontor Norra Småland), Länsstyrelsen, kommunerna (energi- och klimatrådgivarna och nä-
ringslivsbolagen), CSR Småland, Handelskammaren och andra samordnande näringslivsak-
törer. 

Effekt 
Ett näringsliv som arbetar systematiskt med klimat- och energifrågan.  

Bidrar även till andra miljökvalitets- och globala mål för hållbar utveckling 
Åtgärden bidrar till globala mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7 Hållbar energi för 
alla, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna. Aktuella miljökvalitetsmål är Frisk luft och 
God bebyggd miljö. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering genom sökt och beviljat stöd. 
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Indikatorer 
I detta avsnitt listas de indikatorer som ingår i klimat- och energistrategin. I remissvers-
ionen är indikatorerna listade efter fokusområde. En komplett lista med indikatorer kopp-
lade till respektive åtgärd kommer att tas fram till slutversionen av åtgärdsprogrammet. 

MÅL TILL 2045 

Tabell 3 Mål till 2045 och tillhörande indikatorer i klimat- och energistrategin. 

Mål Indikatorer Källa 

Senast 2045 är de totala utsläppen av 
växthusgaser i länet lägre än 1 ton per in-
vånare och år. 

Sveriges konsumtionsutsläpp 
inkl. territoriella utsläpp inom 
länet 

SMED och SCB 

Senast 2045 producerar Jönköpings län 
mer energi än vi använder. Energin vi pro-
ducerar är förnybar och är minst 10 000 
GWh/år. 

1. Andel förnybar energi av 
totala energitillförseln 
2. Energianvändningen i 
Jönköpings län 

SCB och Energimyndigheten 

Klimatförändringarna möts aktivt genom 
att skapa ett samhälle som minskar sår-
barheter och tillvaratar möjligheter, för ett 
varmare, torrare och blötare län. 

Relevanta indikatorer inom 
respektive fokusområde kan 
användas för bedömning 
av målet 

 

 

Transporter och resor 

Tabell 4 Indikatorer för området transport och resor 

Indikatorer 

Växthusgasutsläpp transportsektorn 

Resvanor i Jönköpings län 

Körda mil privat och tunga transporter 

Antal tankställen per förnybart drivmedel i Jönköpings län 

Andel personbilar per drivmedel i Jönköpings län 

Samhällsplanering 

Tabell 5 Indikatorer inom området samhällsplanering 

Indikatorer 

Andelen nybyggda bostäder inom 400 m från hållplats inom tätort resp. 2 km utanför tätort 

Andelen befolkning inom tätort som bor inom 400 m från hållplats 

Antal km byggd cykelväg 

Andelen målpunkter av de prioriterade som är genomförda. 
 

Bebyggelse 

Tabell 6 Indikatorer inom området bebyggelse 

Indikatorer 

Antal och andel nybyggda flerbostadshus i trästomme 
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Energiintensitet inom bostäder 

Konsumtion och livsstil 

Tabell 7 Indikatorer för konsumtion och livsstil 

Indikatorer 

Mängd hushållsavfall per person i Jönköpings län 

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

Växthusgasutsläpp i Jönköpings län 

Förnybar energi 

Tabell 8 Indikatorer för området förnybar energi 

Indikatorer 

Andel förnybar el- och värmeproduktion av den totala energitillförseln 

Mängd producerad förnybar energi per energislag. 

Andel biobränsle i Jönköpings län 

Andel förnybar energi av totala energitillförseln 

Energianvändningen i Jönköpings län  

Gröna näringar och natur 

Tabell 9 Indikatorer för området gröna näringar och natur 

Indikatorer 

Energiintensitet i jord- och skogsbruk 

Växthusgasutsläpp inom jord- och skogsbruk 

Upptag av växthusgaser 

Fossila utsläpp inom jord- och skogsbruket (inkl. arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk) 

Energianvändning i jord- och skogsbruket per BRP 

Yta anlagd eller hydrologiskt restaurerad våtmark 

Näringsliv och affärsutveckling 

Tabell 10 Indikatorer för området näringsliv och affärsutveckling 

Indikatorer 

Energiintensitet i tillverkningsindustrin 

Växthusgasutsläpp inom industrin 

Andel företag som arbetar systematiskt och strukturerat med energieffektivisering 

Andel företag med miljö- eller energiledningssystem 

Energiintensitet totalt 
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Ordlista 
Ord och begrepp Förklaring 

BRP 
Bruttoregionalprodukt, den regionala motsvarigheten till Bruttonationalprodukt (BNP). 

Förnybar energi 
Vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk 
energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från av-
loppsreningsverk samt biogas. 

Effektbrist 
Med effektbrist menas den situation som kan uppstå när elförbrukningen är så hög att 
den el som produceras inte räcker till utan vi behöver importera från andra länder. 

Ekosystemtjänst 
En benämning för de produkter och tjänster vi människor får gratis av naturens ekosy-
stem och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.  

Hållbart 
Följer principer för hållbarhet – med tre dimensioner som ska samverka: ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. 

Kapacitetsbrist 
Kapacitetsbrist kan innebära två saker, antingen produceras inte tillräckligt med el el-
ler så finns det inte tillräckligt med kapacitet i elnätet för att ansluta och leverera el i 
den utsträckning som efterfrågas. 

Klimatanpassning 
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker 
av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. 

Klimatsmart 
Innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser 
och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Vi gör de bästa tänk-
bara valen för klimatet. 

Koldioxidekvivalen-
ter/ CO2-ekvivalen-
ter   

Måttenhet som används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten (som 
bara koldioxid) av olika växthusgaser. 

Konsumtionsbase-
rade utsläpp 

Omfattar växthusgasutsläpp som uppstår regionalt, nationellt och internationellt på 
grund av privat och offentlig konsumtion i Jönköpings län. 

Nettoimport/export  
av el 

Skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el under en angiven period 
(per kalenderår). 

Plusenergilän 
Innebär att länet är självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott 
till energiomställningen. 

Territoriella utsläpp 
Omfattar utsläpp från verksamheter i Jönköpings län som geografiskt område. Även 
export är inkluderat. 

Totala växthusgas-
utsläpp 

Inkluderar utsläpp som sker inom länet samt våra utsläpp från konsumtion och resor i 
andra län och länder. Omfattar de konsumtionsbaserade utsläppen. 

Utsläpp 
Med utsläpp menas genomgående, om inget annat anges, utsläpp av växthusgaser. 

Växthusgaser 
Koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), florkolväten (-HFC), flourkarboner (-PFC) 
och svavelhexaflourid (SF6). 
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Bilaga 1. Åtgärder listade efter aktör 
Bilaga 1 är inte ifylld i remissversionen. Till den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet kommer här alla 
deltagande aktörer vara listade. 

Aktör, t ex Länsstyrelsen/Kommun/Klimatrådets 
aktörer 

ÅTGÄRDER PÅ STRATEGISK NIVÅ 
1. Systematiskt arbete med klimat och energi     

OMRÅDESSPECIFIKA ÅTGÄRDER 
Lista över alla åtgärder aktören åtagit sig.  
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Remissinstans:
Fyll i:
1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet ska fylla i kolumn D (ja/nej/ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E, t.ex. om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden.
3. För projektåtgärder, rad 43 till 49, anges inget åtagande i detta skede. Lämna gärna en kommentar i kolumn E om organisationen anser att den är värdefull. 
4. Fyll på synpunkter som inte är kopplade till en specifik åtgärd i fliken "övriga synpunkter på remissen".

Nr. Åtgärdsnamn
Förslag på ansvariga för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/delta
i genomförandet av åtgärden (välj Ja,
Nej eller Ej relevant i rullistan) Kommentar av din organisation

Strategiska åtgärder

1 Systematiskt arbete med klimat och energi
Alla deltagande aktörer genomför
denna. Ja

2 Hållbara investeringar

a) Länsstyrelsen*, Kommuninvest,
Vaggeryds och Gislaveds kommuner,
Länsförsäkringar Jönköping samt
ELMIA
b) Kommunerna

3 Beräkning av länets totala utsläpp Länsstyrelsen
Områdesspecifika åtgärder

4 Tjänsteresor, besöksresor och kundresor
a) Region Jönköpings län
b) Alla klimatrådets aktörer

5 Arbetspendling
a) Region Jönköpings län
b) Alla klimatrådets aktörer

6 Ökat samarbete i samhällsplaneringsprocessen

Region Jönköpings län (Regional
utveckling)*, Länsstyrelsen i
Jönköpings län, kommunerna, Region
Jönköpings län (Jönköpings länstrafik),
Trafikverket

7 Metodutveckling för samhällsplaneringen

Länsstyrelsen i Jönköpings län*,
kommunerna, Trafikverket, Region
Jönköpings län (Energikontor Norra
Småland), Region Jönköpings län
(Jönköpings länstrafik)

8 Trygga och sammanhängande vägar för cykel
Kommunerna, Region Jönköping län

9 Minskad klimatpåverkan från byggnader

a) Region Jönköpings län (Energikontor
Norra Småland)*, kommunerna (energi-
och klimatrådgivarna), Södra,
Träcentrum, Träbyggnadskansliet,
Sweco, HSB Göta, Jönköpings
kommun, Länsstyrelsen
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b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings
län (Energikontor Norra Småland),
kommunerna (energi- och
klimatrådgivarna), Södra, Träcentrum,
Träbyggnadskansliet, Sweco, HSB Göta,
Jönköpings kommun

c) Region Jönköpings län (Energikontor
Norra Småland)*, Sweco, HSB Göta,
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen,
Vätterhem AB, kommunerna,
kommunala bostadsbolag, samt andra
berörda aktörer.

10 Renovera resurs- och energieffektivt
Kommunerna, Region Jönköpings län,
kommunala bostadsbolag, privata
bostadsbolag

11 Upphandling och strategiska inköp
Alla som ställer sig bakom åtgärden,
Kommunerna, Region Jönköpings län,
Länsstyrelsen

12 Workshops om upphandling
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län

13 Kampanj om konsumtion
Klimatrådet som samverkansplattform

14 Minska avfallet
Alla klimatrådets aktörer och andra
intresserade aktörer

15
Öka den förnybara produktionen av el, värme och kyla

Alla Klimatrådets aktörer och andra
intresserade aktörer

16 Främja produktionen av förnybar energi
Region Jönköpings län (Energikontor
Norra Småland)*, kommunerna (energi-
och klimatrådgivarna)

17
Skogsbruket har låg klimatpåverkan och anpassat efter
ett förändrat klimat

a) Skogsstyrelsen*, Södra och LRF
b) Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen och
Södra
c) Södra, Länsstyrelsen och LRF

18
Jordbruket är energieffektivt och har låg
klimatpåverkan

a) LRF*, Länsstyrelsen, Region
Jönköpings län (Energikontor Norra
Småland) samt kommunerna
(kommunala energi- och
klimatrådgivarna)
b) LRF* och Länsstyrelsen
c) Region Jönköpings län,
Länsstyrelsen, LRF och övriga
organisationer i styrgruppen för den
regionala livsmedelsstrategin

19 Rådgivning och tillsyn för resurseffektiva företag

a) Länsstyrelsen*, kommunerna
(tillsynsansvariga)
b) Länsstyrelsen*, kommunerna
(tillsynsansvariga)

9 Minskad klimatpåverkan från byggnader

91



c) Länsstyrelsen
20 Workshops för cirkulär ekonomi CSR Småland*, kommunerna

Projektåtgärder

I
Kartläggning av varu- och energiflöden samt restflöden

II Minska vattenkonsumtionen
III Samordning av kommunernas energiplaner

IV Tillvarata restprodukter och restflöden inom industrin
V Lagring och smart styrning av el

VI Bättre kännedom om kapaciteten i länets elnät
VII Ökat samarbete och vägledning för näringslivet

19 Rådgivning och tillsyn för resurseffektiva företag
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.
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Lista -rör ej
Ja
Nej
Ej relevant
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Annika Pers Gustafsson  
Samhällsavdelningen 
010-223 64 26 
 
 
 

  
 
 
 
Enligt sändlista 

 

 

 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webb www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

 
Vill din organisation vara med och bidra till att 
minska vår klimatpåverkan och öka den 
förnybara energin i länet? 
 

REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. Nu är det 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan som är aktuellt.  

Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 ges möjlighet för alla 
organisationer som vill att: 

1. lämna synpunkter på förslaget, samt  

2. svara på vilka av åtgärderna som din organisation kan bidra med att genomföra.  

Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 20 åtgärder och kommer att gälla mellan juli 
2021–2025. Det ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–2019. 

VILL DIN ORGANISATION VARA MED OCH BIDRA? GÖR SÅ HÄR! 
Ladda ner remissversionen av åtgärdsprogrammet. Den finns att ladda ner på 
Klimatrådets webbplats. (https://klimatradet.se/atgardsprogram/)  

1. Gå igenom åtgärdsförslagen som finns i åtgärdsprogrammet och svara på 
vilka åtgärder ni vill genomföra under programperioden. Skriv in era svar i 
bifogad excelfil.  
Block 1 innehåller tre strategiska åtgärder där åtgärd 1 gäller alla. Block 2 innehåller 17 områdesspecifika 
åtgärder och block 3 är en idébank med sju projektåtgärder.  

• Har din organisation inte varit med i framtagandet, men vill delta? 
Fyll i excelfilen vilken organisation ni är och vilka åtgärder ni vill åta er. Ni 
väljer själva hur stort åtagande ni vill ha: alla deltagande aktörer genomför 
åtgärd 1. Vill ni åta er mer? Kanske vill ni genomföra någon av åtgärderna 
som redan finns med i programmet eller har ni förslag på andra åtgärder? 
Fyll i så fall i det på den första tomma raden i excelfilen.   

• Intresserade av projektåtgärderna? 
För projektåtgärderna anges inget åtagande i detta skede. Lämna gärna en 
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 MISSIV 
  

Datum 
2020-12-15 

Beteckning 
425-10598-2019 

Sida 2/4   

 
 

kommentar om din organisation anser att projektåtgärden är värdefull att 
den genomförs och om ni har intresse av att delta vidare i processen för den 
specifika projektåtgärden. 

 
2. Ange dina övriga synpunkter på förslaget, både generella och detaljerade.  
Disponera dina synpunkter efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.  

 
 
Svar önskas senast den 31 mars 2021 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 425-10598-2019. 
 
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under 
remisstiden och att diskutera förslaget till åtgärdsprogram. 
 
Kontaktperson är: 
Annika Pers Gustafsson, 010-223 64 26 annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se  

 
 
 
 
Helena Jonsson 
Landshövding 
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Datum 
2020-12-15 

Beteckning 
425-10598-2019 

Sida 3/4   

 
 
Bakgrund 
Åtgärdsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 (främst mål 13), ambitionerna i 
Parisavtalet, och Sveriges miljökvalitetsmål. Tillsammans med Jönköpings läns klimat- och 
energistrategi skapas en plattform för det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkande 
utsläpp och öka andelen förnybar energi.  
 
Klimat- och energistrategin (2019:18) visar en gemensam inriktning för klimat- och 
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet, och är basen för det 
arbete som genomförs i länet. I strategin finns vision och mål för länet till 2045 samt 
beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen. Problemen är i 
många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull 
roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.   

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål för genomslag i samhället. Inom energi- och klimatområdet är uppdraget att 
samordna och leda det regionala arbetet, och i miljömålsarbetet är uppdraget att i bred 
samverkan utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin utgångspunkt i 
länets klimat- och energistrategi.  

ÅTGÄRDSPROGRAMMETS SYFTE 
Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter 
och därmed även bidra till de klimat- och energipolitiska målen i samhället i stort. 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att minimera länets 
klimatutsläpp, öka den förnybara energin och därmed bidra till länets klimat- och 
energistrategi.  

FRAMTAGANDEPROCESSEN 

Framtagandet har skett under 2020 i bred samverkan med länets kommuner, Region 
Jönköpings län samt klimatrådets aktörer med tillhörande fokusgrupper och arbetsgrupper. 
Arbetet startade med en översyn av de föregående åtgärdsprogrammen, och togs vidare via 
workshopar och dialogtillfällen under våren och hösten 2020. 

Remissperioden pågår till och med 31 mars 2021. Därefter tas inkomna synpunkter 
omhand och åtgärdsprogrammet fastställs under sommaren 2021, och gäller sedan fram till 
och med 2025. 

UPPLÄGG 
Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 

1. Strategiska åtgärder, 3 åtgärder  
2. Områdesspecifika åtgärder, 17 åtgärder 
3. Projektåtgärder, 7 åtgärder 
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2020-12-15 

Beteckning 
425-10598-2019 

Sida 4/4   

 
 

Sändlista 
Aneby kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Stiftelsen Aneby Bostäder 
Aneby Näringsliv 
Eksjö kommun 
Eksjö Energi 
Eksjö.nu 
Eksjöbostäder AB 
Gislaved kommun 
Gislaved Energi 
Gislavedshus 
Enter Gislaved 
Gnosjö kommun 
Business Gnosjö Region AB 
Fastighets AB Järnbäraren 
Habo kommun 
Habo Energi 
Habo Bostäder AB 
Jönköping kommun 
Jönköping Energi AB 
Bostads AB Vätterhem 
JuneHem AB 
Södra Munksjön Utvecklings AB 
Mullsjö kommun 
Mullsjö Energi & Miljö 
Mullsjö Utveckling AB 
Mullsjö bostäder 
Nässjö kommun 
Nässjö Affärsverk 
Nässjö Näringsliv AB 
Fastighets AB Linden 
Sävsjö kommun 
Njudung Energi 
Sävsjö Näringsliv AB 
Sävebo AB 
Tranås kommun 
Tranås Energi 
Tranås United 
AB Tranåsbostäder 
Vaggeryds kommun 
Vaggeryds Energi 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 
Vetlanda kommun 
Nuvab 
Witalabostäder 
Värnamo kommun 
Värnamo Energi 

Värnamo Näringsliv 
Finnvedsbostäder 
Region Jönköpings län 
Almi Företagspartner AB 
Arkitekthuset 
Atteviks Bil AB 
Beyond by Andpeople AB 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Castellum 
CSR Småland 
Cybercom 
Elmia  
EWAYS 
FC Gruppen 
Forserum Safety Glass AB 
Friskis och Svettis 
Företagarna Jönköpings län 
Försvarsmakten 
GARO 
Handelskammaren Jönköpings län 
HSB Göta 
Hushållningssällskapet 
Husqvarna group 
Jordbruksverket 
Jönköping University 
Kommuninvest 
Linköpings universitet 
LRF Jönköpings län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen Jönköpings län 
OBOS Sverige AB 
Riksbyggen 
RISE 
Science Park Jönköping 
Skanska 
Skogsstyrelsen Jönköpings län 
SWECO 
Swegon 
Svenskt näringsliv Jönköpings län 
Sävsjö Transport AB 
Södra 
Tosito 
Trafikverket 
Trafikverket Jönköpings län 
Träbyggnadskansliet 
Träcentrum 
TUC
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Remiss - Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat 
Diarienummer: RJL 2020/2547 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

2. Ärendet kompletteras med ett skriftligt yttrande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat”. 
Åtgärdsprogrammet koppar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och dess handlingsplaner genom att programmet svarar mot delstrategierna i 
RUS om klimatanpassning. Samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings 
län och Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. 
Åtgärdsprogrammet är även i linje med Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025. Region Jönköpings län ställer sig positiv till 
åtgärderna i programmet, men ser ett behov av justering med avseende på en 
av åtgärderna som berör Region Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-01-26 
 Förslag till yttrande i svarsfil ”Yttrande, anpassning till ett förändrat 

klimat” 
 Ny formulering av åtgärd 52 "Åtgärd 52, teknisk försörjning" 
 Remiss åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet kompletteras med ett skriftligt yttrande och 
att excel-filen läggs till som en bilaga. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2021-02-10 RJL 2020/2547 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Remiss åtgärdsprogram anpassning till 
ett förändrat klimat, 424-10599-2019 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat”. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärderna i programmet, men ser ett 
behov av justering med avseende på en av åtgärderna som berör Region 
Jönköpings län. 

Information i ärendet 
Åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat” syftar till att utveckla 
och förbättra förmågan att kunna hantera klimatförändringar i Jönköpings län. 
Åtgärderna har sin grund i de prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella 
klimatanpassningsstrategin samt länets klimat- och energistrategi. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-02-10 
 Förslag till yttrande daterat 2021-02-10 
 Bilaga till yttrande, svarsfil 
 Ny formulering av åtgärd 52 "Åtgärd 52, teknisk försörjning" 
 Remiss åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat” 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2547 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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YTTRANDE 1(2) 

 2021-02-23 RJL 2020/2547 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
jonkoping@lansstyrelsen.se 
      
            
 

Remiss - åtgärdsprogram anpassning 
till ett förändrat klimat, 424-10599-2019 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över åtgärdsprogram 
anpassning till ett förändrat klimat. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärderna i programmet, men ser ett 
behov av justering med avseende på en av åtgärderna som berör Region 
Jönköpings län. 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på åtgärdsförslagen har lämnats i den särskilda svarsfilen där 
Länsstyrelsen önskar få svaren för respektive åtgärd. En sammanfattning av 
Region Jönköpings läns synpunkter lämnas nedan. 
 
Övergripande synpunkter på remissen 
Åtgärdsprogrammet koppar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess 
handlingsplaner genom att programmet svarar mot delstrategierna i RUS om 
klimatanpassning. Samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region 
Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. 
 
Åtgärdsprogrammet är även i linje med Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025. 
 
Åtgärd 1, Systematiskt klimatanpassningsarbete 
Att bedriva ett systematiskt klimatanpassningsarbete är en viktig åtgärd för att vi 
ska kunna möta de risker som ett förändrat klimat medför. 
 
Åtgärd 2, Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 
En bra utformad åtgärd som medger att varje verksamhet på ett systematiskt sätt 
identifierar de mest betydande klimatriskerna och åtgärdar dessa i enlighet med 
handlingsplan. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL 2020/2547 

 

Block 2, Länsgemensamma åtgärder 
Genom en handlingsplan för de mest betydande klimatriskerna kommer Region 
Jönköpings län att hantera bland annat de länsgemensamma åtgärderna, därav 
nämns inte Region Jönköpings län som en aktör när det gäller dessa åtgärder.  
 
Åtgärd 52, Teknisk försörjning 
Ny formulering av åtgärd 52 föreslås, se bilaga "Åtgärd 52, teknisk försörjning". I 
åtgärden hänvisas till den tekniska försörjningsplanen och den planen omfattar 
inte dagvattenhantering och problematik kring skyfall. Dessa båda aspekter 
inkluderas istället i kommande handlingsplan om klimatanpassning (åtgärd 2)  
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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Remissinstans: Region Jönköpings län

Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/nej) och kan lämna kommentarer i F.

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation

Strategiska åtgärder Strategiska åtgärder

1 Systematiskt klimatanpassningsarbete Alla deltagande aktörer Ja Alla deltagande aktörer genomför
denna.

Bra åtgärd. Att bedriva ett systematiskt
klimatanpassningsarbete är en viktig
åtgärd för att vi ska kunna möta de
risker som ett förändrat klimat medför.

2 Handlingsplan för mest betydande klimatrisker Alla deltagande aktörer Ja Alla deltagande aktörer genomför
denna.

Bra åtgärd som medger att varje
verksamhet på ett systematiskt sätt
identifierar de mest betydande
klimatriskerna och åtgärdar dessa i
enlighet med handlingsplan.

Länsgemensamma åtgärder

3 Grönska i bebyggd miljö Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

4 Risk för översvämning och skred vid förorenade områden Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

5 Dagvatten Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

6 Vattenförsörjning Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

Aktörsspecifika åtgärder
7 Gynna ekosystemtjänster genom detaljplan Aneby kommun
8 Rådgivning i tillsyn. Aneby kommun
9 Hållbarhetsarbete i skolan Aneby kommun

10 Invasiva arter Aneby kommun
11 Informationsinsats- enskilt vatten. Aneby kommun

12 Förnyelseplanering prioriteras Eksjö kommun
13 Framkomligheten till samhällsviktig verksamhet säkerställs Eksjö kommun
14 Samverkan för att hålla kvar vatten i landskapet Eksjö kommun
15 Öka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på parkområden Eksjö kommun
16 Kommunen informerar om klimatförändringar kopplat till kulturmiljö Eksjö kommun

17 Kartlägga riskområden kring ras, skred och erosion Gislaved kommun
18 Ordna sval inomhusmiljö Gislaved kommun
19 Gröna och blå strukturer i tätortsutveckling Gislaved kommun
20 Säkerställa vattenförsörjningen till utsatta områden/verksamheter Gislaved kommun
21 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen Gislaved kommun

22 Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och
skyfall Gislaved kommun

23 Ordna sval inomhusmiljö Gnosjö kommun
24 Helhetstänk kring översvämning Gnosjö kommun
25 Öka förmågan att hantera naturolyckor Gnosjö kommun
26 Säkerställ vattenförsörjningen till kommunens klienter Gnosjö kommun
27 Aktivt gynna den biologiska mångfalden med främjande av pollinatörer Gnosjö kommun
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28 Motverka invasiva arter och skadedjur Gnosjö kommun

29 Ta hänsyn till  och förebygga negativa klimateffekter som ingår i kommunens klimat-
och sårbarhetsanalys Habo kommun

30 Kartläggning av riskområden vid skogsbrand Habo kommun
31 Upprätta en klimatanpassad VA-plan Habo kommun

32 Tillsyn av egenkontroll i förskolor och skolor för att säkerställa att planer, rutiner och
solskydd fungerar tillfredställande Habo kommun

33 Tillsyn av egenkontroll i äldreboende för att säkerställa att planer, rutiner och
solskydd fungerar tillfredställande Habo kommun

34 Genomföra informationsåtgärder för att förebygga att invasiva arter tränger undan
inhemska arter Habo kommun

35 Ordna sval inomhusmiljö Jönköpings kommun
36 Planeringsunderlag för översvämning Jönköpings kommun
37 Översvämningsbara ytor Jönköpings kommun
38 Säkerställa tillgänglighet till prioriterade vägar för Räddningstjänst Jönköpings kommun
39 Genomföra informationskampanjer om brand i skog och mark Jönköpings kommun

40 Utbilda våra kunder om klimatanpassning i fastigheter Länsförsäkringar

41 Integrera prioriterade klimateffekter i myndighetens beslut Länsstyrelsen i Jönköpings län
42 Informera och stödja myndighetens målgrupper och aktörer Länsstyrelsen i Jönköpings län
43 Ta fram rutiner för arbete i fält och vid platsbesök Länsstyrelsen i Jönköpings län
44  Utveckla och anpassa verksamheten Länsstyrelsen i Jönköpings län

45 Ordna sval inomhusmiljö Nässjö kommun
46 Samverkan kring översvämning Nässjö kommun

47 Arbeta i tidigt stadie med översvämningsområden i översiktsplaner och detaljplaner Nässjö kommun
48 Översvämningsbara ytor Nässjö kommun
49 Ökad kompetens för att förebygga konsekvenser av värmebölja och skyfall Nässjö kommun
50 Säkerställa vattenförsörjning Nässjö kommun
51 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen Nässjö kommun

52 Fortsätta arbetet med de tekniska försörjningsplanerna
Planera och anpassa den tekniska försörjningen vid sjukhusen

Region Jönköpings län Ja, efter justering av åtgärd Ny formulering av åtgärd 52 föreslås, se
bilaga "Åtgärd 52, teknisk försörjning". I
åtgärden hänvisas till den tekniska
försörjningsplanen och den planen
omfattar inte dagvattenhantering och
problematik kring skyfall. Dessa båda
aspekter inkluderas istället i kommande
handlingsplan om klimatanpassning,
dvs åtgärd 2.

53 Riskanalys Sävsjö kommun
54 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Sävsjö kommun
55 Dricksvattenstrategi Sävsjö kommun
56 Inventering av kommunala fastigheter Sävsjö kommun
57 Vattengrupp Sävsjö kommun
58 Implementera den regionala livsmedelsstrategin Sävsjö kommun
59 Anta och implementera en blå- och grönstrukturplan Sävsjö kommun
60 Upprätta klimatanpassad VA-plan Sävsjö kommun
61 Separera dag- och avloppsvatten Sävsjö kommun

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation
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62 Informationskampanj om att spara vatten Sävsjö kommun

63 Implementera policy för klimatanpassning i uppdrag Sweco

64 Slutföra arbetet med risker och åtgärder kring översvämning av Svartån (SANT
projektet) Tranås kommun

65 Sammanställa kunskapen kring invasiva arter i kommunen och göra en
handlingsplan Tranås kommun

66 Ta fram en vattenförsörjningsplan Tranås kommun
67 Forma kommunens organisation och ansvar för klimatanpassning Tranås kommun

68 Åtgärder i riskområden för skyfall och värmebölja Vaggeryds kommun
69 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden Vaggeryds kommun
70 Skapa skyfallståliga städer Vaggeryds kommun
71 Öka andelen lövskog vid samhällsviktiga verksamheter Vaggeryds kommun
72 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Vaggeryds kommun
73  Bekämpa invasiva arter Vaggeryds kommun

74 Upprätta klimatanpassad VA-plan Vetanda kommun
75 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Vetanda kommun
76 Minska negativa effekter av värmebölja Vetanda kommun
77 Förorenade områden Vetanda kommun
78 Sprida information om och bekämpa invasiva arter Vetanda kommun
79 Vattenförsörjningsplan Vetanda kommun
80 Centrumplan för centralorten Vetanda kommun
81 Bevara grönstruktur Vetanda kommun
82 Översyn av regleringsrätter för dricksvattenförsörjning Vetanda kommun
83 Separering av dag- och avloppsvatten Vetanda kommun
84 Rådgivning i tillsyn Vetanda kommun

85 Översvämningskartering i flera vattendrag som går genom kommunens mindre
orter Vetanda kommun

86 Riktlinjer för reservkraft Vetanda kommun
87 Informera om beskuggning vid vattendrag Vetanda kommun

88 Utbyggnad av fibernätet Värnamo kommun
89 Ordna sval inomhusmiljö Värnamo kommun
90 Inkludera klimatrisker i sin miljötillsyn Värnamo kommun

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer

I remissen på sidan 145 listas de åtgärder som Region Jönköpings län omfattas av. Här ska de länsgemensamma åtgärderna tas bort eftersom Region Jönköpings län omfattas av åtgärd 1, 2 och 52.
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Nytt förslag 
 
 
ÅTGÄRD 52. Planera och anpassa den tekniska försörjningen vid sjukhusen 
Beskrivning av åtgärden  
Region Jönköpings län har tre akutsjukhus i länet. Här behöver verksamheten fungera, oavsett 
klimatförändringens effekter, därför har varje sjukhus upprättat en teknisk försörjningsplan som 
sträcker sig till 2030. Dessa planer hanterar ett par viktiga åtgärder ur klimatanpassningssynpunkt som 
kommer behöva vara implementerade, helt eller delvis, i slutet av denna programperiod.    
 
Dessa åtgärder är:  
o trygga försörjningen av kyla  
o trygga försörjningen av dricksvatten  
 
Ansvarig aktör  
Region Jönköpings län  
 
Klimateffekt  
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur.  
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri.  
 
Kostnad och finansiering  
Det finns inga avsatta medel för åtgärderna i dagsläget, utan detta kommer i stort behöva hanteras inom Regionens 
investeringsprocess. I samband med det kommer också mer detaljerade kostnader tas fram. 
En del av åtgärderna kommer dock kunna genomföras inom ramen för planerade om- och nybyggnadsprojekt.  
 
Indikator  
De två åtgärderna är implementerade.  
 
Bedömningskriterier:  
G: De två åtgärderna är implementerade.  

H: En av åtgärderna är implementerad.  
P: Processen med att implementera minst en av åtgärderna är påbörjad.  
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1 Sammanfattning 
Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resilien-
sen för klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats  fram 
genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prioriterade kli-
mateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.  
 
Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 
1. Strategiska åtgärder 
2. Länsgemensamma åtgärder 
3. Aktörsspecifika åtgärder 

 
Totalt sett har åtgärdsprogrammet 90 åtgärder, uppdelade enligt följande: 
• Block 1 Strategiska åtgärder: 2 åtgärder,  
• Block 2 Länsgemensamma åtgärder: 4 åtgärder, och 
• Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 84 åtgärder.  
 
En sammanfattande lista för  varje  deltagande aktör finns sist i programmet. 

119



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 11 

2 Inledning 
Att minska samhällets utsläpp av växthusgaser har länge varit en aktuell fråga, som under 
de senaste åren på allvar fått sällskap av frågan hur vi anpassar oss till de klimatförändringar 
vi inte kan motverka. Klimatpåverkan och klimatanpassning har blivit två sidor av samma 
mynt. Klimatanpassning handlar om att förebygga den klimatförändring vi inte kan mot-
verka, det vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på grund av ett förändrat kli-
mat. Att minska samhällets klimatpåverkan och därmed hindra att skadorna ens uppkom-
mer är dock det övergripande målet. 
 
Vi i Jönköpings län har sedan länge haft ett ambitiöst och aktivt klimat- och energiarbete. 
Redan år 2011 bildades Klimatrådet där vi enades om visionen ”Plusenergilän” - att ta kli-
matfrågan på allvar och sikta mot att leverera ett överskott av förnybar energi. Jönköpings 
län skulle till år 2050 bli ett energiproducerande län med kraftig energieffektivisering i alla 
sektorer och då leverera ett överskott av förnybar energi samtidigt som vi reducerar våra 
utsläpp av växthusgaser.  
 
År 2019 fastställdes den uppdate-
rade klimat- och energistrategin 
för länet och visionen förtydliga-
des till Klimatsmart plusenergilän – 
för att synliggöra vikten de tre be-
nen: 
• utsläppsminskningar,  
• energieffektivisering och  
• anpassning till ett förändrat 

klimat.  
 
Internationellt och nationellt har det hänt mycket inom området och den uppdaterade kli-
mat- och energistrategin tar således även hänsyn till Agenda 2030, ambitionerna i Parisavta-
let, och Sveriges miljömål. 
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Syfte och mål  

Övergripande ramverk 
Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett lång-
siktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska 
sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Målsättningarna om klimatanpassning i Parisavtalet 
och Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling ska också uppnås. Målen bör 
beaktas i politik, strategier och planering på nationell nivå och integreras i ordinarie verk-
samhet och ansvar.  

Länsstyrelsens uppdrag och mål 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
länet står rustat att hantera och möta klimatrelaterade händelser som orsakar olika typer av 
störningar, samt samverka med andra myndigheter, kommuner och relevanta aktörer i länet 
i syfte att integrera klimatanpassning i arbetet med ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
Den 1 januari 2019 började en ny förordning (2018:1428) gälla för det nationella klimatan-
passningsarbetet. Förordningen innefattar såväl Länsstyrelser som nationella myndigheter, 
och innebär att varje myndighet skall  
1. utreda klimatförändringens påverkan i en klimat- och sårbarhetsanalys,  
2. ta fram mål för myndigheten 
3. samt upprätta handlingsplaner med klimat- och sårbarhetsanalysen som grund. 
 
Myndighetens mål med tillhörande åtgärder ska, i samklang med Jönköpings läns klimat- 
och energistrategi (2019:18), bidra till att regeringen når sina mål med klimatanpassning. De 
myndighetsmål som tagits fram baserat på behoven från Länsstyrelsens klimat- och sårbar-
hetsananalys är följande.  
 

Länsstyrelsen ska verka för att:  
1. Länets styrande, strategiska dokument, med tillhörande länsövergripande mål, tar hän-

syn till konsekvenserna av ett förändrat klimat, vilket gynnar genomförandet av dem.  
2. Länets näringsliv och produktion står beredda inför klimatrelaterade risker för respek-

tive verksamhet och har förmåga att utnyttja tänkbara fördelar som ett förändrat klimat 
innebär.  

3. I länets bebyggda miljö hanteras klimatrelaterade risker på ett sådant sätt att de, i nutid 
och framtid, inte orsakar allvarlig och irreparabel skada på befolkningens hälsa och sä-
kerhet, ekonomisk verksamhet och värdefulla kulturmiljöer.  

4. Länets naturvärden och skyddade områden står rustade att möta klimatförändringar 
och bibehåller de värden för vilka de inrättats eller liknande även i ett förändrat klimat.  

5. Länet som helhet står rustat att hantera och möta olika typer av klimatrelaterade hän-
delser som orsakar och förvärrar samhällsstörningar.  
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Syfte med åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet baseras på en regional klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) som identi-
fierar klimatrelaterade risker och sårbarheter. Åtgärdsprogrammet lyfter fram de åtgärder 
som är nödvändiga för att minimera länets sårbarheter, samt att nå myndighetens och Kli-
matrådets beslutade mål inom klimatanpassning.  
 
Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimatanpassningen inom länets verksamheter och 
därmed även bidra till klimatanpassningen av samhället i stort. Åtgärdsprogrammet ska tyd-
liggöra målsättningen med klimatanpassningsåtgärder inom den ordinarie verksamheten 
och de ansvarsområden som berörs av klimatförändringarna. Åtgärderna omfattar sålunda 
planering, strategier, ärendehandläggning, tillsyn, rådgivning och annat.  

Läshänvisning 
Allt bakgrundsmaterial som ligger till grund för detta åtgärdsprogram finns i Jönköpings 
läns Klimat- och energistrategi (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2019:18), Framtidsklimat i 
Jönköpings län (Klimatologi nr 25, 2015, SMHI) samt Uppföljning av åtgärdsprogrammen 
för miljö och klimat (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020:17).  
Åtgärderna i detta åtgärdsprogram beskrivs i kapitel 4, samt listas för respektive aktör i bi-
laga 1.  
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3 Länets sårbarheter och  
utsatta områden  

I den nationella klimatanpassningsstrategin finns sju utpekade, prioriterade klimateffekter 
med tillhörande samhällskonsekvenser. Dessa är:  
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
• Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
I detta kapitel beskrivs hur Jönköpings län blir påverkad och påverkas av dessa.  

Ras, skred och erosion  
Statens geotekniska institut (SGI) har ett särskilt myndighetsansvar vad gäller ras-, skred- 
och erosionsproblematik.  
 
Enligt SGI:s kartvisningstjänst har det i Jönköpings län historiskt inträffat skred, ras eller 
övriga jordrörelser i Jönköpings kommun, Vaggeryds kommun samt Värnamo kommun (i 
bilden nedan visar rött skred, lila ras och blått övriga jordrörelser. Små rosa punkter är spår 
av jordskred i finkornig jordart). 
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Figur 1Kartbild över de jordrörelser som inträffat i Jönköpings län.   
 
 
I arbetet med att förebygga framtida olyckor finns karteringar för följande kommuner: 
• Jönköpings kommun (moränjord, utgiven år 2011) 
• Habo kommun (moränjord, utgiven 2019) 
• Mullsjö kommun (moränjord, utgiven 2019) 
• Vaggeryds kommun (lerjord, utgiven 2011) 
• Värnamo kommun (lerjord, utgiven 2011) 
 
Utöver dessa kommer ytterligare fem av länets kommuner få karteringar av riskområden 
under 2020/2021. Dessa är: 
• Aneby 
• Eksjö 
• Gislaved 
• Jönköping 
• Vetlanda 

Höga temperaturer 
Varm, solig och torr beskriver sommaren 2018. Det är den varmaste sommaren som hittills 
uppmätts i Jönköpings län, och kan ge en föraning om framtida somrar i ett förändrat kli-
mat. Sommarvärmen började redan i maj och varade till mitten av augusti. Dessutom var 
nederbörden under eller långt under den normala för tidsperioden. Värmen orsakade på-
frestningar på flera samhällsfunktioner, inklusive vården, och drabbade många enskilda. I 
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kombination med torkan medförde värmen även andra negativa konsekvenser som bränder 
och foderbrist, vilka ytterligare frestade på länets samhällsfunktioner. 
 
Långsiktigt förebyggande arbete för värmeböljor är mycket viktigt. Arbetet under somma-
ren 2018 fungerade tillfredställande i länet med hjälp av bland annat rutiner och checklistor 
och inte minst genom samverkan mellan länets aktörer. För att ytterligare förbättra länets 
beredskap för framtida värmeböljor, som kommer bli vanligare och allvarligare i ett föränd-
rat klimat, är det centralt med fortsatt väl utvecklad samverkan och tydlighet i ansvarsför-
delning och information för länets samhällsaktörer. 
 
Efter sommaren 2018 fick ett flertal centrala myndigheter uppdrag att ta fram nya underlag, 
vägledningar och utvärderingar. Några resultat som berör vård och omsorg finns samlade 
på SMHIs sida för Lathund för Klimatanpassning.  

Biologiska och ekologiska effekter  
På grund av klimateffekten höga temperaturer bedöms arter försvinna medan nya arter 
kommer komma. Förändringar är troliga i många av våra ekosystem.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå god eko-
logisk och god kemisk ytvattenstatus medan grundvatten ska ha god kemisk grundvatten-
status och god kvantitativ status. När den ekologiska statusen är god är den lite påverkad av 
människan vid jämförelse med en helt opåverkad miljö. Den aktuella statusen för  yt- eller 
grundvatten får inte försämras i något avseende. Miljökvalitetsnormerna, avseende  ekolo-
gisk och kemisk status, kan påverkas av ett förändrat klimat, i synnerhet klimateffekterna 
översvämning och torka. Klimataspekten bör därför ingå som prioriterad grund för åtgär-
der av olika objekt. De anpassningsstrategier som ekosystemen tar till vid en för dem ex-
trem situation varierar, exempelvis rör fisk på sig medan musslor kan gräva ned sig. Här är 
det då viktigt med exempelvis refuger och fria fiskvägar så att skadan kan självreparera sig. 
Det är också viktigt med reglering och uttag som tar hänsyn till biologiska aspekter till ex-
empel minvattenföring, tillstånd och ekologisk reglering. Jönköpings län har också arter 
och habitat som utgör Natura 2000, vilket innebär att de är viktiga ur ett europeiskt per-
spektiv, och som därmed ska förses med vatten.  

Översvämningar 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala myndighet som har 
ansvar för hantering av översvämningsfrågor. 
 
Översvämningar kan uppkomma dels på grund av skyfall, dels på grund av förhöjda vatten-
nivåer i sjöar och vattendrag.  
 
För Jönköpings län finns hot- och riskhanteringsplaner för områden med betydande över-
svämningsrisk för Jönköping och Värnamo kommuner. Hotkartor för områden utmed vat-
tendrag visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten vid en översvämning utifrån fyra 
olika flöden: 
• 50-årsflöde, för dagens klimat 
• 100-årsflöde, klimatanpassat för år 2100 
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• 200-årsflöde för år 2100 och  
• Beräknat högsta flöde 
 
För kommande cykel kommer endast riskhanteringskartor tas fram för Jönköpings kom-
mun.  
 
Många av länets kommuner har redan drabbats av någon typ av översvämningsrelaterad na-
turolycka. Här kan till exempel nämnas  
• Skyfallet över Ryhovsområdet i Jönköpings kommun år 2013, som medförde sanerings- 

och återställandekostnader på cirka 100 miljoner kronor,  
• Översvämningarna av Lagan i Värnamo kommun år 2004, 2010, 2012 och 2020, vilket 

medförde att stora områden stod under vatten och därmed kostade ungefär lika stor 
summa som skyfallet på Ryhov.  

 
Det finns även översvämningskarteringar gjorda av MSB för följande vattendrag i länet, 
vilka återfinns i MSB:s översvämningsportal: 
• Eksjöån 
• Emån 
• Lagan 
• Nissan 
• Silverån 
• Tabergsån 
• Tidan 

Brist i vattenförsörjning 
Vattenbrist är ett smygande, successivt växande problem, som behöver hanteras med ett 
kortsiktigt beredskapsperspektiv, ett mellanlångt och ett långsiktigt klimatanpassat perspek-
tiv. 
 
Under våren 2016 slog Vetlanda kommun och dåvarande Vetlanda Energi och Teknik AB,  
(nuvarande Njudung Energi AB), larm till Länsstyrelsen i Jönköpings län om de låga grund- 
och ytvattennivåerna i Emåsystemet, som en följd av att den nödvändiga påfyllningen i vat-
tensystemen delvis uteblivit under år 2015 och tidig 2016. Njudung Energi, som är huvud-
man för dricksvattnet i kommunen, uttryckte oro över hur dricksvattnet skulle garanteras 
till kommuninvånarna om sommaren och hösten 2016 skulle bli torra. Det hade varit låga 
vattennivåer redan år 2013, men inte så låga som under 2016. Under 2013 vidtogs inga åt-
gärder, men 2016 var nivåerna så låga att det redan tidigt konstaterades att ett flertal åtgär-
der behövde förberedas och/eller genomföras. Fler kommuners vattenförsörjning var an-
strängd och flera bevattningsförbud har varit aktiva. Planering av nödåtgärder för säkerstäl-
lande av dricksvattenförsörjning blev nödvändiga i minst en av kommunerna i länet. 
 
För att hantera frågan om vattenförsörjning, torka och vattenbrist tas en ny regional vatten-
försörjningsplan fram som beräknas vara klar till början av 2021.  
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Den nya vattenförsörjningsplanen följer Havs- och Vattenmyndighetens vägledning och 
ska ta höjd för förändrad tillgång och behov av vatten i ett framtida klimat, däribland risken 
för torka och vattenbrist. Vattenförsörjningsplanen ska bidra till uppfyllandet av de globala 
målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och inkluderar även andra behov än dricksvat-
ten. Jordbruk, industri och natur är exempel på andra intressen som har stora vattenbehov. 
Alla uttag, stora eller små, påverkar den totala vattenbalansen och måste tas hänsyn till för 
en hållbar utveckling. Vattenförsörjningsplanen ska kartlägga var vattenresurserna finns, var 
och vilka behov länet har, hur resurser och behov kommer förändras över åren, samt vilka 
åtgärder som kan bli aktuella för att undvika vattenbrist. En sårbarhet i underlagen till vat-
tenförsörjningsplanen är att landets och länets överblick över vattenuttag och vattenan-
vändning är bristfällig. Insamlingen av data behöver bli bättre på nationell och regional nivå 
för att ge en fullständig bild. Genom att göra vattenförsörjningsplanen till ett levande doku-
ment som kan förändras allteftersom dataunderlaget blir bättre, minskas sårbarheten på 
längre sikt. 

Påverkan på livsmedelsproduktion och handel 
I ett förändrat klimat gynnas livsmedelsproduktionen i huvudsak, men medför även utma-
ningar och omställningsbehov. Väderextremerna och vattenhanteringen bedöms vara de 
två största utmaningarna. Genom ökad kunskap om förutsättningarna och en vilja till om-
ställning kan länets livsmedelsproduktion vinna på ett förändrat klimat.  
 
Med längre växtsäsonger och snabbare tillväxt gynnas växtodlingen av klimatförändringen. 
Tillväxten gynnas främst av ökande temperaturer, mer nederbörd och ökande koldioxidhal-
ter i atmosfären. Ökande skördar och kortare omloppstider förväntas, dock kan det krävas 
ändrad odlingsteknik och nya grödval. I takt med att det blir varmare kommer fuktigheten i 
marken spela en allt större roll, främst på våren. Höstsådda grödor gynnas i förhållande till 
vårsådda och förutsättningarna för exempelvis majs, quinoa och bönor förbättras. Även 
frukt- och bärodlingen gynnas.   
  
Genom framförallt längre betessäsong och ökande vallskördar gynnas även animaliepro-
duktionen av klimatförändringen. Tillgången till importerade råvaror väntas minska i och 
med ett förändrat klimat vilket kommer leda till en större efterfrågan på svenska livsmedel.   
 
Extremväder kan skapa problem i form av sämre tillgång till vatten, försämrad vattenkvali-
tet, vattensjuka beten samt ökad förekomst av föroreningar i betesmarker. Varmare klimat 
kan skapa värmestress hos djuren samt utsätta dem för ett högre smittryck. Fodergrödorna 
utsätts för ett högre angrepp av skadegörare. För jakt, vilt, fiske och vattenbruket väntas 
stora förändringar i ekosystemen, främst avseende nya sjukdomar och förändrad vegetat-
ion. Till exempel väntas vissa arter så som abborre och gädda få ett större livsutrymme, på 
bekostnad av andra arter så som röding. Fiskodlingar och vattenbruk missgynnas av ökad 
nederbörd och ökad avrinning, samt en lägre vattenföring i sjöar och vattendrag. 
 
Dricksvattensframställningen påverkas negativt av klimatförändringen. En ökad temperatur 
i vattnet bidrar till ökad biologisk tillväxt. Riskerna för vattenburen smitta kommer troligt-
vis att öka. Torra somrar leder till minskad vattentillgång, vilket länet redan fått uppleva. 
Enskilda brunnar, mindre vattentäkter och små grundvattenmagasin är särskilt utsatta för 
långa torrperioder. Konkurrensen om vattnet förväntas öka och prioriteringsbehov och 
målkonflikter förväntas uppstå mellan människor, boskap, grödor, fisk och naturvärden.     
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Det är därför mycket viktigt att fortsätta arbeta aktivt för långsiktigt hållbar drift, växtföljd 
och hantering av växtskadegörare. Klimatförändringen gör det än viktigare att arbeta mot 
hållbara odlingsregimer för att hålla nere miljöpåverkan. Anpassa driften och exempelvis 
möjliggöra för skugga och solskydd under betesdriften kan också bli en del av lösningen.  

Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och inva-
siva främmande arter 
Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av männi-
skan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och 
på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande 
arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- 
och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka 
hälsan hos djur och människor negativt. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande 
arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk 
skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i 
form av årlig bekämpning. Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder mot de invasiva främ-
mande arterna som finns listade i EU-förordningen. 
 
På grund av ett varmare klimat kommer både befintliga invasiva arter i länet att få möjlighet 
till större spridning och troligtvis kommer vi också få in fler i länet, både växter och djur. 
Idag har till exempel Skåne fler invasiva arter än vad Jönköpings län har då de har ett mil-
dare klimat. Gemensamt för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biolo-
giska mångfalden. Ju mer de sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
Ett exempel är sköldpaddorna (gulbukig- och rödörad vattensköldpadda). De som hittas i 
naturen idag kan bära på ägg, men hittills verkar inte äggen kunna kläckas. Men med var-
mare klimat så kan sköldpaddor reproducera sig och på så sätt hota vår biologiska mångfald 
än mer.   
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver de EU-listade arterna breder även parkslide och jätteslide ut sig mer och mer. Utö-
ver dessa sprider sig blomsterlupin, kanadensiskt gullris och sjögull i länet. En nykomling i 
länet är svarthuvad snigel. Där är det i dagsläget oklart hur stor spridningen är.  
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4 Beskrivning av åtgärderna 
 
Åtgärderna är uppdelade i tre block, vilka är liknande även för åtgärdsprogrammet för 
Minskad klimatpåverkan: 
• Strategiska åtgärder 
• Länsgemensamma åtgärder och  
• Aktörsspecifika åtgärder 
 
Det finns två strategiska åtgärder som ska genomföras av alla deltagande aktörer. De läns-
gemensamma åtgärderna är det endast deltagande kommuner som ska genomföra. De ak-
törsspecifika åtgärderna har respektive aktör själv valt, utifrån de identifierade behov och 
sårbarheter som framkom i respektive aktörs klimat- och sårbarhetsanalys. En av grundva-
larna i klimatanpassningens process är att identifiera varje enskilds aktörs sårbarheter, för 
att på så sätt få en så hög kostnadsutväxling som möjligt i de åtgärder som genomförs. 
Detta är den största skillnaden mellan Länsstyrelsens två åtgärdsprogram inom klimat. För 
åtgärdsprogrammet för Minskad klimatpåverkan är det istället av vikt att uppnå samhand-
ling, det vill säga att flera aktörer går samman och genomför åtgärder tillsammans.     
 
Åtgärderna skall utföras inom programperioden 2021-2025. Beskrivning av respektive åt-
gärd, med tillhörande indikatorer, finns  i detta avsnitt.  

ANSVARIG AKTÖR 
Under varje åtgärd nämns den ansvariga aktören. I de fall det är en kommun, adresseras 
hela kommunkoncernen. Det innebär att berörda förvaltningar samt  berörda kommunala 
bolag omfattas av åtgärden. 

KLIMATEFFEKTER  
Länets kommuner har gemensamt prioriterat tre av de sju nationella klimateffekterna (se 
kapitel 3) som bedöms som mest viktiga att fokusera på under programperioden. Det gäller 
de tre klimateffekterna  
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Den klimateffekt (av de sju) som i första hand är relevant för respektive åtgärd listas under 
rubriken ”Klimateffekt”.  

REKOMMENDERAD METOD 
För varje åtgärd i block 1 finns en rekommenderad metod. Den är tänkt att ge inspiration 
och stöd i arbetet med åtgärden men är valfri att använda.  
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KOSTNAD OCH FINANSIERING 
Klimatanpassning medför generellt sett en kostnad. I de allra flesta fall är förebyggande in-
vesteringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört med att ta kostnaderna för kli-
matkonsekvenser i efterhand. Att anpassa samhället handlar till stor del om att fatta lång-
siktiga beslut under osäkra förutsättningar. Ett förändrat klimat skapar också möjligheter 
för ekonomisk tillväxt. En längre växtsäsong kan exempelvis öppna för nya grödor eller yt-
terligare skördar varje år.  Klimatanpassning innebär att se till att dessa möjligheter tas till-
vara. 

Metoder 
För att bedöma hur kostnadsbilden ser ut för åtgärderna kan flera metoder användas, till 
exempel multikriterieanalys (MKA) eller kostnadsnyttoanalys (CBA).  
 
Med hjälp av en multikriterieanalys jämförs alternativa lösningar mot varandra. Samtliga al-
ternativ bedöms efter samma kriterier. Kriterierna för bedömning av alternativen kan vara 
olika viktade och ge mer eller mindre påverkan på slutresultatet. Det är viktigt att alla per-
soner som deltar i multikriterieanalysen är överens om kriteriernas inbördes viktning för att 
resultatet ska bli förtroendegivande och acceptabel. 
 
I en kostnadsnyttoanalys är utgångspunkten att det finns flera alternativa lösningar på han-
tering av ett identifierat problem. En kostnadsnyttoanalys används med fördel i samman-
hang där en bredare beskrivning av ekonomiska konsekvenser är värdefull. Målet med ana-
lysen är att i största möjliga mån sätta ett monetärt värde på samtliga nyttor och kostnader 
som förknippas med varje åtgärdsalternativ, och därefter jämföra beloppen. 

Sammanställning 
För att underlätta för deltagande aktörer i åtgärdsprogrammet har en sammanställning över 
olika stöd tagits fram, se nedan. Sammanställningen ger övergripande information om de 
mest aktuella stödstrukturerna vid programmets publicering och är inte heltäckande. Den 
utgår inte heller från en samhällsekonomisk analys. I denna sammanställning ingår endast 
de stödstrukturer som har en tydlig koppling till klimatanpassningsåtgärder. Det kan finnas 
andra stödstrukturer som indirekt har positiva klimat- och energieffekter.  
 

 
 

 
 
 
 

Investeringsstöd och bidrag 
Här listas de två huvudsakliga samlingssidor som finns vid åtgärdsprogrammets publicering: 

• Klimatanpassningsportalen 
• Bidragslista för miljömålen 
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UPPFÖLJNING 
Det finns även indikatorer till varje åtgärd. Dessa hänger ihop med bedömningskriterierna 
och är det som följs upp varje år i Åtgärdswebben (det webbaserade nationella verktyg som 
kan användas för alla miljömålsprogrammen).    
 
Vid uppföljning av åtgärderna kommer en bedömning enligt följande skala göras:  
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet 
H: Åtgärden är genomförd till mer än hälften  
P: Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften  
E: Åtgärden är ej påbörjad 
 

  

Opartisk, kostnadsfri rådgivning och expertstöd 
Här listas de aktörer som du kan vända dig till för att få stöd och råd.  

• Klimatanpassningsportalen erbjuder via SMHI grundkurs inom klimatanpassning, stöd-
material och goda exempel. 
• Länsstyrelsen 

Regionala nätverk och initiativ 
Här listas de huvudsakliga regionala nätverk och regionala initiativ/satsningar som finns vid åt-
gärdsprogrammets publicering. 

• Klimatanpassningssamordnar-nätverket 
• Fokusgruppen för klimatanpassning 
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Block 1 Strategiska åtgärder  
 
Block 1 innehåller två strategiska åtgärder, med ett övergripande ledningsfokus. Dessa gäl-
ler för alla deltagande aktörer, och beskrivs i fulltext på kommande sidor.  
 
Åtgärderna är  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete.  
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker  
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ÅTGÄRD 1. SYSTEMATISKT KLIMATANPASSNINGSARBETE 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut, och kräver ett systematiskt 
arbete för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta de risker som ett förändrat klimat 
medför på verksamheten. Länets verksamheter drabbas olika hårt av de konsekvenser som 
klimatförändringarna medför, och därför kommer det systematiska arbetet skilja sig åt mel-
lan aktörer.  
 
Att ta hjälp av andra organisationer som är i samma sits eller har kommit längre, för att 
själv få draghjälp, kan vara en framgångsfaktor. Att dessutom ta ett ansvar för att aktivt 
sprida och kommunicera det organisationen gör inom sakområdet klimatanpassning lyfter 
arbetet.  
 
Aktören ska, under programperioden, på ett systematiskt sätt arbeta med klimatanpassning. 
Åtgärden omfattar även att samverka med andra aktörer och sprida de goda exempel som 
aktörer gör inom arbetsområdet klimatanpassning.  

Rekommenderad metod  
SMHI, som har det nationella ansvaret för klimatan-
passning, har tagit fram ett processtöd i sju steg som 
kallas Lathund för klimatanpassning. Lathunden erbju-
der stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Lat-
hunden kan hjälpa organisationer att: 
• starta upp arbetet 
• arbeta systematiskt  
• integrera frågan i organisationens olika delar 
• ta fram en klimatanpassningsplan samt 
• utvärdera och följa upp arbetet. 
 
Denna metod är valfri att använda. Använd den som passar din verksamhet bäst! 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter.  

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget 

Indikator  
Antal genomförda steg i Lathunden (eller motsvarande processtöd) 

Bedömningskriterier  
• G: Organisationen har genomfört steg 0-6 i Lathund för klimatanpassning under program-

perioden (eller motsvarande steg i annat system) 
• H: Organisationen har genomfört steg 0-3 i Lathund för klimatanpassning under pro-

gramperioden (eller motsvarande steg i annat system) 
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• P: Organisationen har genomfört steg 0-1 i Lathund för klimatanpassning under program-
perioden (eller motsvarande steg i annat system) 
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ÅTGÄRD 2. HANDLINGSPLAN FÖR MEST BETYDANDE KLIMATRISKER 

Beskrivning av åtgärden 
Under den föregående programperioden mognade klimatanpassning som sakområde kraf-
tigt, vilket medförde ett delvis nytt sätt att hantera området. För att som organisation kunna 
hantera klimatrisker som påverkar verksamheten, behöver verksamheten kartlägga och 
identifiera vilka områden de rör sig om. Det handlar om att på ett systematiskt sätt genom-
lysa sin/a verksamhet/er och på så sätt identifiera de mest betydande klimatriskerna. Lä-
nets offentliga aktörer påbörjade var sin klimat- och sårbarhetsanalys under framtagandet 
att detta åtgärdsprogram, och kan välja att låta den utgöra grund för denna åtgärd. För 
andra aktörer kan handlingsplanen bottna i de eventuella riktlinjer som aktören drivs av.  
 
Åtgärden innebär att aktören, på ett sätt som passar verksamheten och på ett systematiskt 
sätt, genomlyser sin verksamhet och identifierar sårbarheter och behov. Resultatet ska ut-
mynna i en handlingsplan, som är utformad på ett för verksamheten passande sätt. För 
vissa aktörer kan det innebära att handlingsplanen integreras i ordinarie processer. Hand-
lingsplanen ska börja gälla senast vid programperiodens slut.  
 
Följande punkter bör beskrivas/ vara med: 
• Kopplingen till eventuell risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
• Kopplingen till PBL-bestämmelsen och klimatrisker i översiktsplanen (för kommun) 
• Kopplingen till styrdokument enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH), för kris-

beredskap (för kommun) 

Rekommenderad metod  
Klimat- och sårbarhetsanalys. Denna metod påbörjas i SMHI:s Lathund för klimatanpassning 
steg 2 Analysera. En variant av den finns att tillgå hos Länsstyrelsens klimatanpassningssam-
ordnare.  
 
Denna metod är valfri att använda. Använd den som passar din verksamhet bäst! 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter  

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget 

Indikator  
Handlingsplan som är framtagen, förankrad internt och beslutad.  

Bedömningskriterier  
• G: Handlingsplanen är framtagen, förankrad internt och beslutad.  
• H: Handlingsplanen är framtagen och förankrad internt.  
• P: Handlingsplanen är under framtagande.  
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Block 2 Länsgemensamma åtgärder 
 
Block 2 innehåller åtgärder av sådan central vikt att det redan innan handlingsplanen i åt-
gärd 2 är framtagen och antagen, är viktigt att det påbörjas ett arbete med dem- men på ett 
för kommunen passande sätt.  
 
Block 2 omfattar fyra länsgemensamma åtgärder, där nyckelorden är de tre  klimateffek-
terna som länets aktörer har prioriterat högst: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Dessa åtgärder genomförs endast av länets kommuner och de får extra vikt av att vi ge-
nomför dem tillsammans. Åtgärderna beskrivs i fulltext på kommande sidor.  
 
De åtgärder som finns i detta block kan komma att bli del av kommunens handlingsplan, 
som åsyftas i åtgärd 2 
 
Åtgärderna är  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning 
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ÅTGÄRD 3. GRÖNSKA I BEBYGGD MILJÖ 

Beskrivning av åtgärden 
Alla länets kommuner har en värmeökartering över huvudorten och en skyfallskartering 
över hela kommunen. Med utgångspunkt i dessa, och med syfte att minska påverkans-
trycket på människors hälsa, bör den strategiska, långsiktiga grönstrukturplaneringen för-
djupas hos respektive aktör. Klimateffekten höga temperaturer bör därmed ingå som ett per-
spektiv i både den långsiktiga, strategiska grönstrukturplaneringen och i de faktiska fysiska 
åtgärder som genomförs, men även klimateffekten översvämning adresseras här. Delar av 
denna åtgärd kan vara sådant som redan genomförs i den kommunala samhällsplaneringen 
och i det strategiska miljöarbetet.  
 
Åtgärden innebär att kommunen genomför aktiviteter, anpassade till respektive kommuns 
verksamhet och behov, i syfte att fördjupa sin grönstrukturplanering. Dessa aktiviteter ska 
ta hänsyn till ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 
 
Det kan innebära att  
1. genomföra strategiska åtgärder (grönstrukturplanering) 
2. genomföra fysiska insatser (exempelvis att plantera träd, gröna väggar/ växtbaserade 

tak),  
3. genomföra informationsinsatser (utbildning, information och påverkan) riktat mot en 

eller flera av följande målgrupper: privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, 
tomtkö, upphandlare, 

4. skapa eller bibehålla blåa och gröna strukturer i stadsmiljön (gäller allmän platsmark 
samt vid exploatering av kvartersmark som ägs av kommunen).  

5. hantering av lågpunkter med naturbaserade lösningar som förstahandsval (tekniska lös-
ningar väljs endast där det inte finns alternativa lösningar)  

6. se över det befintliga fastighetsbeståndet och prioriterade delar anpassas till ett allt var-
mare klimat  

7. anpassa växtmaterial i staden till klimatförändring (robusta växtytor för lång- och kort-
siktig plantering). 

8. ökad grönytefaktor och krontäckning på skolgårdar, äldreboenden och centrummiljöer.  
9. återplanteringsplan för träd tas fram för kommunala fastigheter, särskilt kopplat till 

skolgårdar.  
Kommunen har inte alltid möjlighet att genomföra fysiska åtgärder på de platser som pekas 
ut i värmeökarteringen. I de fallen kan åtgärden snarare omfatta informationsinsatser. 
 
Kommunen väljer vilken av ovan nio punkter som passar respektive verksamhet. Den indi-
kator som tillhör respektive ovan punkt återfinns nedan, med samma nummer som ovan. I 
några fall finns det flera indikatorer till samma- i de fall väljer aktören den indikator som 
passar bäst.    

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
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Kostnad och finansiering 
Kostnaden är beroende på vilken av ovan nio punkter som väljs.  

Indikator  
1. GIS-analys över verksamheter (i hela kommunen) som har fastighetskyla, som kan an-
vändas som refuger för utsatta grupper under en långvarig värmebölja. 
1. Genomförd och antagen strategi/handlingsplan 
2. Förändring av yttemperatur i områden i kommunen/tätorten som anpassats med gröna 
ytor.  
2. Förändring i antal hektar tätortsnära skog. 
2. Förändring av skuggade områden och relaterad förändring av värmeöar.  
3. Informationsinsats (utbildning, information och påverkan) till någon målgrupp genom-
förd 
4. Förändring av andel hårdgjorda ytor inom kommunen eller tätorten.  
5. Antal lågpunkter som åtgärdas med i första hand naturbaserade lösningar 
6. Byggnader som anpassats till sommartemperaturer  
7. Robusta växtytor är skapade på särskilt utsatta områden 
8. Andel grönyta respektive hårdgjord yta på skol- och förskolegårdar.  
8. Skuggade ytor finns för äldreboende, barn och personal på förskolors utomhusmiljöer 
under värmeböljor. 
9. En återplanteringsplan är beslutad och antagen. 

Bedömningskriterier:  
• G: Den valda indikatorn är genomförd 
• H: Den valda indikatorn är bedömd till mer än hälften genomförd 
• P: Den valda indikatorn är bedömd som påbörjad.  
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ÅTGÄRD 4. RISK FÖR ÖVERSVÄMNING OCH SKRED VID FÖRORENADE OMRÅDEN 

Beskrivning av åtgärden 
I länet finns ett stort antal förorenade områden med risk för översvämning vid långvarig 
nederbörd, skyfall och/eller vattendragshöjning samt områden med skredrisk. Dessa risker 
behöver hanteras av berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, med stöd av tillsyns-
myndigheten. Under programperioden genomförs insatser, från både regionala och lokala 
myndigheter, för att gemensamt lyfta frågan till verksamhetsutövare och fastighetsägare i 
länet. Klimateffekterna översvämning och skredrisk bör ingå som ett perspektiv i både den 
långsiktiga, strategiska planeringen och i de faktiska fysiska åtgärder som genomförs. I 
översvämningsrisker innefattas här även instängda områden vid skyfall. 
 
Åtgärden innebär att kommunen genomför aktiviteter, anpassade till respektive kommuns 
verksamhet och behov, i syfte att minska risken för de förorenade områden som ligger i 
riskzon för översvämning och/eller skred.  
 
Det kan innebära att  
1. genomföra strategiska åtgärder i sin tillsynsplanering 
2. få verksamhetsutövare och fastighetsägare att genomföra fysiska insatser för att minska 

risken för översvämning och skred 
3. genomföra informationsinsatser riktade till verksamhetsutövare och fastighetsägare 
4. kompetensutveckla sin personal avseende klimatförändringens effekter på förorenade 

områden 
Det finns för närvarande två material framtagna, ett regionalt och ett nationellt, som kan 
användas i arbetet: 
• Det regionala materialet är en kartläggning av länets förorenade områden inom riskklass 

1 och 2 där risk föreligger för översvämning, instängda områden vid skyfall samt skred: 
Regionalt: Klimatpåverkan på förorenade områden och miljöfarlig verksamhet i Jönkö-
pings län    

• Det nationella materialet omfattar vägledning för tillsynsverksamheten. Nationellt: Mil-
jösamverkan Sverige, 

 
Den regionala kartläggningen omfattar många områden, men den är inte heltäckande. Om-
råden med riskklass 3 och 4 samt endast branschklassade objekt ingår inte, och även för så-
dana områden kan föreligga risk för föroreningsspridning vid översvämning och skred. Det 
sker också förändringar över tid, då objekt kan tillkomma i riskklass 1 och 2. Länsstyrelsen 
avser att under programperioden arbeta vidare med uppdatering av befintligt underlag. 
 
Kommunen väljer vilken av ovan fyra punkter som passar respektive verksamhet. Den in-
dikator som tillhör respektive ovan punkt återfinns nedan, med samma nummer som ovan.  

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
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Kostnad och finansiering 
För objekt där behov föreligger av att utföra undersökning och/eller åtgärd och det saknas 
ansvarig att rikta krav mot finns möjlighet att ansöka om statligt bidrag. Ansökan om utred-
ningsbidrag görs årligen inom ramen för det regionala programmet på hösten. Endast ob-
jekt i riskklass 1 och 2 kan bli aktuella för sådan ansökan. För både åtgärdsbidrag utan 
koppling till bostadsbyggande och bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga 
bostäder har Naturvårdsverket tre beslutstillfällen per år. Ansökan görs genom Länsstyrel-
sen. Alla ansökningar bedöms vid varje beslutstillfälle i nationell konkurrens med övriga an-
sökningar som inkommit från landet.  

Indikator  
1. Strategiska åtgärder är vidtagna 
2. Fysiska åtgärder är vidtagna 
3. Informationsinsats till målgruppen genomförd 
4. Andel av personalen som kompetensutvecklat sig i sakfrågan 

Bedömningskriterier  
• G: Den valda indikatorn är genomförd 
• H: Den valda indikatorn är bedömd till mer än hälften genomförd 
• P: Den valda indikatorn är bedömd som påbörjad.  
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ÅTGÄRD 5. DAGVATTEN 

Beskrivning av åtgärden 
Eftersom samhället känner av klimatförändringens effekter framförallt genom mediet vat-
ten, där dagvatten är en del, behöver samhället även arbeta för att klimatanpassa det- både 
avseende kvalitet och kvantitet.  
 
Länets kommuner har under flera år arbetat med översvämningsproblematik och kontinu-
erligt genomfört åtgärder. Många åtgärder är även planerade att genomföras de kommande 
åren. Detta arbete är något kommunerna fortsätter att göra i egen takt under programperi-
oden, men med förstärkning av denna åtgärd.   
 
Länsstyrelsen erbjöd under föregående programperiod kompetenshöjande insatser inom 
dagvattenhanteringsfrågan och kommer så även göra under denna programperiod.  
 
Åtgärden innebär att  
a) Länsstyrelsen tar fram riktlinjer eller motsvarande kopplade till översvämningsproble-

matik kopplat till dagvatten, framförallt avseende lokal dagvattenhantering. 
b) Länsstyrelsen genomför en utbildning om klimatanpassad dagvattenhantering för länets 

kommuner.  
Kommunerna deltar som stöd i framtagandet i punkt a, samt som deltagare i punkt b.  
 
Åtgärden kompletterar: 
• den eventuella åtgärden om dagvattenutbildning som kan komma att ingå i det nya åtgärdsprogrammet 

för Vattnets miljömål,  
• åtgärder i den kommande Regionala vattenförsörjningsplanen 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
För kommunerna: Som stöd i punkt a omfattas arbetstid, uppskattningsvis 20- 40 h under 
programperioden, samt som deltagare på punkt b, uppskattningsvis en halvdag.  

Indikator  
Punkt a och punkt b är genomförda. 

Bedömningskriterier  
Länsstyrelsen 
• G: Punkt a och b är genomförd 
• H: Punkt a är genomförd 
• P: Punkt a är påbörjad 
 
Kommunerna 
• G: Punkt a och b är genomförd 
• H: Punkt a är genomförd 
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• P: Punkt a är påbörjad 

ÅTGÄRD 6.VATTENFÖRSÖRJNING 

Beskrivning av åtgärden 
Eftersom samhället känner av klimatförändringens effekter framförallt genom mediet vat-
ten, där vattenförsörjning är en del, behöver samhället även arbeta för att klimatanpassa 
det. Länets kommuner har under flera år arbetat med sin vattenförsörjning och kontinuer-
ligt genomfört åtgärder. Många åtgärder är även planerade att genomföras de kommande 
åren. Detta arbete är något kommunerna fortsätter att göra i egen takt under programperi-
oden, men med förstärkning av denna åtgärd.   
 
Länsstyrelsen erbjöd under föregående programperiod kompetenshöjande insatser för kli-
matanpassad dricksvattenhantering, inom ramen för Livsmedelverkets projekt KASKAD, 
där en handbok och ett tillvägagångssätt för klimatanpassning av den kommunala vatten-
försörjningen presenteras.   
  
Åtgärden innebär att kommunen genomför aktiviteter, anpassade till respektive kommuns 
verksamhet och behov, i syfte att klimatanpassa sin vattenförsörjning.  
 
Det kan innebära att  
1. genomföra strategiska åtgärder (ta fram vattenförsörjningsplan, drickvattenstrategi, kli-

matanpassad strategisk VA-plan). Några av länets kommuner har denna punkt som en aktörs-
specifik åtgärd, i de fallen går denna punkt ej att välja.  

2. genomföra, de för kommunen mest prioriterade åtgärderna, i den regionala vattenför-
sörjningsplanen  

3. genomföra informationsinsatser tex om vattenbesparing (till fastighetsägare, boende, 
eller utbildningar och hjälp för att synliggöra problemen).  

4. Arbeta utifrån det tillvägagångssätt som presenteras i KASKAD. 
 
Kommunen väljer vilken av ovan fyra punkter som passar respektive verksamhet. Den in-
dikator som tillhör respektive ovan punkt återfinns nedan, med samma nummer som ovan. 
I några fall finns det flera indikatorer till samma, i de fall väljer aktören den indikator som 
passar bäst.    
 
Åtgärden kompletterar: 
• åtgärder i den kommande Regionala vattenförsörjningsplanen 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden är beroende på vilken av ovan fyra punkter som väljs.  

Indikator  
1. Genomförd och antagen strategi/handlingsplan 
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2. Prioriterade åtgärder är genomförda  
3. Informationsinsats till någon målgrupp genomförd 
4. Tillvägagångssättet är implementerat i ordinarie verksamhet.  

Bedömningskriterier 
• G: Den valda indikatorn är genomförd 
• H: Den valda indikatorn är bedömd till mer än hälften genomförd 
• P: Den valda indikatorn är bedömd som påbörjad.  
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Block 3 Aktörsspecifika åtgärder 
 
I följande kapitel beskrivs de åtgärder som respektive aktör arbetar med under programpe-
rioden. Här följer en lista över alla aktörsspecifika åtgärderna: 
 

Aneby kommun  
7. Gynna ekosystemtjänster genom detaljplan 
8. Rådgivning i tillsyn.  
9. Hållbarhetsarbete i skolan  
10. Invasiva arter 
11. Informationsinsats- enskilt vatten.  

Eksjö  
12. Förnyelseplanering prioriteras 
13. Framkomligheten till samhällsviktig verksamhet säkerställs  
14. Samverkan för att hålla kvar vatten i landskapet  
15. Öka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på parkområden.  
16. Kommunen informerar om klimatförändringar kopplat till kulturmiljö 

Gislaved  
17. Kartlägga riskområden för kring ras, skred och erosion   
18. Ordna sval inomhusmiljö 
19. Gröna och blå strukturer i tätortsutveckling    
20. Säkerställa vattenförsörjningen till utsatta områden/verksamheter  
21. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen   
22. Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och sky-

fall 

Gnosjö kommun  
23. Ordna sval inomhusmiljö 
24. Helhetstänk kring översvämning  
25. Öka förmågan att hantera naturolyckor  
26. Säkerställ vattenförsörjningen till kommunens klienter 
27. Aktivt gynna den biologiska mångfalden med främjande av pollinatörer  
28. Motverka invasiva arter och skadedjur 

Habo kommun  
29. Ta hänsyn till  och förebygga negativa klimateffekter som ingår i kommunens klimat- 

och sårbarhetsanalys     
30. Kartläggning av riskområden vid skogsbrand 
31. Upprätta en klimatanpassad VA-plan 
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32. Tillsyn av egenkontroll i förskolor och skolor för att säkerställa att planer, rutiner och 
solskydd fungerar tillfredställande 

33. Tillsyn av egenkontroll i äldreboende för att säkerställa att planer, rutiner och solskydd 
fungerar tillfredställande 

34. Genomföra informationsåtgärder för att förebygga att invasiva arter tränger undan in-
hemska arter 

Jönköpings kommun 
35. Ordna sval inomhusmiljö 
36. Planeringsunderlag för översvämning 
37. Översvämningsbara ytor 
38. Säkerställa tillgänglighet till prioriterade vägar för Räddningstjänst 
39. Genomföra informationskampanjer om brand i skog och mark 

Länsförsäkringar 
40. Utbilda våra kunder om klimatanpassning i fastigheter 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
41. Integrera prioriterade klimateffekter i myndighetens beslut 
42. Informera och stödja myndighetens målgrupper och aktörer  
43. Ta fram rutiner för arbete i fält och vid platsbesök 
44. Utveckla och anpassa verksamheten  

Nässjö kommun  
45. Ordna sval inomhusmiljö  
46. Samverkan kring översvämning     
47. Arbeta i tidigt stadie med översvämningsområden i översiktsplaner och detaljplaner 
48. Översvämningsbara ytor     
49. Ökad kompetens för att förebygga konsekvenser av värmebölja och skyfall  
50. Säkerställa vattenförsörjning      
51. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen 

Region Jönköpings län    
52. Fortsätta arbetet med de tekniska försörjningsplanerna 

Sävsjö kommun 
53. Riskanalys   
54. Trygga framtida dricksvattenförsörjning 
55. Dricksvattenstrategi 
56. Inventering av kommunala fastigheter 
57. Vattengrupp 
58. Implementera den regionala livsmedelsstrategin 
59. Anta och implementera en blå- och grönstrukturplan. 
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60. Upprätta klimatanpassad VA-plan 
61. Separera dag- och avloppsvatten 
62. Informationskampanj om att spara vatten 

Sweco  
63. Implementera policy för klimatanpassning i uppdrag  

Tranås kommun  
64. Slutföra arbetet med risker och åtgärder kring översvämning av Svartån (SANT pro-

jektet) 
65. Sammanställa kunskapen kring invasiva arter i kommunen och göra en handlingsplan 
66. Ta fram en vattenförsörjningsplan 
67. Forma kommunens organisation och ansvar för klimatanpassning 

Vaggeryds kommun 
68. Åtgärder i riskområden för skyfall och värmebölja 
69. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden 
70. Skapa skyfallståliga städer 
71. Öka andelen lövskog vid samhällsviktiga verksamheter 
72. Trygga framtida dricksvattenförsörjning 
73. Bekämpa invasiva arter  

Vetlanda kommun 
74. Upprätta klimatanpassad VA-plan   
75. Trygga framtida dricksvattenförsörjning  
76. Minska negativa effekter av värmebölja 
77. Förorenade områden 
78. Sprida information om och bekämpa invasiva arter.  
79. Vattenförsörjningsplan 
80. Centrumplan för centralorten 
81. Bevara grönstruktur 
82. Översyn av regleringsrätter för dricksvattenförsörjning 
83. Separering av dag- och avloppsvatten  
84. Rådgivning i tillsyn 
85. Översvämningskartering i flera vattendrag som går genom kommunens mindre orter 
86. Riktlinjer för reservkraft 
87. Informera om beskuggning vid vattendrag 

Värnamo kommun  
88. Utbyggnad av fibernätet 
89. Ordna sval inomhusmiljö 

90. Inkludera klimatrisker i sin miljötillsyn  
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Aneby kommun 

ÅTGÄRD 7. GYNNA EKOSYSTEMTJÄNSTER GENOM DETALJPLANER 

Beskrivning av åtgärden 
En detaljplan kan användas som ett operativt verktyg för att bevara, utveckla eller skapa 
förutsättningar för ekosystemtjänster. Under detaljplaneläggningen ska mark- och vatten-
områden planeras för de ändamål som de är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffen-
het, läge och behov. Strategier och ställningstaganden för ekosystemtjänster i översiktspla-
nen är vägledande för utformningen av detaljplanen. 
 
Enligt etappmålet inom Strategin för Levande städer ska en majoritet av kommunerna, sen-
ast i slutet av programperioden (år 2025) ta tillvara och integrera stadsgrönska och eko-
systemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätor-
ter. 
 
Boverket har tagit fram en metod för hur kommuner kan arbeta med att integrera ekos-
systemtjänster i detaljplan, vilken kan användas i denna åtgärd. Konkreta exempel på vad 
som kan ingå i en detaljplan där hänsyn tas till ekossystemtjänsterna är följande: 
• Begränsa hårdgjorda ytor på kvartersmark i kombination med utökad lovplikt. 
• Spara naturmark som allmän plats (kommunen ansvarar för marken) för att till exempel 

buffra dagvatten vid skyfall eller för att hålla ihop ekologiska samband på lokal och 
övergripande nivå. 

• Träd på kvartersmark regleras i exploateringsavtal (eller som kriterier/villkor vid mar-
kanvisning) 

• Undvika att bygga på mark med dåliga grundförhållanden/stabilitet. Val av plats som är 
lämplig för ändamålet och med större anpassning till naturliga förutsättningar.  

Ansvarig aktör  
Aneby kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
Antal detaljplaner som gynnar ekossystemtjänster 

Bedömningskriterier:  
• G: Alla beslutade detaljplaner gynnar ekossystemtjänster 
• H: Mer än hälften av de beslutade detaljplaner gynnar ekossystemtjänster 
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• P: Mindre än hälften av de beslutade detaljplaner gynnar ekossystemtjänster 
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ÅTGÄRD 8. RÅDGIVNING I TILLSYN  

Beskrivning av åtgärden 
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för många verksamheter som kommunen utövar till-
syn mot, exempelvis miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, men även livsme-
delkedjan påverkas. För att minska risken för negativa konsekvenser av ett förändrat klimat 
är det viktigt att verksamheterna kan hanteras riskerna. Det är även viktigt att klimatrelate-
rade risker vägs in vid bedömning och prioritering av de olika delarna i respektive verksam-
het.   
 
Åtgärden innebär att ett generellt informationsblad om klimatförändringar riktat mot olika 
verksamheter tas fram och sedan används i rådgivning i samband med tillsyn av verksam-
heterna.  

Ansvarig aktör 
Aneby kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter.  

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
• Informationsblad för följande verksamheter är framtaget: 

o Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 
o Livsmedel 
o Hälsoskydd 

• Informationsbladen används i tillsyn. 

Bedömningskriterier  
• G : Kommunen har tagit fram informationsblad för alla ovan nämnda verksamheter, 

samt använder dem i majoriteten av tillsynsbesöken.  
• H: Kommunen har tagit fram informationsblad för alla ovan nämnda verksamheter, 

men har ännu inte implementerat dem i tillsynsbesöken.  
• P: Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram informationsblad för alla ovan 

nämnda verksamheter.  
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ÅTGÄRD 9. HÅLLBARHETSARBETE I SKOLAN  

Beskrivning av åtgärden  
Genom samarbete inom den kommunala verksamheten, mellan skola och tjänstepersoner 
inom hållbarhet, kan hållbarhetsarbetet- där klimatanpassning är en del- utvecklas och för-
djupas. 
 
Åtgärden handlar om att skapa utrymme för skolans elever att möta dessa frågor från annat 
håll än skolböcker och kan innebär en eller flera av följande alternativ: 
• Besök- antingen genom att skolan kommer till kommunhuset eller att tjänstepersoner 

besöker skolan. 
• Eleverna genomför fysiska åtgärder, exempelvis att de är med och planterar träd, eller 

bygger bihotell i slöjden (för att sätta ut i samhället sedan). 
• Genomföra tematräffar 
• Ta in föreläsare 
 
Åtgärden handlar inte om att hela skolan behöver involveras, utan att det kan vara enskilda 
klasser eller mindre grupper.  

Material att inspireras av 
• Klimatanpassningsportalen  
• SMHI 

Ansvarig aktör 
Aneby kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter  

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator   
Antal klasser/grupper som genomfört någon av ovan alternativ.  

Bedömningskriterier:  
• G : Minst fem klasser/grupper per år har genomfört ett av alternativen ovan.  
• H: Minst en klass/grupp per år har genomfört ett av alternativen ovan. 
• P: Minst en klass/grupp har under programperioden genomfört ett av alternativen 

ovan.  

150

https://www.klimatanpassning.se/klimatanpassa/utbildning/utbildningsmaterial-1.7754
https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial
Lindvert Moa
Se tidigare kommentar. 



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 42 

ÅTGÄRD 10. INVASIVA ARTER  

Beskrivning av åtgärden 
I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler IAS (både växter och djur). Gemensamt 
för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Ju mer de 
sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och 
sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor sprid-
ning den har). 
 
Åtgärden innebär att Aneby kommun, under programperioden, sprider information om in-
vasiva arter både inom och utanför den kommunala organisationen, samt bekämpar dem 
när de upptäcks.  
 
Till hjälp kan följande användas: 
• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen).  
 
Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Aneby kommun 

Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
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Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr. Bidrag kan eventuellt sökas för utvalda delar.  

Indikator 

Antal genomförda informationsinsatser. 

Bedömningskriterier  
• G: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med re-

spektive målgrupp (inom och utanför den kommunala organisationen)  
• H: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med nå-

gon av målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
• P: Under programperioden är minst en informationsinsats genomförd med någon av 

målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
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ÅTGÄRD 11. INFORMATIONSINSATS- ENSKILT VATTEN.  

Beskrivning av åtgärden 
Aneby kommun är den kommun i länet som har flest hushåll med enskild vattenförsörj-
ning. På grund av ett förändrat klimat ökar risken att dricksvattnet påverkas negativt, och 
därför behöver informationsinsatser angående dessa risker genomföras till de hushåll som 
har enskilt vatten. Informationsinsatserna behöver omfatta följande: 
 
• Hur klimatet i allmänhet förändras, och i synnerhet avseende de effekter som påverkar 

dricksvattnet mest (översvämning och torka)  
• Vilken påverkan det kan få på dricksvattnet. 
• Möjligheter till dricksvattenprovtagning 

Ansvarig aktör 
Aneby kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
Ett informationsblad är framtaget. 

Bedömningskriterier:  
• G:  Ett informationsblad är framtaget. 
• H: Ett informationsblad är under framtagande. 
• P: Ett informationsblad inte ännu framtaget.  
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Eksjö kommun 

ÅTGÄRD 12. FÖRNYELSEPLANERING PRIORITERAS 

Beskrivning av åtgärden 
Ledningsnätet är föråldrat och arbetet med förnyelseplanering behöver prioriteras för att 
minska läckage, vattenläckor, undvika bräddningar, dimensionera för förändrade neder-
bördsmönster och skapa ett robustare ledningssystem för exempelvis förändrade markför-
hållanden orsakade av ett förändrat klimat. 

Ansvarig aktör 
Eksjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
En plan är framtagen för hela kommunen och fysiska åtgärder är genomförda enligt priori-
teringsordningen som anges i planen.  

Bedömningskriterier:  
• G:  En plan är framtagen för hela kommunen/Fysiska åtgärder genomförs enligt pla-

nen.  
• H: En plan är framtagen för hela kommunen, fysiska åtgärder har prioriterats men inte 

ännu genomförts. 
• P: Planen är påbörjad.  
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ÅTGÄRD 13. FRAMKOMLIGHETEN TILL SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET SÄKERSTÄLLS  

Beskrivning av åtgärden  
Vid extremväder, såsom översvämning, ras, skred och upprepade nollgenomgångar, kan 
framkomligheten till samhällsviktig verksamhet påverkas negativt. För att säkerställa att 
framkomligheten bibehålls även under extremväder, hanteras frågan genom:  
• fysisk planering och 
• beredskapsplanering. 
I den fysiska planeringen handlar det om att vid planering av ny bebyggelse bör klimatrela-
terade risker hanteras för ett större område där hänsyn även tas till framkomligheten till 
och från området, och för beredskapsplaneringen handlar det om att hitta alternativa vägar 
till platsen.  

Ansvarig aktör 
Eksjö kommun 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator  
• Vid all planering av ny bebyggelse har hänsyn tagits till klimatrelaterade risker ur ett 

framkomlighetsperspektiv.   
• I beredskapsplaneringen har alternativa vägar identifierats till all samhällsviktig verk-

samhet i kommunen 

Bedömningskriterier 
• G:  Vid all planering av ny bebyggelse har hänsyn tagits till klimatrelaterade risker ur ett 

framkomlighetsperspektiv samt i beredskapsplaneringen har alternativa vägar identifie-
rats till all samhällsviktig verksamhet i kommunen. 

• H: I ungefär hälften av den planerade nya bebyggelsen har hänsyn tagits till klimatrela-
terade risker ur ett framkomlighetsperspektiv. I beredskapsplaneringen har alternativa 
vägar identifierats till majoriteten av den samhällsviktiga verksamheten i kommunen.  

• P: I mindre än hälften av den planerade nya bebyggelsen har hänsyn tagits till klimatre-
laterade risker ur ett framkomlighetsperspektiv. I beredskapsplaneringen har alternativa 
vägar identifierats till mindre än hälften av den samhällsviktiga verksamheten i kommu-
nen. 
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ÅTGÄRD 14. SAMVERKAN FÖR ATT HÅLLA KVAR VATTEN I LANDSKAPET  

Beskrivning av åtgärden  
Samverkan mellan kommunen och privata markägare för åtgärder som ”håller kvar vatten i 
landskapet” pågår i Eksjö kommun och det finns goda exempel på hur detta har fungerat.  
 
Arbetet bör under programperioden prioriteras för de sjöar och vattendrag där konsekven-
sen av klimatrelaterade händelser (såsom torka och översvämning), blir stor.  

Ansvarig aktör 
Eksjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Kostnad och finansiering 
Projekten kan genomföras som LONA-projekt och finansieras genom bidrag. 

Indikator 
Antal initierade och genomförda samverkansprojekt.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst ett samverkansprojekt per år, under programperioden, är initierat och genom-

fört. 
• H: Minst ett samverkansprojekt per år, under programperioden, är initierat. 
• P: Minst ett samverkansprojekt under programperioden är initierat. 
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ÅTGÄRD 15. ÖKA EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN PÅ 
PARKOMRÅDEN.  

Beskrivning av åtgärden  
Istället för ”monotona gräsytor” kan kommunen arbeta med att skapa miljöer med förut-
sättningar för ökad biologisk mångfald.  
 
Åtgärden innebär både: 
• planering av egna parkytor och  
• kunskapsutvecklingsåtgärder. 
 
De vägledningar som finns avseende ekossystemtjänster bör användas, i kombination med 
ny forskning. I samband med att åtgärder görs kan kommunen informera och sprida kun-
skap.  

Ansvarig aktör 
Eksjö kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr. Projekten kan genomföras som LONA-projekt och finansieras genom bi-
drag. 

Indikator  
Antal planerade och genomförda fysiska insatser för att stärka ekossystemtjänsterna och 
den biologiska mångfalden på kommunens parker 

Bedömningskriterier  
• G:  Under programperioden ska minst en fysisk insats per år genomföras. 
• H: Under programperioden ska minst en fysisk insats per år planeras.  
• P: Under programperioden ska minst en fysisk insats genomföras.  
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ÅTGÄRD 16. KOMMUNEN INFORMERAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR KOPPLAT TILL 
KULTURMILJÖ  

Beskrivning av åtgärden  
Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr med information om hur kulturmiljöer kan skyd-
das vid klimatförändringar. Denna åtgärd ingick i förra åtgärdsprogrammet för Anpassning 
till ett förändrat klimat. Eksjö kommun ska fortsätta att arbeta med informationsinsatser 
för detta. Målgruppen är primärt fastighetsägare och specifikt fastighetsägare inom kultur-
miljöer. Informationen kan exempelvis spridas genom utskick till målgruppen eller vid 
handläggning av ärenden.   
 
Broschyren finns HÄR.  

Ansvarig aktör 
Eksjö kommun 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
Antal genomförda informationsinsatser riktade mot målgruppen  

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst en genomförd informationsinsats, per år under programperioden, riktade mot 

målgruppen 
• H: Minst en genomförd och en planerad informationsinsats under programperioden.  
• P: Minst en informationsinsats är planerad.   
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Gislaved kommun 

ÅTGÄRD 17. KARTLÄGGA RISKOMRÅDEN FÖR RAS, SKRED OCH EROSION 

Beskrivning av åtgärden  
I Plan- och bygglagen (3 kap 5§ p.5 PBL) beskrivs att kommunens uppdrag är att ta hänsyn 
till de klimatrelaterade riskerna översvämning, ras, skred och erosion:  
 
Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och 
erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra  
 
Att analysera riskområden för dessa risker ger ett bra underlag för all typ av kommunal pla-
nering.  Åtgärden innebär att kommunen kartlägger riskområden där risk för ras, skred och 
erosion föreligger.  

Ansvarig aktör 
Gislaved kommun 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas till cirka 100 000 kr.  

Indikator 
Kartläggningen är genomförd.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Kartläggningen är genomförd. 
• H: Kartläggningen klar till hälften.  

• P: Kartläggningen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 18. ORDNA SVAL INOMUSMILJÖ 

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress.  Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
För att minska dödligheten behöver insatser göras på flera nivåer. Dels behöver fysiska åt-
gärder vidtas i byggnader dels behöver personalens kunskap om vård i den akuta situat-
ionen upprätthållas. De fysiska åtgärder som kan behöva vidtas bör genomföras innan den 
akuta situationen slår till.  
 
Åtgärden innebär att fysiska åtgärder genomförs i prioriterade byggnader/boenden/utemil-
jöer i syfte att minska påverkanstrycket från en värmebölja.  

Ansvarig aktör 
Gislaveds kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas överstiga 500 000 kr.  

Indikator  
Antal genomförda fysiska åtgärder i prioriterade områden i nybyggnation/renove-
ringar/utemiljö.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst fem fysiska åtgärder är genomförda, per år, under programperioden  
• H: Minst två fysiska åtgärder är genomförda, per år, under programperioden 

• P: Minst fem fysiska åtgärder är genomförda under programperioden 
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ÅTGÄRD 19. GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER I TÄTORTSUTVECKLING 

Beskrivning av åtgärden  
Att säkerställa gröna och blå strukturer i tätortsutvecklingen är en multifunktionell klimat-
anpassningsåtgärd som gynnar många delar av samhällsstrukturen och bidrar till ett mer 
resilient samhälle. Bland annat:  
• Gynnas biologisk mångfald,  
• stadstemperaturen regleras,  
• hantering av dagvatten och  
• områden för närrekreation. 
 
Att ta hänsyn till blågröna strukturer behöver göras på flera nivåer i samhällsplaneringen, 
till exempel i översiktsplanering, i detaljplanering, i lov och i exploateringsåtgärder och i 
skötsel och underhåll. Den bestämmelse i Plan- och bygglagen som går att söka stöd för i 
ett sådant här arbete är exempelvis 3 kap 10§ (ÖP), samt 4 kap 5§ och 10§ (DP).   

Ansvarig aktör 
Gislaveds kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas till intervallet 100- 500 000 kr (ej åtgärder).  

Indikator 
Hänsyn har tagits till blågröna strukturer på alla nivåer i samhällsplaneringen 

Bedömningskriterier 
• G:  Hänsyn har tagits till blågröna strukturer på alla nivåer i samhällsplaneringen 
• H: Hänsyn har tagits till blågröna strukturer i ungefär hälften av de fall där det hade 

kunnat göras. 
• P: Hänsyn har tagits till blågröna strukturer i en eller ett par fall av de fall där det hade 

kunnat göras 
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ÅTGÄRD 20. SÄKERSTÄLLA VATTENFÖRSÖRJNINGEN TILL UTSATTA  
OMRÅDEN/VERKSAMHETER 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen medför en kostnad för samhället, men det 
blir i de flesta fall betydligt billigare med förebyggande investeringar än att ta kostnaderna 
för negativa klimatkonsekvenser i efterhand. Ett förändrat klimat skapar också möjligheter. 
Klimatanpassning handlar även om att se till att dessa möjligheter tas tillvara. 
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att upprätthålla samhällets funktionalitet. Målet är 
att skapa en robust vattenförsörjning som klarar klimatförändringar flera generationer 
framåt, både vad gäller försörjnings- och kvalitetsmål. 
 
Utifrån genomförda kartläggningar och riskanalyser har områden och verksamheter i kom-
munen identifierats och prioriterats. I de områdena som bedömts som utsatta och sårbara 
behöver åtgärder genomföras.  
 
Åtgärden handlar om att genomföra fysiska insatser för att säkerställa vattenförsörjningen 
till dessa verksamheter/områden.  

Ansvarig aktör 
Gislaveds kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas överstiga 500 000 kr.  

Indikator 
Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i de utsatta områdena/verksamheterna.  

Bedömningskriterier 
• G: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i majoriteten av de utsatta områ-

dena/verksamheterna.   
• H: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i ett par av de utsatta områdena/verk-

samheterna. 

• P: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i ett av de utsatta områdena/verksam-
heterna. 
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ÅTGÄRD 21. TA HÄNSYN TILL JORDBRUKSMARKENS VÄRDEN I SAMHÄLLS-  
PLANERINGEN 

Beskrivning av åtgärden  
Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som levererar många livsnödvändiga nyttor 
som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. I Jönköpings län är det idag 
12 procent av marken som används som jordbruksmark. I och med en allt snabbare urbani-
sering och klimatförändringarna ställs stora krav på ett helhetstänk kring samhällets totala 
resursanvändning. Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jord-
bruksmarken bebyggs eller växer igen. Samtidigt som arealen jordbruksmark minskar i länet 
till följd av exploateringen och igenväxning finns det ett brett samhällsintresse för att vi 
fortsatt ska bruka vår jordbruksmark. Exempelvis är ett mål i länets regionala livsmedels-
strategi att verka för en ökad livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel. För 
att kunna öka produktionen av mat och insatsvaror är jordbruksmarkens bevarande en 
självklar förutsättning. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vägledning för jordbruks-
markens värden kan hanteras i den fysiska planeringen (2020:15), som kan användas som 
stöd för kommunen i arbetet. 
 
Åtgärden innebär att kommunen tar fram ett planeringsunderlag om jordbruksmarkens vär-
den i Gislaveds kommun.   

Ansvarig aktör 
Gislaveds kommun 

Klimateffekt 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas till cirka 100 000 kr.  

Indikator 
Planeringsunderlagen är framtaget och beslutat. 

Bedömningskriterier  
• G:  Planeringsunderlagen är framtaget och beslutat. 
• H: Planeringsunderlagen är framtaget, men ännu ej beslutat. 

• P: Planeringsunderlagen är påbörjat. 
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ÅTGÄRD 22. LÅNGSIKTIGA OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA EF-
FEKT AV ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL 

Beskrivning av åtgärden  
Genom förtätning av städer minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och skyfalls-
problemen förvärras. Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt 
ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt 
och orimligt dyrt. Nyckeln till en skyfallstålig stad är istället att skapa ytor där en översväm-
ning kan ske utan allvarliga konsekvenser och en höjdsättning som leder vattnet rätt. Den 
största utmaningen är att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsätt-
ningen redan är given. För ny bebyggelse finns större möjligheter. 
 
Åtgärden innebär att kommunen utför åtgärder, utifrån kartläggningen av lågpunkter, vid 
de platser där effekten av åtgärden blir som störst. Detta bör finnas beskrivet i en priorite-
ringslista.  

Ansvarig aktör 
Gislaved kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beräknas överstiga 500 000 kr.  

Indikator 
Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och skyfall 
har vidtagits 

Bedömningskriterier  
• G:  Minst en förebyggande åtgärd har vidtagits. 
• H: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har slutförts. 
• P: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har påbörjats.  
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Gnosjö kommun 

ÅTGÄRD 23.ORDNA SVAL INOMHUSMILJÖ  

Beskrivning av åtgärden  
Värmeböljor kan bli påfrestande och orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Sär-
skilt har längre perioder av höga temperaturer stor betydelse för hur hälsan påverkas. Dyg-
nets högsta temperatur kan vara viktig, men dygnets lägsta temperatur har också betydelse; 
om nätterna är svala kan kroppen återhämta sig. 
 
Åtgärden innebär att kommunen arbetar för att ordna en sval inomhusmiljö till alla kom-
munala äldreboenden och förskolor vid värmebölja. Det kan innebära att 
• Säkerställa fungerande AC-anläggningar,  
• Ha tillräckligt med beskuggning i den närmsta utemiljön och  
• Genomföra åtgärder som inköp och installation av fläktar, markiser och termometrar. 
 
Detta genomförs enligt en av kommunen framtagen prioriteringslista.  

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Finansieras genom bidrag (aktörer och kommun). Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr.  

Indikator 
Antal verksamheter där inomhusmiljön har förbättrats med ovannämnda punkter.  

Bedömningskriterier  
• G:  Alla nämnda verksamheter i prioriteringslistan har fått en sval inomhusmiljö ord-

nad.   
• H: Ungefär hälften nämnda verksamheter i prioriteringslistan har fått en sval inomhus-

miljö ordnad. 

• P: Någon av de nämnda verksamheterna i prioriteringslistan har fått en sval inomhus-
miljö ordnad. 
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ÅTGÄRD 24. HELHETSTÄNK KRING ÖVERSVÄMNING 

Beskrivning av åtgärden  
Genom förtätning av städer minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och skyfalls-
problemen förvärras. Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt 
ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt 
och orimligt dyrt. Nyckeln till en skyfallstålig stad är istället att skapa ytor där en översväm-
ning kan ske utan allvarliga konsekvenser och en höjdsättning som leder vattnet rätt. Den 
största utmaningen är att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsätt-
ningen redan är given. För ny bebyggelse finns större möjligheter. 
 
Åtgärden innebär att kommunen implementerar ett systemtänk, en metod, för att skapa en 
helhetssyn på vattenfrågan från utredning till åtgärd. Metoden bör innehålla följande steg 
• Analysera  
• Identifiera  
• prioritera och 
• Genomföra åtgärder 

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Finansieras genom bidrag (privata exploatörer och kommun). Kostnaden bedöms överstiga 
500 000 kr.  

Indikator  
Metoden är framtagen och förankrad.   

Bedömningskriterier  
• G:  Metoden är framtagen och förankrad.   
• H: Metoden är framtagen.   

• P: Metoden är påbörjad.    
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ÅTGÄRD 25. ÖKA FÖRMÅGAN ATT HANTERA NATUROLYCKOR 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringarna bidrar till ökat antal naturolyckor. Att arbeta förebyggande och däri-
genom öka sin krisberedskap och sin förmåga att hantera naturolyckorna blir avgörande för 
hur robust kommunen är. Det kan handla om att  
• Utveckla rutinerna och prioriteringslistan över vilka insatser som behövs 
• Köpa in fler översvämningsbarriärer som skydd mot översvämningar 
• Köpa in fler pumpar för att kunna pumpa bort överskottsvatten 

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Finansiering oklar. Kostnaden bedöms till intervallet 100 000- 500 000 kr.  

Indikator 
Antal genomförda insatser i syfte att öka förmåga mot naturolyckor under programperi-
oden.  

Bedömningskriterier 
• G:  Fem genomförda insatser i syfte att öka förmåga mot naturolyckor under program-

perioden. 
• H: Två genomförda insatser i syfte att öka förmåga mot naturolyckor under program-

perioden. 

• P: En genomförd insats i syfte att öka förmåga mot naturolyckor under programperi-
oden. 
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ÅTGÄRD 26. SÄKERSTÄLL VATTENFÖRSÖRJNINGEN TILL KOMMUNENS KLIENTER 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen medför en kostnad för samhället, men det 
blir i de flesta fall betydligt billigare med förebyggande investeringar än att ta kostnaderna 
för negativa klimatkonsekvenser i efterhand. Ett förändrat klimat skapar också möjligheter. 
Klimatanpassning handlar även om att se till att dessa möjligheter tas tillvara. 
Syftet med klimatanpassningsarbetet är att upprätthålla samhällets funktionalitet. Målet är 
att skapa en robust vattenförsörjning som klarar klimatförändringar flera generationer 
framåt, både vad gäller försörjnings- och kvalitetsmål. 
 
Åtgärden handlar om att genomförda kartläggningar och riskanalyser där områden och 
verksamheter i kommunen identifierats och prioriterats, för att i nästa steg vidta fysiska åt-
gärder.  

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Finansiering oklar. Kostnaden bedöms till intervallet 100 000- 500 000 kr. 

Indikator 
Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i de utsatta områdena/verksamheterna.  

Bedömningskriterier 
• G: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i majoriteten av de utsatta områ-

dena/verksamheterna.   
• H: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd ett par av de utsatta områdena/verk-

samheterna. 

• P: Vattenförsörjningen bedöms som säkerställd i ett av de utsatta områdena/verksam-
heterna. 
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ÅTGÄRD 27. AKTIVT GYNNA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MED FRÄMJANDE 
AV POLLINATÖRER 

Beskrivning av åtgärden  
Istället för ”monotona gräsytor” kan kommunen arbeta med att skapa miljöer med förut-
sättningar för ökad biologisk mångfald. Åtgärden innebär både: 
• planering av egna parkytor och  
• kunskapsutvecklingsåtgärder. 
 
De vägledningar som finns avseende ekossystemtjänster bör användas, i kombination med 
ny forskning. Till exempel har SMHI tillsammans med Lunds universitet och Naturvårds-
verket under hösten 2020 tagit fram rapporten "Klimatförändringar och biologisk mångfald" 
som kan utgöra ett av underlagsmaterialen i genomförandet av åtgärden.  

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Finansiering av kommunen eller genom bidrag. Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr. 

Indikator  
• Antal genomförda planerade och genomförda fysiska insatser för att stärka ekossystem-

tjänsterna och den biologiska mångfalden på kommunens parker 
• Antal genomförda kunskapsutvecklingssåtgärder i ämnet. 

Bedömningskriterier:  
• G:  Under programperioden ska minst en fysisk insats per år genomföras, samt minst 

en kunskapsutvecklingssåtgärd per år genomföras. 
• H: Under programperioden ska minst en fysisk insats per år planeras, samt minst en 

kunskapsutvecklingssåtgärd per år genomföras. 
• P: Under programperioden ska minst en fysisk insats och minst en kunskapsutveckl-

ingssåtgärd genomföras. 
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ÅTGÄRD 28. MOTVERKA INVASIVA ARTER OCH SKADEDJUR 

Beskrivning av åtgärden  
I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler IAS (både växter och djur). Gemensamt 
för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Ju mer de 
sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och 
sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor sprid-
ning den har). 
 
Åtgärden innebär att Gnosjö kommun, under programperioden, sprider information om 
invasiva arter både inom och utanför den kommunala organisationen, samt bekämpar dem 
när de upptäcks.  
 
Till hjälp kan följande användas: 
• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen).  
 
Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Gnosjö kommun 

Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
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Kostnad och finansiering 
Finansiering av kommunen eller genom bidrag. Kostnaden bedöms till intervallet 100 000 – 
500 000 kr. 

Indikator 
Antal genomförda informationsinsatser. 

Bedömningskriterier 
• G: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med re-

spektive målgrupp (inom och utanför den kommunala organisationen)  
• H: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med nå-

gon av målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
• P: Under programperioden är minst en informationsinsats genomförd med någon av 

målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
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 Habo kommun 

ÅTGÄRD 29. TA HÄNSYN TILL OCH FÖREBYGGA NEGATIVA KLIMATEFFEKTER SOM 
INGÅR I KOMMUNENS KLIMAT- OCH SÅRBARHETSANALYS 

Beskrivning av åtgärden 
Förändringar i klimatet ger upphov till klimateffekter, och dessa kan ge upphov till sam-
hällskonsekvenser. Samhällskonsekvenserna kan orsakas av en klimateffekt eller av flera kli-
mateffekter i kombination. I den nationella strategin för klimatanpassning har vissa sam-
hällskonsekvenser bedömts vara särskilt angelägna i det fortsatta arbetet med klimatanpass-
ning. Dessa prioriterade utmaningar är:  
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
• Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
 
De klimateffekter som kommunen beskrivit i klimat- och sårbarhetsanalysen  ska kopplas 
ihop med programmet för trygghet och hälsa samt/eller relevant delprogram och hanteras 
där.  

Ansvarig aktör 
Habo kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget, bedöms kosta under 100 000 kr.  

Indikator 
Tar programmet för trygghet och hälsa samt/eller relevant delprogram, hänsyn till de kli-
mateffekter som ingår i kommunens KSA? 

Bedömningskriterier  
• G: Programmet för trygghet och hälsa samt relevant delprogram tar hänsyn till alla kli-

mateffekter som ingår i kommunens KSA. 
• H: Programmet för trygghet och hälsa samt relevant delprogram tar hänsyn till ungefär 

hälften av de klimateffekter som ingår i kommunens KSA. 
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• P: Programmet för trygghet och hälsa samt relevant delprogram tar hänsyn till någon av 
de klimateffekter som ingår i kommunens KSA  
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ÅTGÄRD 30. KARTLÄGGNING AV RISKOMRÅDEN VID SKOGSBRAND 

Beskrivning av åtgärden 
Till följd av ett förändrat klimat ökar skogsbrandrisken. 
 
Åtgärden innebär att identifiera områden inom kommunen där en skogsbrand kan medföra 
skada på  
• elförsörjning,  
• vattenförsörjning och  
• privata och offentliga byggnader. 
Denna kartläggning görs inom ramen för programmet för trygghet och säkerhet samt dess 
delprogram.   

Ansvarig aktör 
Habo kommun 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget, bedöms kosta under 100 000 kr.  

Indikator 
Kartläggningen är genomförd och kopplar till relevant delprogram kopplat till programmet 
för trygghet och säkerhet  

Bedömningskriterier 
• G: Kartläggningen är genomförd och kopplar till relevant delprogram kopplat till pro-

grammet för trygghet och säkerhet  
• H: Kartläggningen är genomförd. 

• P: Kartläggningen är påbörjad.  

174



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 66 

ÅTGÄRD 31. UPPRÄTTA EN KLIMATANPASSAD VA-PLAN 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur inne-
bär ökade krav på kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Utanför det kommunala 
verksamhetsområdet riskerar bristfälliga små avloppsanläggningar att sprida smittoämnen 
och bidra till att vattenförekomster inte uppnår god status. En strategisk och långsiktig VA-
planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunens verk-
tyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de ut-
maningar som man står inför. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör 
kommunen betydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlig-
het att påverka utvecklingen i positiv riktning 
 
Att klimatanpassa VA-planen handlar om att kommunen beskriver och resonerar kring föl-
jande fyra nyckelord: 
• Varmare 
• Torrare 
• Blötare  
• Ras och skred  
 
Åtgärden liknar åtgärd 60 och 74 och kan med fördel genomföras med inspiration av dem. 

Ansvarig aktör 
Habo kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget och projektfinansiering/bidrag, bedöms kosta över 500 000 kr.  

Indikator 
• Kartläggning av verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är sårbara för 

klimatförändringar är genomförd.  
• Beslutsunderlag för prioriteringar och klimatanpassade åtgärder finns 

Bedömningskriterier:  
• G: Kartläggning av verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är sårbara 

för klimatförändringar är genomförd och beslutsunderlag för prioriteringar och klimat-
anpassade åtgärder finns 

• H: Kartläggning av verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är sårbara 
för klimatförändringar är genomförd och beslutsunderlag för prioriteringar och klimat-
anpassade åtgärder är påbörjad 

• P: Kartläggning av verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är sårbara för 
klimatförändringar är påbörjad  
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ÅTGÄRD 32. TILLSYN AV EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FÖR ATT SÄ-
KERSTÄLLA ATT PLANER, RUTINER OCH SOLSKYDD FUNGERAR TILLFRED-
STÄLLANDE 

Beskrivning av åtgärden  
Sommarvärme och värmeböljor kan bli påfrestande och orsaka både hälsoproblem och 
ökad dödlighet. Särskilt har längre perioder av höga temperaturer stor betydelse för hur häl-
san påverkas. Dygnets högsta temperatur kan vara viktig, men dygnets lägsta temperatur 
har också betydelse; om nätterna är svala kan kroppen återhämta sig. 
 
För att minska påverkanstrycket på de barn och unga är det viktigt att de planer och rutiner 
som finns framtagna följs, samt att de solskydd som finns vid respektive fastighet och rum 
fungerar. Detta ska kontrolleras via egenkontroll, men dessutom genomförs tillsyn enligt 
tillsynsplan. 
 
Åtgärden innebär att tillsyn av egenkontrollen, genomförs med fokus på att 
• Rutiner och planer följs samt  
• att solskydd fungerar. 

Ansvarig aktör 
Habo kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget, bedöms kosta under 100 000 kr.  

Indikator 
Antalet tillsynsbesök.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Alla tillsynsbesök som genomförts under programperioden har säkerställt att egen-

kontrollen har fungerat 
• H: Ungefär hälften av tillsynsbesöken som genomförts under programperioden har sä-

kerställt att egenkontrollen har fungerat 
• P: Något tillsynsbesök som genomförts under programperioden har säkerställt att egen-

kontrollen har fungerat 
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ÅTGÄRD 33. TILLSYN AV EGENKONTROLL I ÄLDREBOENDE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
ATT PLANER, RUTINER OCH SOLSKYDD FUNGERAR TILLFREDSTÄLLANDE 

Beskrivning av åtgärden  
Sommarvärme och värmeböljor kan bli påfrestande och orsaka både hälsoproblem och 
ökad dödlighet. Särskilt har längre perioder av höga temperaturer stor betydelse för hur häl-
san påverkas. Dygnets högsta temperatur kan vara viktig, men dygnets lägsta temperatur 
har också betydelse; om nätterna är svala kan kroppen återhämta sig. 
 
För att minska påverkanstrycket på de boende är det viktigt att de planer och rutiner som 
finns framtagna följs, samt att de solskydd som finns vid respektive fastighet och rum fun-
gerar. Detta ska kontrolleras via egenkontroll, men dessutom genomförs tillsyn enligt till-
synsplan  
 
Åtgärden innebär att tillsyn av egenkontrollen, genomförs med fokus på att 
• Rutiner och planer följs samt  
• att solskydd fungerar. 

Ansvarig aktör  
Habo kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget, bedöms kosta under 100 000 kr.  

Indikator 
Antalet tillsynsbesök.  

Bedömningskriterier  
• G:  Alla tillsynsbesök som genomförts under programperioden har säkerställt att egen-

kontrollen har fungerat 
• H: Ungefär hälften av tillsynsbesöken som genomförts under programperioden har sä-

kerställt att egenkontrollen har fungerat 

• P: Något tillsynsbesök som genomförts under programperioden har säkerställt att egen-
kontrollen har fungerat 
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ÅTGÄRD 34. GENOMFÖRA INFORMATIONSÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA ATT 
INVASIVA ARTER TRÄNGER UNDAN INHEMSKA ARTER 

Beskrivning av åtgärden: 
I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler IAS (både växter och djur). Gemensamt 
för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Ju mer de 
sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och 
sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor sprid-
ning den har). 
 
Åtgärden innebär att Habo kommun, under programperioden, sprider information om in-
vasiva arter både inom och utanför den kommunala organisationen, samt bekämpar dessa 
om de invasiva arterna upptäcks på kommunal mark.  
 
Till hjälp kan följande användas: 
• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen).  
 
Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Habo kommun 

Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
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Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget eller ev. projektpengar/bidrag, bedöms kosta under 100 000 kr.  

Indikator 
Antal genomförda informationsinsatser. 

Bedömningskriterier  
• G: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med re-

spektive målgrupp (inom och utanför den kommunala organisationen)  
• H: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med nå-

gon av målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
• P: Under programperioden är minst en informationsinsats genomförd med någon av 

målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen) 
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Jönköpings kommun 

ÅTGÄRD 35. ORDNA SVAL INOMHUSMILJÖ  

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress.  Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
Åtgärden innebär att insatser görs enligt följande: 
1. En kartläggning ska göras över boenden och förskolor där inomhustemperaturen över-

vakas, och lämpliga åtgärder (i och utanför byggnader) prioriteras.   
2.  Fysiska åtgärder vidtas, i enlighet med prioriteringslistan. De fysiska åtgärder som kan 

behöva vidtas bör genomföras innan den akuta situationen slår till, och med syfte att 
minska påverkanstrycket från en värmebölja 

Ansvarig aktör 
Jönköpings kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad: >500 000 kr 
Finansieringsplan: Ordinarie budget 

Indikator 
Punkt 1: är genomförd och antagen. Punkt 2: Antal genomförda fysiska åtgärder    

Bedömningskriterier:  
• G:  Punkt 1 är genomförd och antagen; Punkt 2: minst fem fysiska åtgärder per år un-

der programperioden är genomförda.  
• H: Punkt 1 är genomförd och antagen; Punkt 2: minst fem fysiska åtgärder under pro-

gramperioden är genomförda 

• P: Punkt 1 är genomförd och antagen.  
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ÅTGÄRD 36. PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSVÄMNING 

Beskrivning av åtgärden  
Jönköpings kommun har en utmanande topografi för flera klimatrelaterade risker. Ett för-
ändrat klimat innebär cirka 40 procent ökad risk för skyfall, jämfört med referensperioden, 
samt ökad risk för översvämningar på grund av höjda vattennivåer längs sjöar och vatten-
drag. Samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till dessa risker. I översiktsplaneringen är det 
sedan 2018 lagkrav att kommunen ska redovisa hur de ser på risken för bland annat över-
svämning. För att kunna göra det i hela samhällsplaneringsprocessen behövs tydliga un-
derlag, till exempel likt de kartskikt som blev resultatet av projektet Clarity.  
 
Åtgärden innebär att kommunen fortsätter utveckla underlag som ska användas i samhälls-
planeringen (i både nybyggnation och befintlig bebyggelse), i syfte att exploateringen av bo-
städer ska ske på ytor som har låg risk för översvämning, dels avseende lågpunkter och 
rinnvägar, dels avseende höga vattennivåer. Åtgärder genomförs efter en prioriteringslista 
över utsatta områden.      

Ansvarig aktör 
Jönköpings kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad: >500 000 kr 
Finansieringsplan: Ordinarie budget 

Indikator 
Planeringsunderlag för prioriterade områden är framtagna och implementerade i verksam-
heten  

Bedömningskriterier:  
• G:  Planeringsunderlag för fem prioriterade områden är framtagna och implementerade 

i verksamheten 
• H: Planeringsunderlag för ett prioriterat område är framtaget och implementerat i verk-

samheten 

• P: Planeringsunderlag för ett prioriterat område är framtaget  
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ÅTGÄRD 37. ÖVERSVÄMNINGSBARA YTOR 

Beskrivning av åtgärden  
Genom förtätning av städer minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och skyfalls-
problemen förvärras. Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt 
ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt 
och orimligt dyrt. Nyckeln till en skyfallstålig stad är istället att skapa ytor där en översväm-
ning kan ske utan allvarliga konsekvenser och en höjdsättning som leder vattnet rätt. Den 
största utmaningen är att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsätt-
ningen redan är given. För ny bebyggelse finns större möjligheter. 
 
Åtgärden innebär att kommunen utför åtgärder, utifrån kartläggningen av lågpunkter, vid 
de platser där effekten av åtgärden blir som störst. Detta bör finnas beskrivet i en priorite-
ringslista.  

Ansvarig aktör 
Jönköpings kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad: >500 000 (för resterande)  
Finansieringsplan: Ordinarie budget 

Indikator 
Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och skyfall 
har vidtagits 

Bedömningskriterier  
• G:  Minst en förebyggande åtgärd har vidtagits. 
• H: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har slutförts. 
• P: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har påbörjats. 
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ÅTGÄRD 38. SÄKERSTÄLLA TILLGÄNGLIGHET TILL PRIORITERADE VÄGAR FÖR 
RÄDDNINGSTJÄNST 

Beskrivning av åtgärden  
I ett förändrat klimat ökar riskerna för naturolyckor och därmed även risken för att vägar 
och infrastruktur blir ofarbara. Räddningstjänsten behöver kunna säkerställa tillgänglig-
heten till bostäder och verksamheter oavsett påverkan.  
 
Åtgärden innebär att en kartläggning genomförs för att prioritera vägar, samt åtgärdersför-
slag för att säkerställa tillgängligheten på de utpekade vägarna.  

Ansvarig aktör 
Jönköpings kommun 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad: 100 000 – 500 000 kr 
Finansieringsplan: Ordinarie budget 

Indikator 
Kartläggningen, med tillhörande åtgärdsförslag, är framtagen.  

Bedömningskriterier  
• G: Kartläggningen, med tillhörande åtgärdsförslag, är framtagen.   
• H: Kartläggningen, med tillhörande åtgärdsförslag, är ungefär halvfärdig.  
• P: Kartläggningen, med tillhörande åtgärdsförslag, är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 39. GENOMFÖRA INFORMATIONSKAMPANJER OM BRAND I SKOG OCH 
MARK 

Beskrivning av åtgärden  
Ett varmare klimat medför att säsongen för skogsbrand och vegetationsbrand successivt 
förlängs, och såväl ytan som skogsbrändernas antal beräknas öka. Antalet högriskdagar då 
skogsbränder kan inträffa förväntas öka i södra Sverige. Den förväntade nederbördsök-
ningen under vintern kommer antagligen inte att inverka nämnvärt på brandsäsongens 
start. Under perioder med höga brandrisker är det av stor vikt att allmänhet hålls informe-
rad om vad som gäller och på sätt kan bidra till att förhindra att onödiga bränder uppstår i 
skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har exempelvis kom-
munikationspaket riktade mot allmänheten som kan användas.  
 
Åtgärden innebär att Jönköpings kommun genomför informationsinsatser under program-
perioden om brand i skog och mark, riktade mot allmänheten.  

Ansvarig aktör 
Jönköpings kommun 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Uppskattad kostnad: <100 000 kr 
Finansieringsplan: Ordinarie budget  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har exempelvis kommunikationspa-
ket riktade mot allmänheten som kan användas.  

Indikator 
Antal genomförda informationsinsatser 

Bedömningskriterier:  
• G: Minst en informationsinsats är genomförd, per år, under programperioden 
• H: Minst en informationsinsats är genomförd under programperioden 

• P: En informationsinsats är planerad, men ännu ej genomförd.  
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Länsförsäkringar 

ÅTGÄRD 40. UTBILDA VÅRA KUNDER OM KLIMATANPASSNING AV FASTIGHETER 

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden innebär att Länsförsäkringar genomför utbildningsinsatser, av företagets kunder, i 
syfte att öka kunskapen om klimatförändringarna och dess effekt på fastigheter.  

Ansvarig aktör 
Länsförsäkringar 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av företaget] 

Indikator 
Utbildningsinsats är genomförd 
• Bedömningskriterier:  
• G:  Utbildningsinsats är genomförd 
• H: Utbildningsinsats är planerad, men ännu ej genomförd. 

• P: Planeringen av utbildningsinsatsen är påbörjad. 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län 

ÅTGÄRD 41. INTEGRERA PRIORITERADE KLIMATEFFEKTER I MYNDIGHETENS BESLUT  

Beskrivning av åtgärden  
Åtgärden innebär att myndigheten i de beslut där det bedöms som relevant tar hänsyn till 
de tre klimateffekterna: 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget. 

Indikator 
Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 

Bedömningskriterier:  
• G:  Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 
• H: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört hälften av sina aktiviteter 
• P: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört ett fåtal av sina aktiviteter 
  

186



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 78 

ÅTGÄRD 42. INFORMERA OCH STÖDJA MYNDIGHETENS MÅLGRUPPER OCH AKTÖ-
RER  

Beskrivning av åtgärden  
Åtgärden innebär att myndigheten informerar myndighetens målgrupper om klimatföränd-
ringarnas effekt på länet och hur myndigheten arbetar med att klimatsäkra länet. Det hand-
lar om ett utåtriktat arbete, på exempelvis webb, Förvetet, möten, tillsynsbesök, nätverks-
träffar och samtal, till de målgrupper myndighetens personal möter.  

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget. 

Indikator 
Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 

Bedömningskriterier:  
• G:  Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 
• H: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört hälften av sina aktiviteter 
• P: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört ett fåtal av sina aktiviteter 
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ÅTGÄRD 43. TA FRAM RUTINER FÖR ARBETE I FÄLT OCH VID PLATSBESÖK  

Beskrivning av åtgärden  
Åtgärden innebär att myndigheten tar fram rutiner för hur myndighetens personal ska agera 
vid fältbesök för de prioriterade klimateffekterna  
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget. 

Indikator 
Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 

Bedömningskriterier:  
• G:  Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 
• H: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört hälften av sina aktiviteter 
• P: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört ett fåtal av sina aktiviteter 
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ÅTGÄRD 44. UTVECKLA OCH ANPASSA VERKSAMHETEN  

Beskrivning av åtgärden  
 
Åtgärden innebär myndigheten anpassar och ställer om sin ordinarie verksamhet för att 
möta verksamheternas identifierade risker, till exempel genom ökad tillsyn för att identifiera 
riskområden 

Ansvarig aktör 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
I ordinarie budget. 

Indikator 
Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 

Bedömningskriterier:  
• G:  Berörda enheter inom myndigheten har genomfört alla sina aktiviteter 
• H: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört hälften av sina aktiviteter 
• P: Berörda enheter inom myndigheten har genomfört ett fåtal av sina aktiviteter 

  

189



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 81 

Nässjö kommun 

ÅTGÄRD 45. ORDNA SVAL INOMHUSMILJÖ 

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress.  Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
Åtgärden innebär att insatser görs enligt följande: 
1. En kartläggning ska göras över verksamheter med utsatta grupper. Inomhustemperatu-

ren övervakas, och lämpliga åtgärder (i och utanför byggnader) prioriteras.    
2.  Fysiska åtgärder vidtas, i enlighet med prioriteringslistan. De fysiska åtgärder som kan 

behöva vidtas bör genomföras innan den akuta situationen slår till, och med syfte att 
minska påverkanstrycket från en värmebölja 

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Punkt 1: är genomförd. Punkt 2: Antal genomförda fysiska åtgärder    

Bedömningskriterier  
• G:  Punkt 1 är genomförd; Punkt 2: minst fem fysiska åtgärder per år under programpe-

rioden är genomförda.  
• H: Punkt 1 är genomförd; Punkt 2: minst fem fysiska åtgärder under programperioden 

är genomförda 

• P: Punkt 1 är genomförd. 
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ÅTGÄRD 46.  SAMVERKAN KRING ÖVERSVÄMNING 

Beskrivning av åtgärden 
I ett förändrat klimat ökar antalet klimatrelaterade naturolyckor, vilka under det pågående 
händelseförloppet hanteras av Räddningstjänsten. Vid en översvämning kan vägar och an-
nan infrastruktur behöva stängas av, helt eller delvis. Det är viktigt att nulägesbilden är 
uppdaterad samt att samverkanrutiner med olika berörda parter finns framtagna.  
 
Det finns kunskapsluckor särskilt rörande privatägda dammar, både kontaktpersoner/fo-
rum och ansvarsfrågor, vilket är viktigt att klargöra för att veta vilka aktörer som ska sam-
verka.  
 
Åtgärden innebär att kommunen genomför en:    
1. Analys av problemområden/behov av insatser utifrån översvämningsunderlag i kombi-

nation med trafikplanering (det vill säga att synkronisera trafikplanering med översväm-
ningsunderlag) 

2. Gemensam planering av insatser före och under översvämning mellan alla berörda ak-
törer, utifrån de behov som identifierats från punkt 1.  

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Punkt 1 och punkt 2 är framtagen respektive genomförd 

Bedömningskriterier:  
• G:  Punkt 1 är framtagen; punkt 2 är genomförd 

• H: Punkt 1 är framtagen men punkt 2 är inte påbörjad.  
• P: Punkt 1 är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 47. ARBETA I TIDIGT STADIE MED ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN I ÖVER-
SIKTSPLANER OCH DETALJPLANER 

Beskrivning av åtgärden  
Med ett förändrat klimat förändras nederbördsmönstren och skyfallen förväntas bli krafti-
gare och återkomma allt oftare. Detta riskerar leda till en ökning av överbelastade lednings-
system för dag-och avloppsvatten med fler översvämningar som följd och med ökad risk 
för bräddning av avloppsvatten. I tätorter riskerar särskilt lågpunkter i stadsmiljön att ställas 
under vatten där dagvattensystemen är underdimensionerade och där det inte finns ytliga 
avrinningsmöjligheter. 
 
En del av underlaget som kommunerna använder när de formar en översiktsplan är kart-
läggningar och utredningar om exempelvis geologi och hydrologi, vilka områden som är 
översvämningsområden och vilka områden som är låglänta eller saknar avrinningsmöjlig-
heter och därför är svåra att avvattna. I översiktsplanen pekas även områden/vattentäkter 
ut som behöver skyddas. Detta blir ännu viktigare med ett förändrat nederbördsmönster.  
Det detaljplanen reglerar hittar vi stöd för i 4 kap i Plan- och bygglagen. De paragraferna 
måste dock samspela med bestämmelserna om lämplighet i 2 kap. Ett resonemang som 
kopplar ihop bestämmelserna i 4 kap med 2 kapitlets lämplighetsparagrafer kan göras i de-
taljplanens planbeskrivningar. 
 
Åtgärdens syfte är att de områdena som i Nässjö kommun pekats ut som riskområden för 
översvämningar, både till följd av skyfall och höga vattennivåer, tas hänsyn till i ett tidigt 
skede. Detta gäller såväl i detaljplaneprocessen som i översiktsplaneringen. Åtgärden om-
fattar med andra ord att utforma ett system som säkerställer detta.  

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Ett system för att säkerställa att riskområden för översvämning tas omhand tidigt i planpro-
cessen är framtaget och implementerat.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Ett system för att säkerställa att riskområden för översvämning tas omhand tidigt i 

planprocessen är framtaget och implementerat. 
• H: Ett system för att säkerställa att riskområden för översvämning tas omhand tidigt i 

planprocessen är framtaget, men ännu ej implementerat. 

• P: Ett system för att säkerställa att riskområden för översvämning tas omhand tidigt i 
planprocessen under framtagande.  
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ÅTGÄRD 48. ÖVERSVÄMNINGSBARA YTOR 

Beskrivning av åtgärden  
Genom förtätning av städer minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och skyfalls-
problemen förvärras. Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt 
ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt 
och orimligt dyrt. Nyckeln till en skyfallstålig stad är istället att skapa ytor där en översväm-
ning kan ske utan allvarliga konsekvenser och en höjdsättning som leder vattnet rätt. Den 
största utmaningen är att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsätt-
ningen redan är given. För ny bebyggelse finns större möjligheter. Det kan handla om att: 
• förbättra avledning,  
• förlägga bräddpunkter till platser som inte påverkas mycket och  
• motverka inläckage i spillvattennät 
 
Åtgärden innebär att kommunen utför åtgärder, utifrån bland annat kartläggningen av låg-
punkter, vid de platser där effekten av åtgärden blir som störst. Detta bör finnas beskrivet i 
en prioriteringslista.  

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och skyfall 
har vidtagits 

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst en förebyggande åtgärd har vidtagits. 
• H: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har slutförts. 
• P: Planeringen för att genomföra en förebyggande åtgärd har påbörjats. 
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ÅTGÄRD 49. ÖKAD KOMPETENS FÖR ATT FÖREBYGGA KONSEKVENSER AV  
VÄRMEBÖLJA OCH SKYFALL 

Beskrivning av åtgärden  
Att påverka och arbeta förebyggande för att öka resiliensen för de båda klimateffekterna 
skyfall och värmebölja är en nyckelfaktor i processen med att klimatanpassa länet. 
 
Att öka kunskapen kan ske på flera olika sätt, till exempel: 
• genom kunskapsbyggande, 
• inventeringar, 
• underlagsmaterial, 
 
Åtgärden innebär att Nässjö kommun under programperioden genomför insatser enligt 
ovan fem punkter, i syfte att skapa en mer robust kommun. 

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator  
Insatser enligt ovan fem punkter är genomförda 

Bedömningskriterier 
• G:  Insatser enligt ovan tre punkter är genomförda 
• H: Insatser enligt ovan tre punkter är planerade men ännu ej genomförda 

• P: Insatser enligt ovan tre punkter är ej påbörjade. 
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ÅTGÄRD 50. SÄKERSTÄLLA VATTENFÖRSÖRJNING 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvattenprodukt-
ion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med en sådan här 
anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och det bör göras 
utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan exempelvis 
handla om att: 
• Motverka läckage, 
• Säkerställa tillgången på vatten,  
• Verka för minskad förbrukning och 
• Skydda vattentäkter 
Åtgärden handlar om att Nässjö kommun genomför insatser i syfte att säkerställa vatten-
försörjningen i ett förändrat klimat. Insatserna finns beskrivna i kommunens VA-plan. Den 
regionala vattenförsörjningsplanen blir starten för en kommunal motsvarighet.  

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator:  
Antal genomförda insatser, enligt VA-planen.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst en insats, per år, är genomförd under programperioden. 
• H: Minst en insats är planerad att genomföras under programperioden. 

• P: Planeringen är initierad för minst en insats under programperioden. 
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ÅTGÄRD 51. TA HÄNSYN TILL JORDBRUKSMARKENS VÄRDEN I SAMHÄLLSPLANE-
RINGEN 

Beskrivning av åtgärden  
Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som levererar många livsnödvändiga nyttor 
som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. I Jönköpings län är det idag 
12 procent av marken som används som jordbruksmark. I och med en allt snabbare urbani-
sering och klimatförändringarna ställs stora krav på ett helhetstänk kring samhällets totala 
resursanvändning. Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jord-
bruksmarken bebyggs eller växer igen. Samtidigt som arealen jordbruksmark minskar i länet 
till följd av exploateringen och igenväxning finns det ett brett samhällsintresse för att vi 
fortsatt ska bruka vår jordbruksmark. Exempelvis är ett mål i länets regionala livsmedels-
strategi att verka för en ökad livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel. För 
att kunna öka produktionen av mat och insatsvaror är jordbruksmarkens bevarande en 
självklar förutsättning. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vägledning för jordbruks-
markens värden kan hanteras i den fysiska planeringen (2020:15), som kan användas som 
stöd för kommunen i arbetet. 
 
Åtgärden innebär att kommunen tar fram ett planeringsunderlag  om jordbruksmarkens 
värden i Nässjö kommun (gäller i de fall kommunen har behov av egna ställningstaganden 
som inte sammanfaller med Länsstyrelsen matris i 2020:15)   
 
Åtgärden liknar åtgärd 21, 40 och 69 och kan med fördel genomföras med inspiration av dem. 

Ansvarig aktör 
Nässjö kommun 

Klimateffekt 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Planeringsunderlagen är framtaget och beslutat. 

Bedömningskriterier:  
• G:  Planeringsunderlagen är framtaget och beslutat. 
• H: Planeringsunderlagen är framtaget, men ännu ej beslutat. 

• P: Planeringsunderlagen är påbörjat. 
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Region Jönköpings län 

ÅTGÄRD 52. FORTSÄTTA ARBETET MED DE TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSPLANERNA 

Beskrivning av åtgärden  
Region Jönköpings län har tre akutsjukhus i länet. Här behöver verksamheten fungera, oav-
sett klimatförändringens effekter, därför har varje sjukhus en teknisk försörjningsplan.  
 
Åtgärden innebär att fyra särskilt viktiga åtgärder ur klimatanpassningssynpunkt ska vara 
implementerade i slutet av programperioden.  
Dessa fyra särskilt viktiga åtgärder är: 
o trygga försörjningen av kyla  
o trygga försörjningen av dricksvatten  
o hantera dagvatten  
o problematik kring skyfall.  

Ansvarig aktör 
Region Jönköpings län 

Klimateffekt 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av Regionen] 

Indikator 
Alla fyra ovan punkter är implementerade.  

Bedömningskriterier:  
• G: Alla fyra ovan punkter är implementerade. 
• H: Två av ovan punkter är implementerade. 

• P: Processen med att implementera minst en av ovan punkt är påbörjad. 
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Sävsjö kommun 

ÅTGÄRD 53. RISKANALYS 

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden innebär att samtliga verksamheter i kommunen genomför en riskanalys för att 
identifiera risker kopplat till ett förändrat klimat. Respektive riskanalys genomförs senast år 
2022. Under programperioden ska även omhändertagandet av riskanalysen genomföras av 
respektive verksamhet. 

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr, främst arbetstid.  

Indikator 
Riskanalysen är genomförd och omhändertagen.   

Bedömningskriterier:  
• G:  Riskanalysen är genomförd och omhändertagen 

• H: Riskanalysen är genomförd 
• P: Riskanalysen är påbörjad.   
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ÅTGÄRD 54. TRYGGA FRAMTIDA DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvattenprodukt-
ion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med en sådan här 
anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och det bör göras 
utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan exempelvis 
handla om att: 
• Motverka läckage, 
• Säkerställa täkters kapacitet och processer,  
• Verka för minskad förbrukning  
• Skydda vattentäkter 
• Hitta reservvatten 
 
Åtgärden handlar om att Sävsjö kommun tillser att kommunen har rätt vattentäkter och rätt 
processer för att säkerställa den kommunala vattenförsörjningen.  

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi och finansieras av 
projekt alternativt bidrag. 

Indikator  
Reservvattentäkt hittad och utredd.   

Bedömningskriterier:  
• G:  Reservvattentäkt hittad och utredd.   
• H: Reservvattentäkt hittad och utredning påbörjad.   

• P: Reservvattentäkt hittad.   
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ÅTGÄRD 55. DRICKSVATTENSTRATEGI 

Beskrivning av åtgärden 
Arbetet med planer och strategier kring alla led i vattenkedjan stärker kommunens eget un-
derlag för kommunal samhällsplanering, översiktsplaner och detaljplaner. Dessa processer 
kombinerat med de regionala planeringsunderlagen kopplade till dricksvatten, skapar en 
god plattform i hanteringen av frågorna.  
 

Åtgärden innebär att Sävsjö kommun ta fram en vattenförsörjningsplan som ett av 
underlagen till en VA plan. 

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms till intervallet 100- 500 000 kr, och bekostas av driftbudget. 

Indikator 
Vattenförsörjningsplanen är antagen och implementerad.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Vattenförsörjningsplanen är antagen och implementerad 

• H: Vattenförsörjningsplanen är antagen 
• P: Vattenförsörjningsplanen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 56. INVENTERING AV KOMMUNALA FASTIGHETER  

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress.  Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
Åtgärden innebär att insatser görs enligt följande: 
1. Inventering/kartläggning av kommunens fastigheter med avseende på ventilation och 

möjligheter att installera kyla. Boenden för äldre prioriteras först, men även förskolor 
och skolor bör finnas med i planen.  

2. Handlingsplan med åtgärder tas fram. 

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Sävebo AB) 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr och finansieras av projekt (inklusive åtgärder). 

Indikator 
Inventeringen är slutförd och handlingsplanen är framtagen och antagen.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Inventeringen är slutförd och handlingsplanen är framtagen och antagen. 
• H: Inventeringen är slutförd.  
• P: Inventeringen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 57. VATTENGRUPP 

Beskrivning av åtgärden 
Samverkan är en framgångsfaktor inom det generella klimatanpassningsarbetet, där tvärsek-
toriella kompetenser lyfter varandra och tillsammans skapar ett mer robust samhälle. En 
dagvattengrupp är ett exempel på en sådan här samverkan inom den kommunala verksam-
heten. 
 
Åtgärden innebär att Sävsjö kommun bildar en dagvattengrupp, där syftet med gruppen är 
att öka kunskapen om dagvattenhantering samt samverkan. Under programperioden har 
gruppen fått en tydlig agenda samt mötesstruktur.     

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr, finansieras av driftbudget. 

Indikator 
Dagvattengruppen är skapad, förankrad och har haft startmöte. 

Bedömningskriterier:  
• G:  Dagvattengruppen är skapad, förankrad och har haft startmöte. 
• H: Dagvattengruppen är skapad och förankrad. 

• P: Processen med att skapa en dagvattengruppen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 58. IMPLEMENTERA DEN REGIONALA LIVSMEDELSSTRATEGIN 

Beskrivning av åtgärden  
I Jönköpings län har vi goda förutsättningar för att både kunna äta och producera hållbar 
och regional mat. Trots det är Sveriges självförsörjningsgrad lägst i Europa samtidigt som 
den globala livsmedelsproduktionen måste öka med 60 procent till år 2050 för att alla ska 
kunna äta sig mätta. Den regionala livsmedelsstrategins syfte är att öka och bredda matpro-
duktionen. Målet är att länets livsmedelsföretagare genom ökad konkurrenskraft och bättre 
affärssystem ska kunna bidra till ökad produktion för både inhemsk konsumtion och ex-
port av svenska livsmedel. Allt detta på ett långsiktigt hållbart sätt inom ramen för Agenda 
2030. Det är vi tillsammans som ska göra verklighet av strategin. 
 
Åtgärden innebär att Sävsjö kommun implementerar den regionala livsmedelsstrategin i sin 
kommunala verksamhet. Det kan göras med hjälp av insatser på olika nivåer, för olika mål-
grupper och i olika verksamheter. Ett exempel kan vara att arbeta fram en hållbar matsedel 
anpassad för framtiden klimat. Kommunen bestämmer själv vilka insatser som är mest rele-
vanta under programperioden.  

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Serviceförvaltning) 

Klimateffekt 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr, finansieras av driftbudget. 

Indikator  
Antal genomförda insatser i syfte att implementera den regionala livsmedelsstrategin.  

Bedömningskriterier:  
• G: Minst en insats per år, under programperioden är genomförd.   
• H: Minst tre insatser under programperioden är genomförda.   

• P: Minst en insats är planerad.  
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ÅTGÄRD 59. ANTA OCH IMPLEMENTERA EN GRÖNSTRUKTURPLAN 

Beskrivning av åtgärden  
Grönstrukturplanen är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och 
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Planen kan både vara ett plane-
ringsunderlag för den fysiska planeringen, och en handlingsplan som preciserar kommu-
nens arbete med grönstruktur och ekosystemtjänster.  
 
Åtgärden innebär att Sävsjö kommun antar och implementerar en grönstrukturplan. Syftet 
med planen är att säkerställa viktiga ekosystemtjänster i kommunens tätorter vilket bidrar 
till vattenreglering, temperaturreglering etc. Antagandet ska ske under 2021 och implemen-
tering under resterande programperiod. 

Ansvarig aktör  
Sävsjö kommun (Utvecklingsavdelningen) 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr, finansieras av verksamheten. 

Indikator 
Planen är antagen och implementerad.   

Bedömningskriterier 
• G:  Planen är antagen och implementerad.  

• H: Planen är antagen och implementeringsprocessen har påbörjats  
• P: Planen är på väg att bli antagen.  
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ÅTGÄRD 60. UPPRÄTTA KLIMATANPASSAD VA-PLAN 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur inne-
bär ökade krav på kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Utanför verksamhetsom-
rådet riskerar bristfälliga små avloppsanläggningar att sprida smittoämnen och bidra till att 
vattenförekomster inte uppnår god status. En strategisk och långsiktig VA-planering som 
omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta 
fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som 
man står inför. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen be-
tydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka 
utvecklingen i positiv riktning 
 
Att klimatanpassa VA-planen handlar om att kommunen beskriver och resonerar kring föl-
jande fyra nyckelord: 
• Varmare 
• Torrare 
• Blötare  
• Ras och skred 
 
Åtgärden innebär att kommunen under programperioden påbörjar arbetet med att ta fram 
en komplett och klimatanpassad VA-plan. Det omfattar framtagande av de deldokument 
som tillsammans bildar VA -Plan (exempelvis vattenförsörjningsplan och nödvattenplan) 
 
Åtgärden liknar åtgärd 31 och 74 och kan med fördel genomföras med inspiration av dem. 

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi Sävsjö kommun. 

Indikator 
Beskriver kommunen i de framtagna deldokumenten de fyra ovan nämnda nyckelorden 
och dess konsekvenser på vatten- och avloppshanteringen på ett djuplodande sätt? 

Bedömningskriterier:  
• G: Kommunen för, i sin VA-plan, djuplodande resonemang kring alla fyra nyckelord 

och dess konsekvenser på vatten- och avloppshanteringen 
• H: Kommunen för, i sin VA-plan, resonemang kring två av nyckelorden och dess kon-

sekvenser på vatten- och avloppshanteringen 
• P: Kommunen, i sin VA-plan, resonemang kring ett nyckelord och dess konsekvenser 

på vatten- och avloppshanteringen 
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ÅTGÄRD 61. SEPARERA DAG- OCH AVLOPPSVATTEN. 

Beskrivning av åtgärden  
Sävsjö kommun renar mycket dagvatten som kommer in till reningsverket i kombinerade 
VA-system. Att separera ledningarna för dag- och avloppsvatten innebär att mängden dag-
vatten minskar i avloppsvattnet och således även riskerna för översvämning i reningsverket 
samt risken för bräddningar till recipient vid höga flöden. Dessutom minskar energianvänd-
ningen och kemikalieanvändning i avloppsreningsverken.  
 
Det kan göras på flera sätt: 
• Hitta alternativ taxa 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten på fastigheter. 
• Öka förnyelsetakten. 
 
Åtgärden liknar åtgärd 83 för Vetlanda kommun och kan med fördel genomföras med stöd av den.  

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden till intervallet 100- 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi och finansieras av 
projekt. 

Indikator  
Modell för ny taxa alternativt andra åtgärder som minskar mängden dagvatten i avlopps-
vattnet utredda. 

Bedömningskriterier 
• G:  Utredningen är genomförd. 
• H: Utredningen har kommit ungefär halvvägs. 

• P: Utredningen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 62. INFORMATIONSKAMPANJ OM SPARA VATTEN. 

Beskrivning av åtgärden  

Informationskampanjer genomförs gemensamt mellan Vetlanda kommun, Sävsjö 
kommun och Njudung Energi med syfte att spara vatten. Kampanjerna pågår lö-
pande under hela programperioden. 

Ansvarig aktör 
Sävsjö kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms understiga 100 000 kr, finansieras i driftbudget. 

Indikator 
Informationskampanjer genomförda. 

Bedömningskriterier:  
• G: En kampanj per år under programperioden är genomförd.   
• H: Tre kampanjer under programperioden är genomförd.   
• P: En kampanj under programperioden är genomförd.   
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Sweco 

ÅTGÄRD 63. IMPLEMENTERA POLICY FÖR KLIMATANPASSNING I UPPDRAG 

Beskrivning av åtgärden  
Sweco har arbetat fram en policy för hur företaget ska hantera klimatanpassningsfrågor i 
den ordinarie verksamheten mot uppdragsgivare. 
 
Åtgärden innebär att Sweco implementerar policyn i de uppdrag där så är relevant. 

Ansvarig aktör  

Sweco AB 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av Sweco] 

Indikator 
Policyn är implementerad.  

Bedömningskriterier  
• G:  Policyn är implementerad. 

• H: Policyn är implementerad ungefär halvvägs.  
• P: Processen med att implementera policyn är påbörjad. 
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Tranås kommun 

ÅTGÄRD 64. SLUTFÖRA ARBETET MED RISKER OCH ÅTGÄRDER KRING ÖVERSVÄM-
NING AV SVARTÅN (SANT PROJEKTET) 

Beskrivning av åtgärden 
Landskapet och tätorterna längs Svartån har redan och kommer att få uppleva både blötare 
och torrare perioder än vad vi har varit vana vid. Nässjö, Aneby och Tranås kommuner har 
flödeskarterat Svartån i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsförsäk-
ringar i Jönköping. Flödeskarteringen blev klar i början av 2016 och då påbörjades nästa fas 
i projektet, att inventera vad som händer vid en översvämning. Nu är riskinventeringen klar 
och nästa steg är att planera åtgärder för att möta ett förändrat klimat och förebygga risker 
vid översvämningar. 
 
Åtgärden innebär att Tranås kommun slutför det sista steget i SANT-projektet med att ta 
fram en åtgärdsplan som möter de risker som identifierades i riskinventeringen.  

Ansvarig aktör 
Tranås kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Åtgärdsplanen är framtagen och antagen.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Åtgärdsplanen är framtagen och antagen.  

• H: Åtgärdsplanen är framtagen.   
• P: Åtgärdsplanen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 65. SAMMANSTÄLLA KUNSKAPEN KRING INVASIVA ARTER I KOMMUNEN 
OCH GÖRA EN HANDLINGSPLAN 

Beskrivning av åtgärden  
I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler invasiva arter, både växter och djur. Ge-
mensamt för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. 
Ju mer de sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och 
sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor sprid-
ning den har). 
 
Åtgärden innebär att Tranås kommun, under programperioden, sammanställer information 
om och åtgärder för bekämpandet av invasiva arter i kommunen. 
 
Till hjälp kan följande användas: 
• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen). 
 
Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Tranås kommun 

Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
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Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Handlingsplan framtagen. 

Bedömningskriterier 
• G: Handlingsplanen framtagen.  
• H: Handlingsplanen är under framtagande.  
• P: Handlingsplanen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 66. TA FRAM EN VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN  

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
den kommunala vattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvat-
tenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med 
en sådan här anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och 
det bör göras utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan 
exempelvis handla om att: 
• Motverka läckage, 
• Säkerställa täkters kapacitet och processer,  
• Verka för minskad förbrukning  
• Skydda vattentäkter 
• Hitta reservvatten 
 
Åtgärden handlar om att Tranås kommun tar fram en plan för dricksvattenförsörjning där 
klimatanpassning är ett tydligt perspektiv och där kunskapshöjande insatser görs parallellt 
med framtagandet där beslutsfattande politiker är målgruppen.  
 
Inom planen ska det framgå vilka områden som är av relevans för en långsiktig dricksvat-
tenproduktion och var det ska skapas vattenskyddsområden. De områden som är aktuella 
bör i ett första steg pekas ut, för att sedan prioriteras och analysera för att se om det är just 
ett vattenskyddsområde som är mest lämpat på platsen. I planen bör även relevanta insatser 
finnas beskrivna.  

Ansvarig aktör 
Tranås kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Vattenförsörjningsplanen inklusive plan för reservvatten är framtagen och antagen.   

Bedömningskriterier  
• G: Vattenförsörjningsplanen inklusive plan för reservvatten är framtagen och antagen.   
• H: Vattenförsörjningsplanen inklusive plan för reservvatten är framtagen, men ännu ej 

antagen. 
• P: Vattenförsörjningsplanen är under uppbyggnad.  
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ÅTGÄRD 67. FORMA KOMMUNENS ORGANISATION OCH ANSVAR FÖR KLIMAT-
ANPASSNING 

Beskrivning av åtgärden  
Samordning av klimatanpassningsarbetet krävs för ett framgångsrikt arbete och någon som 
koordinerar frågan behöver utses. Att få klimatanpassning till en kommunalpolitiskt priori-
terad fråga är en annan avgörande framgångsfaktor. Varje aktör behöver forma sin organi-
sation och ansvarsfördelning för klimatanpassningsfrågan, utifrån vad som fungerar i verk-
samheten och vad som ska uppnås.  
 
Åtgärden innebär att Tranås kommun, internt, arbetar fram ett sätt att arbeta med klimat-
anpassning, med tillhörande beskrivning av hur ansvarsfördelningen ska se ut.  
 
Denna åtgärd hänger tätt ihop med åtgärd 1 Systematiskt klimatanpassningsarbete.  

Ansvarig aktör 
Tranås kommun 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Kommunens klimatanpassningsorganisation är formad och beslutad, samt ansvarsfördel-
ningen är beskriven. 

Bedömningskriterier:  
• G:  Kommunens klimatanpassningsorganisation är formad och beslutad, samt ansvars-

fördelningen är beskriven. 
• H: Kommunens klimatanpassningsorganisation är formad, men ännu ej beslutad, samt 

ansvarsfördelningen är beskriven. 

• P: Kommunens klimatanpassningsorganisation är under uppbyggnad.  
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Vaggeryds kommun 

ÅTGÄRD 68. ÅTGÄRDER I RISKOMRÅDEN FÖR SKYFALL OCH VÄRMEBÖLJA 

Beskrivning av åtgärden  
Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun är ett strategiskt planeringsdokument som kan 
används i den fysiska planeringen för att få mer kunskap och är baserad på de fyra huvud-
kategorierna som ekosystemtjänsterna brukar delas in i:  
• Stödjande ekosystemtjänster - ekosystemens underleverantörer  
• Reglerade ekosystemtjänster - naturens egen ingenjörskonst 
• Sociala- och hälsofrämjande ekosystemtjänster - mötet mellan människa och natur 
• Försörjande ekosystemtjänster - samhällets resursbas 
 
Baserat på dessa har grönstrukturen analyserats för att hitta styrkor och brister. I planen 
finns utvecklingsförslag på vad framförallt kommunen kan göra, men även till viss del även 
andra aktörer, för att göra grönstrukturen mer stabil och motståndskraftig. Områden som 
bedöms som särskilt utsatta för olika klimateffekter har dessutom identifierats. 
 
Åtgärden innebär att områden som identifierats som utsatta för klimateffekterna värme-
bölja och skyfall i grönstrukturplanens underlagsrapport 6, prioriteras för klimatanpass-
ningsåtgärder i samhällsplaneringen. Drygt 20 olika områden finns utpekade med svagheter 
kopplade till värmebölja och skyfall, där gröna strukturer behöver tillskapas eller stärkas för 
att mildra klimateffekterna.  

Ansvarig aktör 
Vaggeryds kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur  

Kostnad och finansiering 
Många olika potentiella åtgärder, exempel enligt nedan:   
• Spara befintlig svalkande grönstruktur; 0 kr 
• Stärkande svalkande grönstruktur på skolgårdar; under 100 000 kr 
• Skapa svalkande grönstruktur på torg; 100-500 000 kr 
• VSBo fastigheter; 0- 500 000 kr  
• Grönt tak/ fasader på kommunens nya byggnader; över 500 000 kr 
Översvämning 
• Drabbade bostadsområden; 100 000-500 000 kr.  
• Infiltrerande mark Skillingaryd: 100 000-500 000 kr.  
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• Stärka infiltrerande gröna lösningar; under 100 000 kr 
• Stärk dagvattenområden; 100 000-500 000 kr för resp område 
• Se över skötselplan för befintligt dike: under 100 000 kr 
• Stärka den uppströms gröna strukturen (många små åtgärder, under 100 000 kr för varje 

åtgärd). Finansieras huvudsakligen inom befintliga driftpengar.  
• Kantzonerna utmed vägar (diken mm): under 100 000 kr, inom drift.  
  
Finansieras huvudsakligen inom befintlig drift och investeringsram (åtgärder under 100 000 
kr). Större projekt ansöks investeringsmedel för (100 000-500 000 kr och över 500 000 kr). 
Bidrag finns till flera av åtgärderna och söks alltid där det är möjligt. Framförallt de gröna 
lösningarna har fler bidragsmöjligheter (LONA, LOVA). 

Indikator 
Identifierade riskområden har, i samhällsplaneringens processer, prioriterats för klimatan-
passningsåtgärder.  

Bedömningskriterier  
• G:  Minst ett riskområde per år, under programperioden, har prioriterats för klimatan-

passningsåtgärder 
• H: Minst tre riskområden, under programperioden, har prioriterats för klimatanpass-

ningsåtgärder 
• P: Minst ett riskområde, under programperioden, har prioriterats för klimatanpass-

ningsåtgärder 
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ÅTGÄRD 69. TA HÄNSYN TILL JORDBRUKSMARKENS VÄRDEN 

Beskrivning av åtgärden  
Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som levererar många livsnödvändiga nyttor 
som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. I Jönköpings län är det idag 
12 procent av marken som används som jordbruksmark. I och med en allt snabbare urbani-
sering och klimatförändringarna ställs stora krav på ett helhetstänk kring samhällets totala 
resursanvändning. Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det problematiskt att jord-
bruksmarken bebyggs eller växer igen. Samtidigt som arealen jordbruksmark minskar i länet 
till följd av exploateringen och igenväxning finns det ett brett samhällsintresse för att vi 
fortsatt ska bruka vår jordbruksmark. Exempelvis är ett mål i länets regionala livsmedels-
strategi att verka för en ökad livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel. För 
att kunna öka produktionen av mat och insatsvaror är jordbruksmarkens bevarande en 
självklar förutsättning.  
 
Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun och kommunen har en positiv syn på att ge 
bygglov för landsbygdsboende. För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark har 
miljö- och byggnämnden i kommunen uttryckt att nya bostäder alltid i första hand bör lo-
kaliseras till skogsmark och inte åkermark. Detta för att inte inkräkta på befintliga jord-
bruksnäringar eller djurhållning.  
 
Åtgärden innebär att kommunen inom arbetet för Översiktsplanen tar fram ett planerings-
underlag om jordbruksmarkens värden i Vaggeryds kommun, som harmoniserar med den 
regionala och nationella livsmedelsstrategin. Detta underlag får sedan ligga som grund för 
vidare diskussion och ställningstagande inom Översiktsplanen kopplat till nya bostads- och 
verksamhetsområden. Konsekvensanalyser för olika markanvändning kommer att komplet-
tera underlaget.  
 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional vägledning för jordbruksmarkens värden kan han-
teras i den fysiska planeringen (2020:15), som kan användas som stöd för kommunen i ar-
betet. 
 
Åtgärden liknar åtgärd 21, 40 och 69 och kan med fördel genomföras med inspiration av dem. 

Ansvarig aktör 
 Vaggeryds kommun 

Klimateffekt 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 

Kostnad och finansiering 
Tjänstemannatimmar och politiska arvoden (diskussion i nämnder, remisstid och gransk-
ning). Under 100 000 kr. Inom befintlig budget. 

Indikator 
Planeringsunderlagen är framtaget och beslutat. 
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Bedömningskriterier 
• G: Planeringsunderlagen är framtaget och inarbetat i Översiktsplanens ställningsta-

gande. 
• H: Planeringsunderlagen är framtaget, men ännu ej inarbetat. 
• P: Planeringsunderlagen är påbörjat. 
  

217



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 109 

ÅTGÄRD 70. SKAPA SKYFALLSTÅLIGA TÄTORTER 

Beskrivning av åtgärden  
Genom förtätning av tätorter minskar ytan där överskottsvatten kan hanteras och skyfalls-
problemen förvärras. Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt 
ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt 
och orimligt dyrt. Nyckeln till en skyfallstålig stad är istället att skapa ytor där en översväm-
ning kan ske utan allvarliga konsekvenser och en höjdsättning som leder vattnet rätt. Den 
största utmaningen är att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsätt-
ningen redan är given. För ny bebyggelse finns större möjligheter. Det kan handla om att: 

• förbättra avledning och  
• förlägga bräddpunkter till platser som inte påverkas mycket.   

Åtgärden avser främst att ta fram hydrauliska modeller för dagvattensystemen i 
Vaggeryd, Skillingaryd, Hok samt ev. någon/några orter till. 
 
Åtgärden innebär att kommunen 

1. simulerar dagvattennätets kapacitet för skyfall med datamodell 
2. kartläggning av de allmänna ytor där åtgärder skulle ge störst effekt för att förbättra 

avledning av vatten och avlasta ledningssystemet. Områdena beskrivs i en priorite-
ringslista och integreras i dagvattenstrategi.  

Ansvarig aktör:  
Vaggeryds kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Över 500 000 kr. Inom drift och bidrag.  

Indikator: 
Punkt 1 och punkt 2 ovan är genomförda 

Bedömningskriterier:  
• G:  Punkt 1 och punkt 2 ovan är genomförda. 
• H: Punkt 1 är genomförd 
• P: Punkt 1 är påbörjad 
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ÅTGÄRD 71. ÖKA ANDELEN LÖVSKOG VID SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETER 
 

Beskrivning av åtgärden 
Klimatförändringarna innebär ett påverkanstryck på skogen och medför en ökad risk för 
olika typer av skador så som torka, bränder, barkborreangrepp och stormfällning. Blandbe-
stånd gör det möjligt att sprida riskerna. Dessutom står en blandskog ofta stadigare vid 
storm och uppvisar en högre biologisk mångfald, som i sig ger ett mer robust ekosystem.  
 
Samhällsviktiga funktioner och verksamheter som finns i eller i närhet av större samman-
hängande skogsbestånd kan vara olika typer av anläggningar inom livsmedelsförsörjning, 
information och kommunikation samt energiförsörjning. Dessa funktioner är extra utsatta 
för brand och stormfällning. Funktionerna och verksamheterna kan skyddas mot stormfäll-
ning och brand genom att skapa en motståndskraftig skog i anslutning till verksam-
heten/infrastrukturen.  
 
Åtgärden innebär att: 
1. Skogsmark som domineras av granskog, och som ligger i anslutning till samhällsviktiga 

verksamheter, kartläggs och integreras med skogsbruksplanen för kommunen.  
2. Åtgärder genomförs i första han på kommunal skogsmark, för att öka motståndskraf-

ten i skogen. Dialog med andra skogsägare som berörs initieras. 

Ansvarig aktör 
Vaggeryds kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Ta fram kartläggning: Under 100 000 kr. Inom befintlig budget.  
Utföra fysiska åtgärder i skog: 100 -500 000 kr.  

Indikator 
Punkt 1 är genomförd, och åtgärder har genomförts i enlighet med punkt 2.  

Bedömningskriterier  
• G: Punkt 1 är genomförd, och en åtgärd per år (under programperioden) har genom-

förts i enlighet med punkt 2.   
• H: Punkt 1 är genomförd, och en åtgärd under programperioden har genomförts i en-

lighet med punkt 2.   

• P: Punkt 1 är påbörjad.  
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ÅTGÄRD 72. TRYGGA FRAMTIDA DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  

Beskrivning av åtgärden 
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
den kommunala vattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvat-
tenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med 
en sådan här anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och 
det bör göras utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan 
exempelvis handla om att: 
 
• Motverka läckage 
• Säkerställa täkters kapacitet och processer 
• Verka för minskad förbrukning  
• Skydda vattentäkter 
• Hitta reservvatten 
 
Åtgärden handlar om att Vaggeryds kommun tar fram en plan för dricksvattenförsörjning 
där klimatanpassning är ett tydligt perspektiv och där kunskapshöjande insatser görs paral-
lellt med framtagandet där beslutsfattande politiker är målgruppen.  
 
Inom planen ska det framgå vilka områden som är av relevans för en långsiktig dricksvat-
tenproduktion och var det ska skapas vattenskyddsområden. De områden som är aktuella 
bör i ett första steg pekas ut, för att sedan prioriteras och analysera för att se om det är just 
ett vattenskyddsområde som är mest lämpat på platsen. I planen bör även relevanta insatser 
finnas beskrivna.  

Ansvarig aktör 
Vaggeryds kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
100 -500 000 kr. Finansieras inom befintlig budget. Bidrag finns från Havs- och Vatten-
myndigheten. 

Indikator 
Plan för vattenförsörjning är framtagen och antagen.   

Bedömningskriterier:  
• G:  Plan för dricksvattenförsörjning är framtagen och antagen.   
• H: Plan för dricksvattenförsörjning är framtagen, men ännu ej antagen. Minst en kun-

skapshöjande åtgärd har genomförts i teknisk nämnd och för kommunstyrelsen om 
dricksvattenförsörjning och klimateffekter på vattnet i kommunen. 

• P: Planen är under uppbyggnad.  
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ÅTGÄRD 73. BEKÄMPA INVASIVA ARTER 

Beskrivning av åtgärden  
I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler IAS (både växter och djur). Gemensamt 
för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Ju mer de 
sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
I Vaggeryds kommun är det särskilt stora problem med vattenväxten sjögull. I sjön har före-
komst varit bekräftat i mer än 30 år, och spridningen har skett snabbt senaste tre åren. Stora 
delar av den öppna vattenspegeln är nu helt igenväxt av sjögull på somrarna, vilket påverkar 
turismnäringen och ekosystemen negativt. I kommunen finns även känd spridning av jätte-
loka, jättebalsamin och parkslide.  
 
Åtgärden innebär att Vaggeryds kommun gör följande:  
- En långsiktig bekämpningsplan med budget är framtagen för hanteringen av sjögullets 

spridning i Hokaån. 
- En inventering av invasiva arter på kommunal mark (fokusarter jätteloka, jättebalsamin 

och parkslide) med en prioriteringslista för områden som ska bekämpas. 
- Genomförande av minst en bekämpningsåtgärd av bestånd av invasiva arter varje år 

under programperioden. 
 
Till hjälp kan följande användas: 

• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen).  

Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Vaggeryds kommun 
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Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 

Kostnad och finansiering 
Mindre åtgärder, tex kartläggningar och utrota bestånd av parkslide, jätteloka eller jättebal-
samin: under 100 000 kr, inom befintlig budget. Bidrag finns.  
 
Större åtgärder, tex bekämpa sjögull i Hokaån 100 -500 000 kr. Inom befintlig budget för 
pilotprojekt att testa metod (LOVA bidrag 80%). Fortsatt arbete kommer kräva investe-
ringsmedel (kostnader på över 500 000 kr) 

Indikator 
Antalet konkreta bekämpningsåtgärder per år. 

Bedömningskriterier  
• G: Minst en bekämpningsinsats per år är genomförd.  
• H: En långsiktig bekämpningsplan med budget är framtagen för sjögullet i Hokaån. 

Minst tre bekämpningsinsatser under programperioden är genomförda.  
• P: En inventering av förekomster av invasiva arter på kommunal mark är genomförd.  
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Vetlanda kommun 

ÅTGÄRD 74. UPPRÄTTA KLIMATANPASSAD VA-PLAN 

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur inne-
bär ökade krav på kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Utanför verksamhetsom-
rådet riskerar bristfälliga små avloppsanläggningar att sprida smittoämnen och bidra till att 
vattenförekomster inte uppnår god status. En strategisk och långsiktig VA-planering som 
omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta 
fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som 
man står inför. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen be-
tydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka 
utvecklingen i positiv riktning 
 
Att klimatanpassa VA-planen handlar om att kommunen beskriver och resonerar kring föl-
jande fyra nyckelord: 
• Varmare 
• Torrare 
• Blötare  
• Ras och skred  
 
Åtgärden innebär att kommunen under programperioden påbörjar arbetet med att ta fram 
en komplett och klimatanpassad VA-plan. Det omfattar framtagande av de deldokument 
som tillsammans bildar VA -Plan (exempelvis vattenförsörjningsplan och nödvattenplan) 
 
Åtgärden liknar åtgärd 31 och 61 och kan med fördel genomföras med inspiration av dem. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi och Vetlanda kom-
mun. 

Indikator 
Beskriver kommunen i de framtagna deldokumenten de fyra ovan nämnda nyckelorden 
och dess konsekvenser på vatten- och avloppshanteringen på ett djuplodande sätt? 

Bedömningskriterier:  
• G: Kommunen för, i sin VA-plan, djuplodande resonemang kring alla fyra nyckelord 

och dess konsekvenser på vatten- och avloppshanteringen 
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• H: Kommunen för, i sin VA-plan, resonemang kring två av nyckelorden och dess kon-
sekvenser på vatten- och avloppshanteringen 

• P: Kommunen, i sin VA-plan, resonemang kring ett nyckelord och dess konsekvenser 
på vatten- och avloppshanteringen 
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ÅTGÄRD 75. TRYGGA FRAMTIDA DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  

Beskrivning av åtgärden  
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvattenprodukt-
ion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med en sådan här 
anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och det bör göras 
utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan exempelvis 
handla om att: 
• Motverka läckage, 
• Säkerställa täkters kapacitet och processer,  
• Verka för minskad förbrukning  
• Skydda vattentäkter 
• Hitta reservvatten 
 
Åtgärden handlar om att Vetlanda kommun tillser att kommunen har rätt vattentäkter och 
rätt processer för att säkerställa den kommunala vattenförsörjningen.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms överstiga 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi och finansieras av 
projekt alternativt bidrag. 

Indikator  
Reservvattentäkt hittad och utredd.   

Bedömningskriterier:  
• G:  Reservvattentäkt hittad och utredd.   
• H: Reservvattentäkt hittad och utredning påbörjad.   

• P: Reservvattentäkt hittad.   
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ÅTGÄRD 76. MINSKA NEGATIVA EFFEKTER AV VÄRMEBÖLJA 

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress. Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
Kommunen har genomfört tillsyn av boenden (lägenheter, äldreboenden, skolor) och tagit 
fram en handlingsplan. Nästa steg i processen är att verkställa handlingsplanen.  
 
Åtgärden innebär att handlingsplanen för värmebölja verkställs/implementeras, och att råd-
givning vid värmebölja genomförs.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Handlingsplanen i sin helhet bedöms kosta över 500 000 kr och inom budget. Åtgärderna 
kommer genomföras under en längre tid (längre än till 2025) 

Indikator 
Handlingsplanen verkställs/implementeras  

Bedömningskriterier:  
• G: Handlingsplanen är implementerad. 
• H: Processen med att implementera handlingsplanen är ungefär halvvägs.  
• P: Processen med att implementera handlingsplanen är påbörjad.  
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ÅTGÄRD 77. FÖRORENADE OMRÅDEN 

Beskrivning av åtgärden  
Åtgärden innebär att kommunen aktivt arbetar med undersökning, planering och åtgärder 
avseende förorenade områden. Det omfattar exempelvis att kommunen ställer krav på 
handlingsplaner vid pågående verksamheter med förorenad mark, aktivt arbetar med att 
söka statliga bidrag för åtgärder där inget ansvar finns (regionala programmet).  
 
Klimatanpassning är ett av urvalskriterierna vid prioritering och riskklassning av objekt.  
 
Åtgärden omfattar följande punkter:  
• Åtgärds- och prioriteringsplan tas fram.   
• Ansökan om statliga bidrag via regionala programmet görs varje år.  
• Tillsynsplan för miljöfarlig verksamhet tas fram.  
• Länsövergripande tillsynsprojekt genomförs genom Miljösamverkan f och tillsammans 

med länsstyrelsen. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
Statliga bidrag är redan sökta för tre objekt (huvudstudier och MIFO Fas 2) för 2021 re-
spektive 2022 (1894 resp 912 kkr). Kostnader för utredning och sanering varierar stort men 
kräver extern finansiering.  

Indikator 
Ovan fyra punkter är genomförda.  

Bedömningskriterier  
• G:  Ovan fyra punkter är genomförda 
• H: Två av ovan fyra punkter är genomförda 
• P:  Någon punkt är genomförd, de övriga tre är planerade. 
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ÅTGÄRD 78. SPRIDA INFORMATION OM OCH BEKÄMPA INVASIVA ARTER 

Beskrivning av åtgärden: 
I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som 
invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros 
orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter 
(IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. In-
vasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och 
människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler invasiva arter, både växter och djur. Ge-
mensamt för alla invasiva arter är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. 
Ju mer de sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: 
• Gul skunkkalla  
• Jätteloka  
• Jättebalsamin  
• Smal vattenpest  
• Signalkräfta 
 
Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och 
sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor sprid-
ning den har). 
 
Åtgärden innebär att Vetlanda kommun, under programperioden: 
• sprider information om invasiva arter både inom och utanför den kommunala organi-

sationen, samt bekämpar dem när de upptäcks. 
• Tillser att det finns system för avfallshantering/kvittblivning av invasiva arter  
 
Till hjälp kan följande användas: 
• Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) 
• Broschyr som riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att 

informera om IAS (under framtagande av Länsstyrelsen).   
• Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare  
• Utomhusträff för att förevisa olika bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen).  
 
Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för jätteloka och jättebalsamin av 
Naturvårdsverket.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påver-

kar människor, djur och växter. 
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Kostnad och finansiering 
Inom budgeterade medel. 

Indikator 
• Antal genomförda informationsinsatser. 
• System för kvittblivning upprättat 

Bedömningskriterier:  
• G: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med re-

spektive målgrupp (inom och utanför den kommunala organisationen), samt ett system 
för kvittblivning är upprättat.  

• H: Under programperioden är minst en informationsinsats per år genomförd med nå-
gon av målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen), samt ett sy-
stem för kvittblivning är planerat, men ännu ej sjösatt. 

• P: Under programperioden är minst en informationsinsats genomförd med någon av 
målgrupperna (inom och utanför den kommunala organisationen), samt ett system för 
kvittblivning är under bearbetning. 
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ÅTGÄRD 79. VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN 

Beskrivning av åtgärden 
Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för många verksamheter i samhället, även 
den kommunala vattenförsörjningen. Kommunerna behöver klimatanpassa sin dricksvat-
tenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Huvudsyftet med 
en sådan här anpassning är att skapa redundans i den kommunala vattenförsörjningen, och 
det bör göras utifrån en analys där insatserna blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det kan 
exempelvis handla om att: 
 
• Motverka läckage 
• Säkerställa täkters kapacitet och processer 
• Verka för minskad förbrukning  
• Skydda vattentäkter 
• Hitta reservvatten 
 
Åtgärden handlar om att Vetlanda kommun tar fram en plan för vattenförsörjning där kli-
matanpassning är ett tydligt perspektiv och där kunskapshöjande insatser görs parallellt 
med framtagandet där beslutsfattande politiker är målgruppen.  
 
Inom planen ska det framgå vilka områden som är av relevans för en långsiktig dricksvat-
tenproduktion och var det ska skapas vattenskyddsområden. De områden som är aktuella 
bör i ett första steg pekas ut, för att sedan prioriteras och analysera för att se om det är just 
ett vattenskyddsområde som är mest lämpat på platsen. I planen bör även relevanta insatser 
finnas beskrivna.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden bedöms till intervallet 100 -500 000 kr. Finansieras inom driftbudget. Bidrag 
finns från Havs- och Vattenmyndigheten. 

Indikator 
Plan för vattenförsörjning är framtagen och antagen.   

Bedömningskriterier:  
• G:  Plan för dricksvattenförsörjning är framtagen och antagen.   
• H: Plan för dricksvattenförsörjning är framtagen, men ännu ej antagen. Minst en kun-

skapshöjande åtgärd har genomförts i teknisk nämnd och för kommunstyrelsen om 
dricksvattenförsörjning och klimateffekter på vattnet i kommunen. 

• P: Planen är under uppbyggnad.  
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ÅTGÄRD 80.CENTRUMPLAN FÖR CENTRALORTEN 

Beskrivning av åtgärden  
Vetlanda kommun har arbetat fram en plan för hur centrum i Vetlanda tätort ska hanteras. 
I den anges bland annat att:  
• Värna om träd i gatumiljöer och utveckla gatuträdens utbredning. 
• Eftersträva användande av skelettjordar vid föryngring eller utveckling av gatuträden. 
• Eftersträva fördröjning och rening av dagvatten i samband med exploatering. 
• Värna om och utveckla stadens parker (Apoteksparken och Järnvägsparken, samt Bäck-

stråket). 
Åtgärden innebär att ta fram en genomförandeplan och verkställa de i planen prioriterade 
klimatanpassningsåtgärderna. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
• Genomförandeplan framtagen.  
• Antal genomförda åtgärder.  

Bedömningskriterier  
• G:  Genomförandeplanen är framtagen och minst en åtgärd per år, under programperi-

oden, är genomförd. 
• H: Genomförandeplanen är framtagen och minst en åtgärd under programperioden, är 

genomförd. 
• P: Genomförandeplanen är påbörjad.  
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ÅTGÄRD 81. BEVARA GRÖNSTRUKTUR 

Beskrivning av åtgärden  
Blå- och grönstrukturplanen är ett centralt verktyg, tillsammans med värmeökarteringen, 
för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande 
och förvaltning. Planen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen, 
och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur och ekosystem-
tjänster.  
 
I Vetlanda stad finns flera alléer som behöver bevaras till framtiden. Planering och åtgärder 
för att säkerställa ett bevarande sker i gatumiljöer, parker och fasstighetsmark. 
 
Åtgärden innebär att en genomförandeplan tas fram, med prioriterade åtgärdsförslag. Åt-
gärden genomförs sedan successivt under programperioden.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Genomförandeplan framtagen och åtgärder genomförda.  

Bedömningskriterier:  
• G: Genomförandeplanen är framtagen och minst en åtgärd per år, under programperi-

oden är genomförd.   
• H: Genomförandeplanen är framtagen, men inga åtgärder är vidtagna.  

• P: Genomförandeplanen är påbörjad.    
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ÅTGÄRD 82. ÖVERSYN AV REGLERINGSRÄTTER FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 

Beskrivning av åtgärden  
Vetlanda kommun har påtagliga problem vid torka avseende dricksvattenförsörjning. En 
översyn av regleringsrätter medför bevarande av naturvärden och säkerställande av fram-
tida dricksvattenförsörjning. 
 
Åtgärden innebär att kommunen genomför en översyn av regleringsrätter som kan påverka 
tillgången på råvatten.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Inom budgeterade medel. 

Indikator 
Genomförd översyn 

Bedömningskriterier:  
• G:  Översynen är genomförd 
• H: Översynen är halvvägs 

• P: Översynen är påbörjad 
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ÅTGÄRD 83. SEPARERA DAG- OCH AVLOPPSVATTEN 

Beskrivning av åtgärden  
Vetlanda kommun renar mycket dagvatten som kommer in till reningsverket i kombinerade 
VA-system. Att separera ledningarna för dag- och avloppsvatten innebär att mängden dag-
vatten minskar i avloppsvattnet och således även riskerna för översvämning i reningsverket 
samt risken för bräddningar till recipient vid höga flöden. Dessutom minskar energianvänd-
ningen och kemikalieanvändning i avloppsreningsverken.  
 
Det kan göras på flera sätt: 
• Ta fram lämpliga åtgärdsförslag för större och mindre fastighetsägare.  
•  Informera fastighetsägare om möjligheterna med en åtgärd och konsekvenser med da-

gens modell.  
•  Utreda möjligheterna med en prisdifferentiering för fastighetsägare. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun (Njudung Energi) 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden till intervallet 100- 500 000 kr, bekostas av Njudung Energi och finansieras av 
projekt. 

Indikator  
Modell för ny taxa alternativt andra åtgärder som minskar mängden dagvatten i avlopps-
vattnet utredda. 

Bedömningskriterier 
• G:  Utredningen är genomförd. 
• H: Utredningen har kommit ungefär halvvägs. 

• P: Utredningen är påbörjad. 
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ÅTGÄRD 84. RÅDGIVNING I TILLSYN 
 

Beskrivning av åtgärden  
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för många verksamheter som kommunen utövar till-
syn mot, exempelvis miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, men även livsme-
delkedjan påverkas. För att minska risken för negativa konsekvenser av ett förändrat klimat 
är det viktigt att verksamheterna kan hanteras riskerna. Det är även viktigt att klimatrelate-
rade risker vägs in vid bedömning och prioritering av de olika delarna i respektive verksam-
het. 
 
Åtgärden innebär att ett generellt informationsmaterial om klimatförändringar riktat till 
olika verksamheter, tas fram, och sedan används i rådgivning i samband med tillsyn av 
verksamheterna. Tillsynen ska vara verksamhetsspecifik och kan ske löpande eller mer spe-
cifikt. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun (MoB) 

Klimateffekt 
Alla klimateffekter.  

Kostnad och finansiering 
Genomförs kontinuerligt, över tid och ingår i ordinarie budget. Kostnaden bedöms under-
stiga 100 000 kr.  

Indikator 
• Informationsblad är framtaget 
• Informationsbladen används i tillsyn. 

Bedömningskriterier  
• G : Kommunen har tagit fram informationsblad samt använder dem i majoriteten av 

tillsynsbesöken.  
• H: Kommunen har tagit fram informationsblad men har ännu inte implementerat dem 

i tillsynsbesöken.  
• P: Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram informationsblad.  
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ÅTGÄRD 85. ÖVERSVÄMNINGSKARTERING I FLERA VATTENDRAG SOM GÅR GE-
NOM KOMMUNENS MINDRE ORTER 

Beskrivning av åtgärden  
En övergripande översvämningskartering för hela kommunen är framtagen, men kommu-
nen behöver mer detaljerade underlag för några prioriterade vattendrag. Det gäller framför-
allt Solgenån och Linneån. Översvämningskarteringar används för att ange grundläggnings-
höjd vid bygglov. 
 
Åtgärden innebär att en detaljerad översvämningskartering tas fram för Solgenån och Lin-
neån under programperioden. 

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Kartering är framtagen.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Karteringen är framtagen för båda vattendragen. 
• H: Karteringen är framtagen för ett vattendrag. 

• P: Karteringarna är påbörjade. 
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ÅTGÄRD 86. RIKTLINJER FÖR RESERVKRAFT 

Beskrivning av åtgärden 
Åtgärden innebär att kommunen färdigställer och beslutar om riktlinjer för reservkraft.  

Ansvarig aktör: Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator:  

Bedömningskriterier:  
• G:  Riktlinjerna är färdiga och beslutade.  
• H: Riktlinjerna är färdiga.  
• P: Processen med att färdigställa riktlinjerna har påbörjats. 
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ÅTGÄRD 87. INFORMERA OM BESKUGGNING VID VATTENDRAG 

Beskrivning av åtgärden  
Emåförbundet arbetar aktivt med information, utbildning, rådgivning och projekt kring 
vattendragens ekologi, till exempel genom tillsynsprojektet lantbruk vid Kroppån/Emån 
under perioden 2019-2021.  
 
Nästa steg i processen handlar om att informera markägare om behovet av beskuggning av 
vattendrag, i syfte att minska vattentemperaturen och skapa gynnsamma livsmiljöer för 
ekosystemet.  
 
Åtgärden innebär att kommunen/Emåförbundet genomför informationskampanjer mot 
målgruppen markägare i syfte att öka andelen beskuggat vattendrag i kommunen.  

Ansvarig aktör 
Vetlanda kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
Antal genomförda informationsinsatser.  

Bedömningskriterier:  
• G:  Minst en informationsinsats per år, under programperioden, är genomförd. 
• H: Minst tre informationsinsatser under programperioden är genomförd. 
• P: Minst en informationsinsats är planerad.  
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Värnamo kommun  

ÅTGÄRD 88. UTBYGGNAD AV FIBERNÄTET 

Beskrivning av åtgärden  
Värnamo kommun är en av länets kommuner som ligger i framkant vad gäller utbyggnad 
av fibernätet. Arbetet beräknas vara helt klart år 2022. 86% av kommunens fastigheter har 
erbjudits utbyggnad av fiber. De resterande 14% kommer att erbjudas under 2021.  
 
Ett förändrat klimat ökar sårbarheten, där exempelvis översvämningar och skred kan leda 
till försämrad framkomlighet. En utbyggnad av fibernätet  på landsbygden kan möjliggöra 
digital kontakt med exempelvis vård och hemtjänst som annars hade haft svårt att nå fram. 
 
Åtgärden innebär att kommunen bygger ut fibernätet och genom det skapar en hög driftsä-
kerhet trots klimateffekternas konsekvenser.  

Ansvarig aktör 
Värnamo kommun 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Finansieras genom landsbygdsprogrammet.  

Indikator  
Andel av fastboende inom planerade utbyggnadsområden har fått erbjudande om fiberan-
slutning.  

Bedömningskriterier 
• G:  100 procent av fastboende inom planerade utbyggnadsområden har fått erbjudande 

om fiberanslutning 
• H: - 

• P: - 
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ÅTGÄRD 89. ORDNA SVAL INOMHUSMILJÖ 
 

Beskrivning av åtgärden  
Vid ihållande värme utsätts kroppen för värmestress.  Det finns ett statistiskt samband mel-
lan temperatur och dödlighet, både vad gäller höga och låga temperaturer. Den medeltem-
peratur då dödligheten är som lägst varierar mellan olika geografiska regioner och i Sverige 
är den mellan 12 och 14 °C. Varje grads ökning över den optimala temperaturen ökar den 
relativa risken att dö med drygt en procent. Studier från Sverige visar att ihållande höga 
temperaturer ökar dödligheten varje dag som värmen håller i sig. 
 
Åtgärden innebär att insatser görs enligt följande av Finnvedsbostäder och fastighetsför-
valtning: 
1. En kartläggning ska göras över utvalda flerbostadshus och offentliga lokaler där inom-

hustemperaturen övervakas, och lämpliga åtgärder (i och utanför byggnader) priorite-
ras.   

2. Information och rådgivning till fastighetsägare om lämpliga inomhustemperaturer ge-
nomförs. 

3. Fysiska åtgärder vidtas, i enlighet med prioriteringslistan. De fysiska åtgärder som kan 
behöva vidtas bör genomföras innan den akuta situationen slår till, och med syfte att 
minska påverkanstrycket från en värmebölja 

Ansvarig aktör 
Värnamo kommun 

Klimateffekt 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 

Kostnad och finansiering 
[Kompletteras av kommunen] 

Indikator 
• Punkt 1: Kartläggningen är genomförd och antagen.  
• Punkt 2: Rådgivning till berörda verksamhetsutövare är genomförd   
• Punkt 3: Fysiska insatser är genomförda  

Bedömningskriterier  
• G:  Punkt 1 är genomförd och antagen; Punkt 2: Rådgivningen är genomförd till be-

rörda verksamhetsutövare; Punkt 3: minst fem fysiska åtgärder per år under programpe-
rioden är genomförda.  

• H: Punkt 1 är genomförd och antagen; Punkt 2: Rådgivningen är påbörjad till berörda 
verksamhetsutövare; Punkt 3: minst fem fysiska åtgärder under programperioden är ge-
nomförda 

• P: Punkt 1 är genomförd och antagen.  
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ÅTGÄRD 90. INKLUDERA KLIMATRISKER I SIN MILJÖTILLSYN 

Beskrivning av åtgärden 
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för många verksamheter som kommunen utövar till-
syn mot, exempelvis miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, men även livsme-
delkedjan påverkas. För att minska risken för negativa konsekvenser av ett förändrat klimat 
är det viktigt att verksamheterna kan hanteras riskerna. Det är även viktigt att klimatrelate-
rade risker vägs in vid bedömning och prioritering av de olika delarna i respektive verksam-
het.   
 
Åtgärden innebär att: 
• en informationsinsats genomförs om klimatrisker i tillsyn, med målgrupp kommunala 

inspektörer och  med syfte att det används i rådgivning i samband med tillsyn av verk-
samheterna. 

Åtgärden liknar åtgärd 8 för Aneby kommun. 

Ansvarig aktör 
Värnamo kommun 

Klimateffekt 
• Alla klimateffekter 

Kostnad och finansiering 
Genomförs inom ramen för ordinarie anslag.  

Indikator 
• Informationsinsats är genomförd, med minst 80 procent deltagande inspektörer  

Bedömningskriterier  
• G: Informationsinsats är genomförd, med minst 80 procent deltagande inspektörer  
• H: Informationsinsatsen är planerad, men ännu ej genomförd.  

• P: Planeringen för informationsinsatsen är påbörjad.   
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5 Bilaga 1: Åtgärder, aktörsvis 

Aneby kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Utöver dessa har Aneby kommun bedömt att följande behöver fokuseras på under pro-
gramperioden:   
• Ett gynnande av ekosystemtjänster ger ökad välfärd och livskvalitet och är angeläget i 

såväl det lilla sammanhanget som det stora.  
• För att nå långsiktiga effekter ser kommunen vikten av att arbeta med hållbarhet i sko-

lan. Likaså att arbeta med frågorna i vardagen kopplat till ordinarie tillsyn.  
• Utbredningen av invasiva arter är oroväckande såväl i stort som i kommunen.  
• Aneby kommun är en landsbygdskommun där många invånare har enskilt vatten däri-

genom ses en informationsinsats kring enskilt vatten som särskilt angelägen. 
 
För att komma tillrätta med detta på ett samhällsekonomiskt sätt behöver åtgärder sättas in 
i tid och problematiken medvetandegöras för våra invånare. Därför har kommunen åtagit 
sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder 
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
7. Gynna ekosystemtjänster genom detaljplaner 
8. Rådgivning i tillsyn  
9. Hållbarhetsarbete i skolan  
10. Invasiva arter 
11. Informationsinsats - enskilt vatten  
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Eksjö kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Utöver dessa har Eksjö kommun bedömt att följande behöver fokuseras på under pro-
gramperioden:   
• Översvämningsrisk och torka 
• Biologisk mångfald 
• Skydd av kulturmiljö 
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
12. Förnyelseplanering prioriteras 
13. Framkomligheten till samhällsviktig verksamhet säkerställs  
14. Samverkan för att hålla kvar vatten i landskapet  
15. Öka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på parkområden  
16. Kommunen informerar om klimatförändringar kopplat till kulturmiljö 
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Försvarsmakten 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Utöver dessa har Försvarsmakten bedömt att följande behöver fokuseras på under pro-
gramperioden: [Kompletteras av Försvarsmakten] 
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
myndigheten åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 
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Gislaved kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
 
Utöver dessa har Gislaveds kommun bedömt att följande behöver fokuseras på under pro-
gramperioden: 
 
• Behov av utökat kunskapsunderlag utifrån klimatanpassnings- och ekosystemtjänstper-

spektiv och integrering av detta i samhällsplaneringen.    
• Behov av att minska påverkan av värmeepisoder genom anpassning av utemiljöer och 

byggnader. 
• Fortsätta att säkerställa vattenförsörjning och förebygga effekter av översvämningar 

och skyfall 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
17. Kartlägga riskområden för kring ras, skred och erosion   
18. Ordna sval inomhusmiljö 
19. Grön och blå strukturer i tätortsutveckling    
20. Säkerställa vattenförsörjningen till utsatta områden/verksamheter  
21. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen   
22. Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och sky-

fall 
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Gnosjö kommun  
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Gnosjö kommun bedömt att följande behöver fokuseras på under pro-
gramperioden:   

• Hantera naturolyckor 
• Främja biologiska mångfald 

För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
23. Ordna sval inomhusmiljö 
24. Helhetstänk kring översvämning  
25. Öka förmågan att hantera naturolyckor  
26. Säkerställ vattenförsörjningen till kommunens klienter 
27. Aktivt gynna den biologiska mångfalden med främjande av pollinatörer  
28. Motverka invasiva arter och skadedjur   
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Habo kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Habo kommun bedömt att även ras, skred och erosion är en prioriterad 
utmaning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
29. Ta hänsyn till och förebygga negativa klimateffekter som ingår i kommunens klimat- 

och sårbarhetsanalys     
30. Kartläggning av riskområden vid skogsbrand 
31. Upprätta en klimatanpassad VA-plan 
32. Tillsyn av egenkontroll i förskolor och skolor för att säkerställa att planer, rutiner och 

solskydd fungerar tillfredställande    
33. Tillsyn av egenkontroll i äldreboende för att säkerställa att planer, rutiner och solskydd 

fungerar tillfredställande 
34. Genomföra informationsåtgärder för att förebygga att invasiva arter tränger undan in-

hemska arter 
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HSB 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har HSB bedömt att även följande är risker för verksamheten: 
• Ökad nederbörd och skyfall 
• Stigande vattennivåer vid strandnära läge 
• Extrem värme 
• Skadedjur (p g a ökad nederbörd och värme) 
• Stormar 
 
Avseende skyfall, stormar och extrem värme innefattas risker som dels är hälsorelaterade, 
dels risk för skada på byggnader och material. Med ökad nederbörd och högre medeltem-
peraturer finns också en betydande risk för ökad mängd skadedjur, som behöver förebyg-
gas i byggnader och gårdsmiljöer. Även ekonomiska risker och konsekvenser i form av 
ökade försäkringskostnader och underhåll för fastighetsägare. Utbildning, kunskap samt 
kompetens kring detta internt inom HSB är också prioriterat. 
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
HSB åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 
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Jönköpings kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
Utöver dessa har Jönköping kommun bedömt att även höga flöden i redan bebyggda områ-
den och att arbeta bort befintliga lågpunkter är en prioriterade utmaningar.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig nedan åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
35. Ordna sval inomhusmiljö     
36. Planeringsunderlag för översvämning    
37. Översvämningsbara ytor   
38. Säkerställa tillgänglighet till prioriterade vägar för Räddningstjänst  
39. Genomföra informationskampanjer om brand i skog och mark   
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Länsförsäkringar 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Länsförsäkringar bedömt att även torka med skogs- och vegetationsbrän-
der är en stor utmaning. Antalet naturskador ökar till följd av ett förändrat klimat, vilket 
slår hård på bank- och försäkringsbranschen. Det innebär fler och större skador för oss 
som försäkringsbolag och därtill en risk för kreditförluster för vår bank då lantbrukarna 
mister intäkter. 
 
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
Länsförsäkringar åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Aktörsspecifika åtgärder 
41. Utbilda våra kunder om klimatanpassning av fastigheter 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömt att även ras, sked och erosion är 
en prioriterade utmaningar.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
myndigheten åtagit sig nedan åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder 
42. Integrera prioriterade klimateffekter i myndighetens beslut 
43. Informera och stödja myndighetens målgrupper och aktörer  
44. Ta fram rutiner för arbete i fält och vid platsbesök 
45. Utveckla och anpassa verksamheten 
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Mullsjö kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Mullsjö kommun bedömt att även Friluftsrikets utveckling är en priorite-
rad utmaning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  
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Nässjö kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Nässjö kommun bedömt att även skyfall är en prioriterad utmaning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
46. Säkerställa inomhusmiljön för utsatta gruppen tex genom grönstruktur och kyla   
47. Samverkan kring översvämning     
48. Arbeta i tidigt stadie med översvämningsområden i översiktsplanering och detaljplane-

ring   
49. Översvämningsbara ytor     
50. Ökad kompetens för att förebygga konsekvenser av värmebölja och skyfall  
51. Säkerställa vattenförsörjning      
52. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen 
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Region Jönköpings län 
 
 Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Region Jönköpings län bedömt att arbetet med prioritering av klimatris-
ker för verksamheterna, och framtagande av tillhörande handlingsplaner behöver fortsätta 
under programperioden.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
Region Jönköpings län åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning 

Aktörsspecifika åtgärder  
53. Fortsätta arbetet med de tekniska försörjningsplanerna 
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Sävsjö kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Sävsjö kommun bedömt att även integrering av frågor om klimatanpass-
ning i det ordinarie utvecklingsarbetet är en prioriterad utmaning. För att göra det krävs 
samverkan och kunskapshöjning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
54. Riskanalys   
55. Reservvattentäkt 
56. Dricksvattenstrategi 
57. Inventering av kommunala fastigheter 
58. Vattengrupp 
59. Implementera den regionala livsmedelsstrategin 
60. Anta och implementera en blå- och grönstrukturplan. 
61. Upprätta klimatanpassad VA-plan 
62. Separera dag- och avloppsvatten 
63. Informationskampanj om att spara vatten 
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Sweco 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
Utöver dessa har Sweco bedömt att en prioriterad utmaning för oss är att med kunskaps-
spridning hjälpa alla våra kunder identifiera klimatrelaterade risker i respektive uppdrag.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
Sweco åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Aktörsspecifika åtgärder  
64. Implementera policy för klimatanpassning i uppdrag  

 

  

256



REMISSVERSION ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
 
 

 148 

Trafikverket 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
Trafikverket åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 
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Tranås kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
Utöver dessa har Tranås kommun bedömt att även [Kompletteras av kommunen] 
 är en prioriterad utmaning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
65. Slutföra arbetet med risker och åtgärder kring översvämning av Svartån (SANT pro-

jektet) 
66. Sammanställa kunskapen kring invasiva arter i kommunen och göra en handlingsplan 
67. Ta fram en vattenförsörjningsplan 
68. Forma kommunens organisation och ansvar för klimatanpassning 
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Vaggeryds kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
Utöver dessa har Vaggeryd kommun bedömt att även livsmedelsförsörjning är en priorite-
rad utmaning.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
69. Åtgärder i riskområden för skyfall och värmebölja 
70. Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden 
71. Skapa skyfallståliga städer 
72. Öka andelen lövskog vid samhällsviktiga verksamheter 
73. Trygga framtida dricksvattenförsörjning 
74. Bekämpa invasiva arter  
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Vetlanda kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
För Vetlanda kommun är en prioriterad utmaning att säkra dricksvattentillgången vid torka.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
75. Upprätta klimatanpassad VA-plan   
76. Trygga framtida dricksvattenförsörjning med reservvattentäkt 
77. Minska negativa effekter av värmebölja 
78. Förorenade områden 
79. Sprida information om och bekämpa invasiva arter.  
80. Dricksvattenstrategi 
81. Centrumplan för centralorten 
82. Bevara grönstruktur      
83. Översyn av regleringsrätter för dricksvattenförsörjning   
84. Separering av dag- och avloppsvatten  
85. Rådgivning i tillsyn 
86. Översvämningskartering i flera vattendrag som går genom kommunens mindre orter 
87. Riktlinjer för reservkraft 
88. Informera om beskuggning vid vattendrag 
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Värnamo kommun 
 
Länets prioriterade klimateffekter är: 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 

djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri 
 
För Värnamo kommun är en prioriterad utmaning att fortsätta att översvämnings- och vär-
mesäkra kommunen.  
 
För att möta dessa utmaningar på ett så samhällsekonomiskt och bra sätt som möjligt har 
kommunen åtagit sig följande åtgärder:  

Strategisk nivå  
1. Systematiskt klimatanpassningsarbete 
2. Handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

Länsgemensamma åtgärder  
3. Grönska i bebyggd miljö 
4. Översvämningsrisk vid förorenade områden 
5. Dagvatten 
6. Vattenförsörjning  

Aktörsspecifika åtgärder  
90. Utbyggnad av fibernätet 
91. Ordna sval inomhusmiljö 
92. Kommunens miljökontor lyfter in klimatrisker vid sin tillsynsplanering  
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Vill din organisation vara med och bidra till ett 
mer klimatanpassat län? 
 

REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET ANPASSNING TILL ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. Nu är det 
åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat som är aktuellt.  

Under perioden 23 november 2020 till och med 31 mars 2021 ges möjlighet för alla 
organisationer som vill att: 

1. lämna synpunkter på förslaget, samt  

2. svara på vilka av åtgärderna som din organisation kan bidra med att genomföra.  

Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på knappt hundra åtgärder och kommer att gälla 
mellan juni 2021-2025. Det ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015-2019. 

 

VILL DIN ORGANISATION VARA MED OCH BIDRA? GÖR SÅ HÄR! 
Ladda ner remissversionen av åtgärdsprogrammet. Den finns att ladda ner på 
Klimatrådets webbplats. (https://klimatradet.se/atgardsprogram/)  

1. Gå igenom åtgärdsförslagen som finns i åtgärdsprogrammet och svara på vilka 
ni vill genomföra under programperioden. Skriv in era svar i  bifogad excelfil.  

Åtgärd 1-2 gäller alla. Åtgärd 3-6 gäller endast kommuner. Åtgärd 7 och framåt gäller respektive aktör. 

• Har din organisation varit med i framtagandet? Då har ni en sida i 
bilaga 1 som sammanfattar vilka åtgärder som ni föreslås åta er. Om där 
finns åtgärder som ni inte avser åta er, motivera varför i excelfilen.    

• Har din organisation inte varit med i framtagandet, men vill delta? 
Fyll i excelfilen vilken organisation ni är och vilka åtgärder ni vill åta er. Ni 
väljer själva hur stort åtagande ni vill ha: alla deltagande aktörer genomför 
åtgärd 1 och 2. Vill ni åta er mer? Kanske vill ni genomföra någon av 
åtgärderna som redan finns med i programmet eller kanske har ni andra 
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åtgärder som ni vill åta er? Fyll i så fall i det på den första tomma raden i 
excelfilen.   

 
2. Ange dina övriga synpunkter på förslaget, både generella och detaljerade.  
Disponera dina synpunkter efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.  

 
 
Svar önskas senast den 31 mars 2021 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 424-10599-2019. 
 
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under 
remisstiden och att diskutera förslaget till åtgärdsprogram. 
 
Kontaktperson är: 
Frida Moberg, 010-223 64 90 frida.moberg@lansstyrelsen.se  

 
 
 
Helena Jonsson 
Landshövding 
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Bakgrund 

ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 
Klimatanpassning handlar om att förebygga den klimatförändring vi inte kan motverka, det 
vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på grund av ett förändrat klimat. I 
Jönköpings län används nyckelorden varmare, torrare och blötare när vi beskriver hur 
klimatet förväntas bli vid seklets slut i Jönköpings län. Det är viktigt att hålla i minnet att 
det handlar om både en förändring i medel, men även om att de extrema väderhändelserna 
förvärras. I korthet handlar det om att:  

• Varmare: Medeltemperaturen förutspås att stiga med 5 grader fram till år 2100, 
varav den redan stigit 1,4 grader sedan referensperioden. Det kommer bli som 
tydligast på sommaren och vintern. Värmeböljorna ökar från två dagar till två 
veckor och vegetationsperioden ökar från knappt 7 månader till drygt 9 månader. 
Beräkningar visar att extremt varma tillfällen, som hittills inträffat vart tjugonde år i 
genomsnitt, kan inträffa var tredje till femte år i slutet av seklet. 

• Torrare och blötare: Nederbördsmönstren förändras, så att regnet samlas i häftiga 
skyfall med torka emellan. Den nederbörd som kommer på vintern är den som vi 
behöver använda för hela årets dricksvattenproduktion. Resten av året beräknas bli 
torrare. Vi räknar med mer än 60 fler dygn med torka till slutet av seklet.  

RAMVERK 
Åtgärdsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 (främst mål 13), ambitionerna i 
Parisavtalet, och Sveriges miljökvalitetsmål. Tillsammans med Jönköpings läns klimat- och 
energistrategi skapas en plattform för det fortsatta arbetet med att anpassa vårt län till 
klimatförändringarna.  
 
Klimat- och energistrategin (2019:18) visar en gemensam inriktning för klimat- och 
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet, och är basen för det 
arbete som genomförs i dessa arbetsområden i länet. I strategin finns vision och mål för 
länet till 2045 samt beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå 
målen. Problemen är i många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet 
har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar 
utveckling.   

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och 
bidra till att länet står rustat att hantera och möta klimatrelaterade händelser som orsakar 
olika typer av störningar, samt samverka med andra myndigheter, kommuner och relevanta 
aktörer i länet i syfte att integrera klimatanpassning i arbetet med ett långsiktigt hållbart 
samhälle.  
 
Den 1 januari 2019 började en ny förordning (2018:1428) gälla för det nationella 
klimatanpassningsarbetet. Förordningen innefattar såväl Länsstyrelser som nationella 
myndigheter, och innebär bland annat att myndigheten ska upprätta åtgärdsprogram inom 
arbetsområdet klimatanpassning.   

ÅTGÄRDSPROGRAMMETS SYFTE 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram de åtgärder som är nödvändiga för att minimera länets 
sårbarheter, samt att nå myndighetens och klimat- och energistrategins mål inom 
klimatanpassning. Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimatanpassningen inom länets 
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verksamheter och därmed även bidra till klimatanpassningen av samhället i stort. 
Åtgärdsprogrammet ska tydliggöra klimatanpassningsåtgärder inom den ordinarie 
verksamheten och de ansvarsområden som berörs av klimatförändringarna.  

FRAMTAGANDEPROCESSEN 

Framtagandet har skett under 2020 i bred samverkan med länets kommuner, Region 
Jönköpings län samt Klimatrådets aktörer med tillhörande fokusgrupp. Arbetet startade 
med en översyn av de föregående åtgärdsprogrammen, och togs vidare via workshopar och 
dialogtillfällen under våren och hösten. 

Remissperioden pågår till och med 31 mars 2021. Därefter tas inkomna synpunkter 
omhand och åtgärdsprogrammet fastställs under sommaren 2021, och gäller fram till och 
med 2025. 

UPPLÄGG 
Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 

1. Strategiska åtgärder 
2. Länsgemensamma åtgärder 
3. Aktörsspecifika åtgärder 

Totalt har åtgärdsprogrammet 93 åtgärder, uppdelade enligt följande: 
• Block 1 Strategiska åtgärder: 2 åtgärder,  
• Block 2 Länsgemensamma åtgärder: 4 åtgärder, och 
• Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 87 åtgärder.  

En sammanfattande lista för varje deltagande aktör återfinns sist i programmet. 
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Sändlista 
Aneby kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Stiftelsen Aneby Bostäder 
Aneby Näringsliv 
Eksjö kommun 
Eksjö Energi 
Eksjö.nu 
Eksjöbostäder AB 
Gislaved kommun 
Gislaved Energi 
Gislavedshus 
Enter Gislaved 
Gnosjö kommun 
Business Gnosjö Region AB 
Fastighets AB Järnbäraren 
Habo kommun 
Habo Energi 
Habo Bostäder AB 
Jönköping kommun 
Jönköping Energi AB 
Bostads AB Vätterhem 
JuneHem AB 
Södra Munksjön Utvecklings AB 
Mullsjö kommun 
Mullsjö Energi & Miljö 
Mullsjö Utveckling AB 
Mullsjö bostäder 
Nässjö kommun 
Nässjö Affärsverk 
Nässjö Näringsliv AB 
Fastighets AB Linden 
Sävsjö kommun 
Njudung Energi 
Sävsjö Näringsliv AB 
Sävebo AB 
Tranås kommun 
Tranås Energi 
Tranås United 
AB Tranåsbostäder 
Vaggeryds kommun 
Vaggeryds Energi 
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads 
AB 
Vetlanda kommun 
Nuvab 
Witalabostäder 
Värnamo kommun 
Värnamo Energi 
Värnamo Näringsliv 

Finnvedsbostäder 
Region Jönköpings län 
Almi Företagspartner AB 
Arkitekthuset 
Atteviks Bil AB 
Beyond by Andpeople AB 
Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna 
Castellum 
CSR Småland 
Cybercom 
Elmia  
EWAYS 
FC Gruppen 
Forserum Safety Glass AB 
Friskis och Svettis 
Företagarna Jönköpings län 
Försvarsmakten 
GARO 
Handelskammaren Jönköpings 
län 
HSB Göta 
Hushållningssällskapet 
Husqvarna group 
Jordbruksverket 
Jönköping University 
Kommuninvest 
Linköpings universitet 
LRF Jönköpings län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen 
Jönköpings län 
OBOS Sverige AB 
Riksbyggen 
RISE 
Science Park Jönköping 
Skanska 
Skogsstyrelsen Jönköpings län 
SWECO 
Swegon 
Svenskt näringsliv Jönköpings län 
Sävsjö Transport AB 
Södra 
Tosito 
Trafikverket 
Trafikverket Jönköpings län 
Träbyggnadskansliet 
Träcentrum 
TUC 
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Remissinstans: 

Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/nej) och kan lämna kommentarer i F.

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation

Strategiska åtgärder Strategiska åtgärder

1 Systematiskt klimatanpassningsarbete Alla deltagande aktörer Ja Alla deltagande aktörer genomför
denna.

2 Handlingsplan för mest betydande klimatrisker Alla deltagande aktörer Ja Alla deltagande aktörer genomför
denna.

Länsgemensamma åtgärder

3 Grönska i bebyggd miljö Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

4 Risk för översvämning och skred vid förorenade områden Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

5 Dagvatten Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

6 Vattenförsörjning Alla länets kommuner Alla kommunala aktörer genomför
denna. Vi avser genomföra punkt: [ange nr]

Aktörsspecifika åtgärder
7 Gynna ekosystemtjänster genom detaljplan Aneby kommun
8 Rådgivning i tillsyn. Aneby kommun
9 Hållbarhetsarbete i skolan Aneby kommun

10 Invasiva arter Aneby kommun
11 Informationsinsats- enskilt vatten. Aneby kommun

12 Förnyelseplanering prioriteras Eksjö kommun
13 Framkomligheten till samhällsviktig verksamhet säkerställs Eksjö kommun
14 Samverkan för att hålla kvar vatten i landskapet Eksjö kommun
15 Öka ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på parkområden Eksjö kommun
16 Kommunen informerar om klimatförändringar kopplat till kulturmiljö Eksjö kommun
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17 Kartlägga riskområden kring ras, skred och erosion Gislaved kommun
18 Ordna sval inomhusmiljö Gislaved kommun
19 Gröna och blå strukturer i tätortsutveckling Gislaved kommun
20 Säkerställa vattenförsörjningen till utsatta områden/verksamheter Gislaved kommun
21 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen Gislaved kommun

22 Långsiktiga och förebyggande åtgärder för att minska effekt av översvämning och
skyfall Gislaved kommun

23 Ordna sval inomhusmiljö Gnosjö kommun
24 Helhetstänk kring översvämning Gnosjö kommun
25 Öka förmågan att hantera naturolyckor Gnosjö kommun
26 Säkerställ vattenförsörjningen till kommunens klienter Gnosjö kommun
27 Aktivt gynna den biologiska mångfalden med främjande av pollinatörer Gnosjö kommun
28 Motverka invasiva arter och skadedjur Gnosjö kommun

29 Ta hänsyn till  och förebygga negativa klimateffekter som ingår i kommunens klimat-
och sårbarhetsanalys Habo kommun

30 Kartläggning av riskområden vid skogsbrand Habo kommun
31 Upprätta en klimatanpassad VA-plan Habo kommun

32 Tillsyn av egenkontroll i förskolor och skolor för att säkerställa att planer, rutiner och
solskydd fungerar tillfredställande Habo kommun

33 Tillsyn av egenkontroll i äldreboende för att säkerställa att planer, rutiner och
solskydd fungerar tillfredställande Habo kommun

34 Genomföra informationsåtgärder för att förebygga att invasiva arter tränger undan
inhemska arter Habo kommun

35 Ordna sval inomhusmiljö Jönköpings kommun
36 Planeringsunderlag för översvämning Jönköpings kommun
37 Översvämningsbara ytor Jönköpings kommun
38 Säkerställa tillgänglighet till prioriterade vägar för Räddningstjänst Jönköpings kommun
39 Genomföra informationskampanjer om brand i skog och mark Jönköpings kommun

40 Utbilda våra kunder om klimatanpassning i fastigheter Länsförsäkringar

41 Integrera prioriterade klimateffekter i myndighetens beslut Länsstyrelsen i Jönköpings län

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation
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42 Informera och stödja myndighetens målgrupper och aktörer Länsstyrelsen i Jönköpings län
43 Ta fram rutiner för arbete i fält och vid platsbesök Länsstyrelsen i Jönköpings län
44  Utveckla och anpassa verksamheten Länsstyrelsen i Jönköpings län

45 Ordna sval inomhusmiljö Nässjö kommun
46 Samverkan kring översvämning Nässjö kommun

47 Arbeta i tidigt stadie med översvämningsområden i översiktsplaner och detaljplaner Nässjö kommun
48 Översvämningsbara ytor Nässjö kommun
49 Ökad kompetens för att förebygga konsekvenser av värmebölja och skyfall Nässjö kommun
50 Säkerställa vattenförsörjning Nässjö kommun
51 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen Nässjö kommun

52 Fortsätta arbetet med de tekniska försörjningsplanerna Region Jönköpings län

53 Riskanalys Sävsjö kommun
54 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Sävsjö kommun
55 Dricksvattenstrategi Sävsjö kommun
56 Inventering av kommunala fastigheter Sävsjö kommun
57 Vattengrupp Sävsjö kommun
58 Implementera den regionala livsmedelsstrategin Sävsjö kommun
59 Anta och implementera en blå- och grönstrukturplan Sävsjö kommun
60 Upprätta klimatanpassad VA-plan Sävsjö kommun
61 Separera dag- och avloppsvatten Sävsjö kommun
62 Informationskampanj om att spara vatten Sävsjö kommun

63 Implementera policy för klimatanpassning i uppdrag Sweco

64 Slutföra arbetet med risker och åtgärder kring översvämning av Svartån (SANT
projektet) Tranås kommun

65 Sammanställa kunskapen kring invasiva arter i kommunen och göra en
handlingsplan Tranås kommun

66 Ta fram en vattenförsörjningsplan Tranås kommun
67 Forma kommunens organisation och ansvar för klimatanpassning Tranås kommun

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation
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68 Åtgärder i riskområden för skyfall och värmebölja Vaggeryds kommun
69 Ta hänsyn till jordbruksmarkens värden Vaggeryds kommun
70 Skapa skyfallståliga städer Vaggeryds kommun
71 Öka andelen lövskog vid samhällsviktiga verksamheter Vaggeryds kommun
72 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Vaggeryds kommun
73  Bekämpa invasiva arter Vaggeryds kommun

74 Upprätta klimatanpassad VA-plan Vetanda kommun
75 Trygga framtida dricksvattenförsörjning Vetanda kommun
76 Minska negativa effekter av värmebölja Vetanda kommun
77 Förorenade områden Vetanda kommun
78 Sprida information om och bekämpa invasiva arter Vetanda kommun
79 Vattenförsörjningsplan Vetanda kommun
80 Centrumplan för centralorten Vetanda kommun
81 Bevara grönstruktur Vetanda kommun
82 Översyn av regleringsrätter för dricksvattenförsörjning Vetanda kommun
83 Separering av dag- och avloppsvatten Vetanda kommun
84 Rådgivning i tillsyn Vetanda kommun

85 Översvämningskartering i flera vattendrag som går genom kommunens mindre
orter Vetanda kommun

86 Riktlinjer för reservkraft Vetanda kommun
87 Informera om beskuggning vid vattendrag Vetanda kommun

88 Utbyggnad av fibernätet Värnamo kommun
89 Ordna sval inomhusmiljö Värnamo kommun
90 Inkludera klimatrisker i sin miljötillsyn Värnamo kommun

Nr Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar av Länsstyrelsen Kommentar av din organisation
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer
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Lista rör ej
Ja
Nej
Ej relevant
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 22  
 
Uppföljning - Intern kontrollplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/3004 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2020. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som nämnden beslutat för 2020. Rapporten redovisar resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2021-01-14. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för 
2020. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Information i ärendet 
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 
hushållning, d v s att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan. 
 
För 2020 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med 
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla 
för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för 
nämnden lades till. Kontrollplanen för 2020 omfattar sju kontrollmoment, dessa 
har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.  
 
Föreliggande uppföljningsrapport sammanfattar resultat av kontrollmomenten 
samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2021-01-14. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport. 
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MISSIV 2(2) 

 2021-01-14 RJL 2019/3004 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Lars Wallström  
Controller 

280



 

      1(14) 

2021-01-12 RJL 2019/3004 

  

 

  
Regionledningskontoret 
Ekonomi 
Lars Wallström  

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Interna kontrollens uppgift 
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 
styrning bedrivs utifrån två inriktningar: 
 
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 
att:  

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 
verksamhetsmål och ekonomiska ramar  

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden 
 

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 
arbetet bedrivs på säkrar: 

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 
verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar 

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

Kontrollmoment 2020 
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 
kontrollplanen för 2020.  Utöver denna sammanfattning finns en mer utförlig 
rapport över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året 
delgivits regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten. 
Rapporterna finns tillgängliga på Region Jönköpings läns intranät. 
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Kontrollmoment 2020 Frågeställningar 

1. Attest av löneutbetalningar 
  
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 
*Ändamålsenliga och väl dokumenterade system 
och rutiner   
 

> Sker månadsvisa attester av lönerna via 
budgetansvariga chefer enligt fastställda 
rutiner? 
> Den uppföljning som gjordes 2018 av 2017 
års kontrollmoment visade att påtalade brister 
inte hade åtgärdats. Uppföljningen av detta 
upprepas därför under 2020. 

2. Besluts- och genomförandeprocess av 
större investeringar 
 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 
system och rutiner 
* Skydd mot förluster 

> Finns det en bra process för beslut, 
planering och genomförande av stora 
investeringar? 
 

3. Affärer och transaktioner inom 
rörelsekapitalförvaltningen 
 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 
system och rutiner 
* Skydd mot förluster 

> Finns det tillförlitliga rutiner för den del av 
kapitalförvaltningen som bedrivs i egen regi? 
> Finns det interna regelverk (beslutsordning 
m m) i tillräcklig omfattning? 

4. Reservrutiner, IT 
 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 
* Skydd mot förluster 

> Finns det nödvändiga reserv- och 
katastrofrutiner för kritiska IT-system? 
 

5. Medverkan i styrelse/råd (advisory 
board) inom läkemedels- och 
medicintekniska industrin 
 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

> Finns det tydliga riktlinjer och rutiner och 
hur är följsamheten till dessa? 
> Sker uppföljning av efterlevnad? 
 

6. Reseräkningar 
  
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 
system och rutiner  
* Skydd mot förluster 

> Klarar personalen att skapa korrekta 
reseräkningar? 
> Uppstår fel och vilka rättelser görs via 
lönefunktionen? 
 

7. Intern representation 
 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

> Finns det följsamhet till riktlinjerna? 

1. Attest av löneutbetalningar 
Lönerna är den största kostnadsposten för Region Jönköpings län. Löner 
genereras via flera olika händelser/komponenter och från många olika avdelningar 
inom organisationen. Flera personer är inblandade i processen som ska leda fram 
till ”rätt lön i rätt tid till rätt person” som det står angivet som mål för 
löneprocessen. Eftersom lönen för många anställda bland annat påverkas av OB, 
jour, övertid, sjukfrånvaro och ledigheter av olika slag blir det ofta olika belopp 
som ska utbetalas från månad till månad. Detta ställer krav på en bra löneprocess 
och en god kontroll. Attest av lönerna via ansvarig chef är ett viktigt moment i 
löneprocessen. 
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Följande iakttagelser noterades för kontrollmomentet: 
 

 Tydliga regler och anvisningar om vad berörda chefer förväntas göra när 
det gäller attest av löner finns i personalportalen i regionens intranät. Där 
framgår att man ska attestera den månatliga utanordningslistan. Det finns 
tydliga instruktioner över hur man praktiskt går tillväga. 

 
 Det finns en obligatorisk utbildning i Heroma för nya chefer som gör att 

den praktiska hanteringen inte bör vara något hinder för att utföra 
månadsvisa attester.  

 
 En utanordningslista innehåller information om lönerna för alla anställda 

inom en enhet. På olika rader framgår kostnader för de olika 
lönekomponenterna (t ex övertid, semester, sjukfrånvaro) per anställd. En 
genomgång av utanordningslistorna ger chefen värdefull information om 
enhetens kostnader. Genomgången kan därmed ses som en del i den 
månatliga budgetuppföljningen och inte bara som en ren kontroll av de 
löner som utbetalas. 

 
Kontrollmomentet visar att 2 av 10 utanordningslistor aldrig blir 
attesterade även om man tar med de attester som görs i efterhand. 
Resultatet är dock en förbättring jämfört med värdena i 2017 års 
kontrollmoment då nästan 4 av 10 utanordningslistor aldrig blev 
attesterade. För att vara organisationens största kostnadspost kan resultatet 
trots förbättringen inte anses godkänt. 

 
Förslag till åtgärder 

Informera alla berörda chefer om vikten av att attestera (signera) 
utanordningslistorna och var man kan ta del av information om 
rutinerna. 
Fastställ ett sista datum när respektive månads utanordningslista ska vara 
attesterad. Även om attesten sker i efterhand är detta en viktig kontroll. 
Undersök möjligheterna hur man rent tekniskt skulle kunna införa en 
påminnelserutin så att man på detta sätt både skulle kunna påminna och 
bevaka att attester utförs. 
Informera chefer som i nuläget får utanordningslistorna för attest att det 
kan vara lämpligt att även underställda chefer med personalansvar får del 
av utanordningslistorna så att lönerna kontrolleras av den chef som står 
närmast bemanningsfrågorna även om man inte lägger ut det formella 
attestansvaret. 
Säkra att nya chefer introduceras i rutinerna för attest av 
utanordningslistorna. 

 
HR-funktionen inom Regionledningskontoret bör vara ansvarig för åtgärder.  
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2. Besluts- och genomförandeprocess av större investeringar 
Region Jönköpings län är inne i ett skede där flera stora investeringar genomförs 
och ytterligare stora projekt är på gång. Enligt budget- och flerårsplan ligger 
investeringsnivån på cirka 1 miljard kronor per år och en stor del av 
investeringsutrymmet upptas av några stora investeringsprojekt.   
 
Flera funktioner inom organisationen är involverade i processerna vid 
investeringar och det är därmed viktigt att samordning av komplexa frågor kan 
ske på ett genomtänkt sätt. En god besluts- och genomförandeprocess är därmed 
avgörande för att tidplaner och ekonomiska ramar ska kunna hållas och för att 
slutresultaten i projekten ska motsvara förväntningarna.   
 
Upplägget av kontrollmomentet utgår ifrån beslutsprocessen och det arbete med 
Hus D1 vid Länssjukhuset Ryhov som genomförts t o m mars 2020. Utifrån 
iakttagelser för denna ”typprocess” och det genomförda arbetet anges ett antal 
rekommendationer inför framtida arbete med stora investeringsprojekt. Syftet är 
således att dra lärdom av dagens arbetsformer för att hitta förbättringar i 
processen. 
 
Följande iakttagelser noterades för kontrollmomentet: 
 

 Ett lärande från tidigare stora investeringsprojekt har gjorts och en 
utveckling av arbetsformerna har fortsatt skett vid arbetet med Hus D1. 

 
 Projektledarrollen och projektorganisation är viktiga för processen. Det är 

därför angeläget att ordentligt tänka igenom upplägg, bemanning och 
mandat samt att göra beskrivningar av dessa funktioner när stora 
investeringsprojekt ska startas upp.  

 
 Det finns synpunkter från vissa håll om att styrelse och nämnder bör 

involveras på ett annat sätt än i nuläget och det kan i så fall behövas 
förtydliganden i arbets- och delegationsordningar. Ekonomifunktionen bör 
involveras i investeringsprocessen på ett tydligare sätt än som varit fallet. 

 
 Inom ramen för kontrollmomentet kan inte bedömas om det varit möjligt 

att genom en bättre behovsanalys undvika de förändringar som gjorts av 
dispositionen av lokalerna i ett relativt sent skede av processen och som 
föranlett en del kritik. Inför kommande stora investeringsprojekt är det 
dock av stor vikt att den initiala fasen där behov bedöms och där 
konsekvenser beskrivs görs på ett så genomgripande och genomtänkt sätt 
som möjligt. Den tid och det engagemang som läggs ned i denna fas lär 
betala sig väl. Det är angeläget att berörda ledningsfunktioner är 
involverade i detta arbete. 

 
 En investeringsprocess för stora objekt borde innehålla en högre grad av 

värdering av nytta ställt mot kostnader. Bilden som framkommer är att det 
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inte har funnits tillräckligt mycket ”ekonomisk motkraft” och kritiska 
frågor som ställts mot ”önskningar” och höga ambitioner. Det kan lätt bli 
så att höga ambitioner får stort genomslag såväl i de verksamheter som ska 
disponera lokalerna liksom i bygg- och inköpsfunktioner. Det borde under 
processen finnas fler naturliga avstämningspunkter och ett arbetssätt där 
återhållsamhet matchas mot ambitioner. 

 
 Det finns ett väl förankrat förhållningssätt i form av god följsamhet och 

budgetdisciplin till de investeringsramar som fastställts. Detta gäller för 
såväl bygg-/fastighetssidan som för inköps-/utrustningssidan och är en god 
inställning som bör värderas högt. 
 
Baksidan av ”tyngden i fastställda investeringsramar” är att man riskerar 
att bygga in onödigt stora buffertar eller poster för ”oförutsedda utgifter” i 
kalkylerna som ligger till grund för investeringsbesluten.  

 
Inom ramen för kontrollmomentet har denna risk inte undersökts närmare 
och resonemanget blir därför hypotetiskt. Någon enkel lösning på denna 
fråga finns inte, men man skulle kunna överväga att utveckla en modell 
där den beslutade investeringsutgiften anges i någon form av intervall. 

 
 Under många år har det funnits tankar på att Verksamhetsstöd & service 

borde vara en lämplig utförare av tjänster inom begreppet ”vårdnära 
service” (patientnära städning, sängtvätt, upplockning av förrådsvaror, 
patienttransporter, skötsel av avdelningskök etc). Flera gånger har man 
under åren fått backa i denna fråga när finansieringen ska lösas. 
Vårdenheterna verkar inte klara sin bemanning/schemaläggning om man 
ska lämna ifrån sig resurser till serviceorganisationen som ska utföra 
tjänsterna. Så har det även varit i Hus D1-projektet.  

 
D1-huset är byggt för konceptet ”vårdnära service” och det har därför varit 
olyckligt att frågan har varit uppe till diskussion under en stor del av 
projektets gång utan att kunna avslutas. Den olösta frågan har varit 
störande för projektet. 

 
 Ett PM ”Ekonomisk reglering av konsekvenser för nybyggda lokaler i 

OP/IVA Värnamo, Hus 37 Eksjö och Hus D1/D2 Ryhov” fastställdes i 
sjukvårdens ledningsgrupp 2019-06-13. PM:et avser den budgetmässiga 
hanteringen av hyror, städning, IT-kostnader m m. 

 
Denna vägledning i ekonomiska frågor har inte varit tillräckligt känd för 
flera personer som är berörda av dessa frågor. Det hade varit en fördel om 
detta dokument hade fastställts tidigare i processen och att tillämpningen 
hade kunnat tydliggöras. 
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 Den del av investeringsprocessen som avser själva byggnationen och 
samverkan med byggentreprenören har fungerat mycket bra. 
Regionfastigheter har en väl utvecklad modell för byggprocessen och för 
samverkan med entreprenörer. 

 
 Regionfastigheter har ett välutvecklat upplägg för redovisning och 

uppföljning av sina projekts kostnader. Avrapportering görs till 
verksamhetens styr- och ledningsfunktioner löpande under projektets 
gång. 

 
När det gäller utrustning (maskiner och inventarier) har rutiner för 
redovisning och uppföljning utvecklats under de senaste åren och även här 
finns nu ett stabilt och bra upplägg. 

  - - - - - 
 
Iakttagelserna kan summeras upp i förslag till åtgärder enligt nedan. 
 

Förslag till åtgärder 

Gör investeringsprocessen mer framtung och arbeta igenom frågor 
avseende projektorganisation, behov, nya arbetsformer samt principer 
för ekonomiska frågor ordentligt i ett tidigt skede. 
Skapa ett arbetssätt för att kunna värdera nytta mot kostnader och en 
bedömning av önskningar och höga ambitioner. Ge utrymme för de 
obekväma frågorna. 
Överväg att revidera konstruktionen för investeringsbesluten så att 
riskerna för buffertar i äskade investeringsbelopp minimeras. 

 
Åtgärderna berör regionens ledningsfunktion med särskilt tyngdpunkt på 
ekonomi- samt hälso- och sjukvårdsfunktionerna. 

3. Affärer och transaktioner inom rörelsekapitalförvaltningen 
Region Jönköpings län förvaltar ett stort kapital som har sin huvudsakliga grund i 
ett sparande för infriande av pensionsförpliktelser. Den del som utgörs av 
pensionsmedelsförvaltning förvaltas via externa förvaltare medan den del som 
utgörs av rörelsekapitalförvaltning förvaltas i egen regi.  
 
En grundläggande princip är att regionens medelsförvaltning ska uppfylla krav på 
god avkastning samtidigt som krav på betryggande säkerhet ska tillgodoses. 
Rörelsekapitalförvaltningen placerar endast i räntebärande instrument. 
 
Marknadsvärdet för rörelseplaceringar uppgick 2019-12-31 till cirka 2 miljarder 
kronor. Med tanke på de stora värdena är det av yttersta vikt att det finns stabila 
rutiner och god kontroll och säkerhet inom detta område. 
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Arbetet inom rörelsekapitalförvaltningen bedrivs med hög professionalitet och det 
resultat som redovisas i den rapportering som görs visar på en god avkastning. Det 
finns ett väl etablerat upplägg och en finanspolicy som ger vägledning för arbetet. 
 
Finanspolicyn är organisationens styrande dokument när det gäller regionens 
rörelsekapitalförvaltning. Policyn omfattar även den andra delen av 
kapitalförvaltningen; d v s pensionsmedelsförvaltningen. 
 
Följande iakttagelser framkommer från kontrollmomentet: 
 

 I och med att Region Jönköpings län numera har helägda bolag som har 
stora belopp i sina balansräkningar bör det tydliggöras på vilket sätt dessa 
bolag omfattas av finanspolicyn, eller om bolagen ska ha egna 
policys/riktlinjer för finansverksamheten. 

 
 Finanspolicyn ger ingen direkt vägledning i lånehantering och 

upptagande av lån. Det är rimligt att det i finanspolicyn finns ett avsnitt 
om principerna avseende lånehantering för regionen och för regionens 
bolag. Det bör i policyn anges på vilka grunder upplåning kan göras, hur 
besluten tas samt vilka övergripande villkor på upptagna lån som ska 
eftersträvas. 

 
 Finanspolicyn är inaktuell när det gäller principerna för bokföring 

(försiktighetsprincipen). Bokföring sker emellertid i praktiken enligt de 
nya principerna (marknadsvärdering) som började gälla 2019. 

 
 Det finns begrepp och en viss otydlighet i finanspolicyn som kan leda till 

missförstånd. Det är viktigt att det tydliggörs att det inte bara är 
pensionsmedelsförvaltningen som är avsedd för pensionsåtagandet, utan 
även rörelsekapitalförvaltningen behövs för att klara detta åtagande. 

 
 Inom rörelsekapitalförvaltningen tillåts enligt finanspolicyn bara 

räntebärande instrument och bankinlåning. Stickprovskontroller visar att 
gjorda placeringar stämmer med de regler/anvisningar som anges i 
finanspolicyn.  

 
 Rutinerna för genomförandet av affärer bedöms som väl genomtänkta 

och att nödvändiga säkerhetsaspekter har beaktats. 
 

 Upplägget avseende bokföring, attester och avstämningar är väl 
genomtänkta och följer lagar och redovisningsregler. 

 
 För att öka tydligheten i kapitalförvaltningsrapporten som tillställs 

regionstyrelsen och för att undanröja risker för missuppfattningar kan 
rapporten med fördel revideras i några avseenden.  
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 Det finns en ambitiös och genomtänkt likviditetsplanering som grund för 
rörelsekapitalförvaltningen. 

 
Förslag till åtgärder 

Överväg att revidera finanspolicyn inom följande områden:  
 Tänk igenom rubriksättningen av olika avsnitt så att policyn 

blir mer tydlig och lättläst. 
 Komplettera med policy/regler för regionens bolag. 
 Komplettera med ett avsnitt om skuldförvaltning och 

upptagande av lån.  
 Revidera skrivningen om bokföringsprinciper. 
 Tydliggör balansen mellan pensionsmedelsförvaltning och 

rörelsekapitalförvaltning samt tänk igenom om valet av 
begrepp är relevant. 

Gör vissa revideringar/förtydliganden i upplägget av kapitalförsörjnings-
rapporten så att riskerna för missförstånd undanröjs och så att läsvärdet 
höjs. 

 
Ekonomifunktionen inom Regionledningskontoret bör vara ansvarig för åtgärder 
som lämpligen kan samordnas med den pågående översynen av finanspolicyn. 

4. Reservrutiner, IT 
Verksamheterna inom Region Jönköpings län använder IT-lösningar i allt högre 
omfattning. Beroendet av att olika system ska vara tillgängliga ökar i takt med att 
allt fler funktioner blir IT-baserade. Digitaliseringen har många fördelar, men 
ställer samtidigt stora krav på stabila rutiner och förmåga att hantera eventuella 
stillestånd.  
 
IT-verksamheten inom Region Jönköpings län har växt i omfattning under många 
år. Antal system som används uppgår till c:a 500 stycken och antalet datorer till 
14 000. Det finns 13 600 användare av regionens system. Vissa av användarna är 
anställda inom privata vårdenheter. Den årliga omsättningen inom det 
verksamhetsområde som utgörs av IT-centrum uppgår till drygt 300 mnkr. 
 
En lärdom från andra organisationer som drabbats av större IT-haverier är vikten 
av att roller, mandat och rutiner är tydliga. Reservrutiner har en central roll för 
att begränsa skadeverkningarna och det är därför viktigt att säkra att dessa rutiner 
är kända och att de fungerar i praktiken. 
 
Enligt riktlinjerna inom Region Jönköpings län är det systemägaren för 
respektive system som ansvarar för att det finns nödvändiga reserv- och 
katastrofrutiner, i samråd med verksamheten.   
 
Systemägaren ansvarar också för att utse systemförvaltare för det system man 
har ansvar för. Systemförvaltaren är operativt ansvarig för systemet och är den 
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som enligt riktlinjerna ska upprätta och underhålla rutiner för driftavbrott och 
säkra informationsspridningen vid planerade eller oplanerade driftavbrott. 
 
IT-centrum gör löpande uppföljningar via mätetal som presenteras i Stratsys. I 
delårsrapporteringen (tertialvis) och i verksamhetsberättelser (årsvis) redovisas 
mätetalet ”Antal oplanerade driftavbrott med kundpåverkan på 
beredskapssystem”. För helåret 2019 fanns det 22 sådana avbrott jämfört med 
målvärdet som var 17 stycken. För det första tertialet 2020 var avbrotten 8 och 
målvärdet var 6. Två av avbrotten förorsakades av en leverantör och låg utanför 
IT-centrums kontroll.  
 
Via intervjuer har ansvarsförhållanden, förekomsten av reservrutiner m m för 10 
av regionens mest kritiska system inventerats. Resultatet kan sammanfattas enligt 
följande:  
 

 Det allmänna upplägget bedöms som väl genomtänkt. Det finns ett 
systematiskt arbete kring frågor som rör IT-säkerhet. Det finns en 
medvetenhet, genomtänkta angreppsätt och ett kontinuerligt arbete kring 
regionens IT-säkerhet.  

 
 Det finns tydligt uttalade ansvarsförhållanden och riktlinjer för ansvaret 

avseende IT-säkerheten. Flertalet systemägare/systemförvaltare är 
införstådda med ansvarsfördelningen, men det förekommer viss otydlighet 
hos några.  

 
 Förteckningen över systemägare/systemförvaltare är delvis inaktuell, men 

håller på att uppdateras. 
 

 Det finns reservrutiner för flertalet av de mest kritiska IT-systemen. För ett 
par av systemen finns inga fastställda reservrutiner, men etablerade 
arbetssätt gör att man kan hantera ett avbrott på ett tillräckligt bra sätt. 

 
 Det finns ett etablerat sätt inom IT-centrum att mäta och redovisa avbrott 

och hur de åtgärdas. Driftavbrott och incidenter följs upp och utvärderas 
på ett samlat sätt.  

 
 Större driftavbrott med allvarliga följder har varit ovanliga inom Region 

Jönköpings län. 
 

Förslag till åtgärder 

Förteckningen över systemägare/systemförvaltare bör uppdateras och 
färdigställas så att det finns en tydlighet i vilka personer som innehar 
dessa ansvarsfunktioner.  
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Systemägarnas/systemförvaltarnas roll kan förtydligas och förankras 
ytterligare för att undanröja eventuella oklarheter när det gäller ansvaret 
för reservrutiner och för informationen till berörda vid IT-avbrott. 

 
IT-centrum bör vara ansvarig för att initiera de åtgärder som ska genomföras. 

5. Medverkan i styrelse/råd (advisory board) inom läkemedels- och 
medicintekniska industrin 
Det finns en lång tradition av samverkan mellan läkemedelsindustrin och 
sjukvården i Sverige vad gäller forskning, utbildning och utveckling. Region 
Jönköpings län har en positiv syn på samverkan med läkemedelsindustrin 
eftersom detta gynnar utvecklingen av den egna verksamheten samtidigt som den 
bidrar till utvecklingen i ett större perspektiv. Regleringar behövs dock för att 
undvika potentiella jävsförhållanden. 
 
Kontrollmomentet innefattar enbart frågeställningar kopplade till den del av 
samverkan med industrin som benämns ”deltagande i advisory board”; d v s de 
sammanhang där regionens anställa medverkar i styrelse/råd eller har 
föreläsningar kopplade till olika företag och organisationer. Hanteringen av 
kliniska prövningar och sponsring ingår inte i kontrollmomentet.  
 
På ett övergripande plan finns en överenskommelse via SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) om samverkansregler mellan sjukvården och 
läkemedelsindustrin. Ledord i denna överenskommelse är: Transparens – 
Måttfullhet – Tydlig ansvarsfördelning. 
 
Av Region Jönköpings läns egna regelverk framgår att:  
 
- Uppdrag ska genomföras i tjänsten och inte som bisyssla. 
- Ersättning från industrin avsätts till ett personligt utvecklingskonto för anställda 
som utfört uppdrag. Härvid ska klinikens kostnader först ersättas. Uppdrag ska 
vara i sjukvårdens intresse och samverkan ska vara till nytta för 
sjukvårdshuvudmannen. Medel kan disponeras i tre år efter avslutat uppdrag.  
- Avtal ska godkännas av verksamhetschef samt av läkemedelskommittén. 
Futurum ska handlägga arkivering samt registrering och diarieföring av godkända 
avtal. 
 
Följande iakttagelser noterades för kontrollmomentet: 
 

 Det finns tydliga nationella samverkansregler för denna typ av 
verksamhet.  

 
 Regionen har ett eget regelverk och upparbetade rutiner som fungerar bra. 

 
 Det finns uttalade roller för personer som hanterar beslut, administration 

och ekonomisk redovisning. 
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 Den ekonomiska redovisningen är organiserad på ett systematiskt och 

genomtänkt sätt så att ekonomiska transaktioner samt den aktuella 
ställningen på utvecklingskonton kan följas löpande. 

 
Även om det finns stabila rutiner och god struktur finns det några saker som borde 
uppmärksammas. 
 

 Det finns delar i regionens regelverk som är inaktuella eller otydliga. 
 

 De pengar som har bokförts på de personliga utvecklingskontona används 
mycket sparsamt. Det sammanlagda beloppet uppgår i nuläget till c:a 600 
tkr. 
 
Sannolikt blir det så att en hel del pengar trots påminnelser kommer att stå 
kvar oförbrukade efter 3-årsgränsen. Enligt regelverket ska dessa medel då 
föras över till berörd kliniks ordinarie driftbudget som en intäktspost. Om 
det inte går att hitta bra former för utnyttjandet av utvecklingskontona 
finns det risk för missnöje som i sin tur kan leda till att hela upplägget 
ifrågasätts. 

 
 Vid stickprov på läkemedelsföretagens redovisade utbetalningar som 

gjorts publika enligt upplägget ”öppen rapportering”, noteras att en (1) 
betalning gjorts till ett bolag som ägs av person som är anställd inom 
Region Jönköpings län. I avsaknad av besked om vad denna utbetalning 
avser noteras att detta förfarande kan vara en avvikelse från gällande 
regelverk. 

 
Förslag till åtgärder 

Inga allvarliga brister har konstaterats.  
 
De redaktionella sakerna som noterats angående regelverket åtgärdas i 
anknytning till kontrollmomentets genomförande.  
 
Övriga iakttagelser bör tas om hand av de personer som ansvarar för 
samordning och administration av avtal och rutiner avseende advisory 
board. 

 

6. Reseräkningar 
Anställda inom Region Jönköpings län använder en modul i HR-systemet Heroma 
när man gör sina reseräkningar. Eftersom det sammantaget handlar om ett stort 
antal reseräkningar och många personer blir involverade i processen är det viktigt 
att det finns tydliga och säkra rutiner som också är lätta att använda. 
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Antalet reseräkningar uppgår till cirka 5 000 per år. Utbetalt belopp som årligen 
genereras via reseräkningarna uppgår till cirka 14 mnkr. Härav avser drygt 6 mnkr 
ersättningar för utlägg (hotell, biljetter, parkering, etc) som regleras via kvitton. 
 
Från kontrollmomentet framgår följande iakttagelser: 
 

 På regionens intranät finns det tydliga riktlinjer för ersättningar vid resor 
i tjänsten.  

 
 Det finns en tydlig process och etablerade rutiner för hanteringen av 

reseräkningar. Det finns administrativt stöd i form av de 
löneadministratörer som är knutna till de olika verksamheterna. I IT-
systemet Heromas reseräkningsmodul finns det inbyggda kontroller som 
gör att felaktiga beräkningar undviks. 

 
 Enkäter visar att det finns svårigheter för en del anställda när det gäller 

den praktiska hanteringen att upprätta en reseräkning och att en del 
behöver hjälp för att klara detta. Vissa avstår t o m från att göra 
reseräkningar för att det är för krångligt. Detta är inte rimligt.  

 
 Hanteringen av utlägg via kvitton fungerar mot den anställde, men det 

saknas rutiner för momshanteringen. Detta innebär att regionen inte gör 
några momsavdrag på dessa poster och därmed inte återfår momsen via 
momsdeklarationerna. Regionen har inte etablerat momsfunktionen i 
Heroma och manuell hantering av momsen har inte ansetts möjlig. Det 
belopp som regionen varje år därmed får som extra kostnad kan beräknas 
till 600-700 tkr.  

 
 När det gäller hanteringen av kvitton kan man fundera över den relativt 

stora mängd utlägg som regleras via reseräkningsrutinen. Vissa av dessa 
utlägg avser omkostnader på arbetsplatsen eftersom reseräkningsrutinen är 
regionens rutin för ”allmänna utlägg” som den anställde gjort. En fråga 
som uppkommer är om vissa av dessa inköp egentligen skulle kunna göras 
via ordinarie inköpskanaler och således inte behöva passera genom 
reseräkningsrutinen.  

- - - - - 
 

I stort fungerar hanteringen av reseräkningar på ett bra sätt och med tydliga 
riktlinjer och rutiner. Det finns dock några åtgärder som bör genomföras eller 
övervägas. 
 

Förslag till åtgärder 

Insatser bör övervägas för att underlätta det praktiska upprättandet av 
reseräkningar.  
En rutin för momshanteringen av kvitton/utlägg bör etableras. 
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Möjligheterna att minska på mängden kvitton/utlägg som regleras via 
reseräkningsrutinen bör undersökas.  

 
Förslagen till åtgärder kan lämpligen samordnas av HR-funktionen och med stöd 
av ekonomifunktionen när det gäller moms-rutinerna. 

7. Intern representation 
Riktlinjerna för intern representation inom Region Jönköpings län anger vad som 
klassas som intern representation och vad som är tillåtet att göra inom detta 
begrepp. I en skattefinansierad verksamhet är det en viktig förtroendefråga att de 
fastställda riktlinjerna inom detta område följs.  
 
Kostnaderna för intern representation var 12 mnkr för helåret 2019. 
 
Följande iakttagelser noterades för kontrollmomentet: 
 

 En jämförelse med Skatteverkets regler visar att regionens regelverk är 
jämställt med Skatteverkets regler på så sätt att om regionens regelverk 
följs uppstår ingen förmånsbeskattning för de anställda och heller inga 
arbetsgivaravgifter för regionen som arbetsgivare.  

 

 Regionens regelverk anger att deltagarförteckning ska bifogas och att 
syfte anges i samband med hanteringen av fakturor som avser intern 
representation. Stickprov på leverantörsfakturor visar att det i många fall 
saknas deltagarförteckning och syfte på fakturorna såsom regelverket 
föreskriver.  

 
För 14 av de 35 fakturor som granskades saknades deltagarförteckning. 

 
För 6 av de 35 fakturorna framgår inte syftet med aktiviteten. 

 
Även om underlaget i kontrollmomentet är begränsat blir bilden tydlig. 
Regelverkets krav på deltagarförteckning och syfte uppfylls inte på det sätt 
som är avsikten. 

 
 Det stickprov som gjorts visar inte på någon förekomst av alkoholdryck 

som bryter mot regelverket.  
 

 En stor del (ungefär halva kostnaden) av de poster som bokförs som intern 
representation är interna transaktioner. Detta kan exempelvis vara 
beställningar från regionens kök och matsalar. För denna typ av 
transaktioner förekommer det inga underlag i form av 
deltagarförteckningar och angivande av syfte.  
 

 Enligt Skatteverkets regler räknas mat vid regelbundna möten som hålls 
veckovis eller varannan vecka (t ex informations- eller planeringsmöten, 
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arbetsluncher och liknande) inte som intern representation varför mat i 
dessa fall är skattepliktig. Via stickprov har det framkommit att det 
förekommer aktiviteter med mat/fika som är av löpande karaktär. Inom 
ramen för kontrollmomentet har det inte kunnat klargöras hur omfattande 
detta är; bara att det förekommer denna typ av löpande aktiviteter där 
mat/fika ingår.  

 
 Den totala kostnaden för intern representation utslaget på samtliga 

anställda som ett genomsnitt visar på en kostnad på drygt 1 000 kronor per 
anställd och år. Denna typ av nyckeltal blir inte helt rättvisande eftersom 
det kan skilja sig mycket mellan olika enheter, men ger ändå en 
fingervisning om omfattningen. Med tanke på att den interna 
representationen utgörs av såväl personalfester som måltider vid 
informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser samt 
arbetsluncher kan det genomsnittliga beloppet betraktas som rimligt och 
ger därmed en indikation på att den interna representationen hålls inom 
rimliga gränser. 

----- 
Inom ramen för kontrollmomentet har det inte framkommit några allvarliga brister 
avseende den interna representationen. Nedanstående åtgärder borde dock 
övervägas. 
 

Förslag till åtgärder 

Informationsåtgärder borde riktas mot berörda beställare/attestanter så 
att underlag i form av deltagarförteckningar och angivande av syfte på 
leverantörsfakturor svarar upp mot riktlinjerna för intern representation. 
För interna beställningar av mat/fika bör det klargöras om 
deltagarförteckningar och angivande av syfte ska anses vara nödvändigt 
eller inte. Om det inte ska anses nödvändigt bör regelverket revideras på 
denna punkt. 
Påminnelse/förtydligande om regionens regelverk borde göras avseende 
aktiviteter med mat/fika som är av löpande karaktär så att man inte 
bryter mot regelverket. Alternativet är att regionens regelverk ändras på 
denna punkt och att rutiner för förmånsbeskattning etableras. Detta 
känns dock inte som något bra alternativ. 

 
Ekonomifunktionen och HR-funktionen bör vara ansvariga för åtgärder.  
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Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 23  
 
Remiss - Översiktsplan 2035 Ljungby kommun 
Diarienummer: RJL 2021/124 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Ljungby kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Ljungby kommuns översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-01-27 
 Förslag till yttrande daterad 2021-02-23 
 Granskningsförslag ny översiktsplan Ljungby kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1

295



MISSIV 1(2) 

 2021-01-27 RJL 2021/124 

 
  
  

Ljungby kommun 

Granskning av översiktsplan 2035 
Ljungby kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Ljungby kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Ljungby kommuns översiktsplan. 

Information i ärendet 
Ljungby kommun jobbar med att ta fram en ny översiktsplan som ska ersätta den 
gällande översiktsplanen som antogs 2006-06-01. 
Arbetet inleddes med framtagandet av ett planprogram, vilket genomgick ett 
samråd under perioden 2018-01-09 – 2018-03-31. 
Planprogrammet låg till grund för framtagandet av ett planförslag, vilket 
genomgick ett samråd under perioden 2019-09-20 – 2019-11-20. 
Vid båda tillfällena har region Jönköpings län getts möjligheten att lämna 
synpunkter, vilket regionen också gjort. 
 
Under perioden 2021-01-19 – 2019-03-31 genomgår planförslaget till ny 
översiktsplan granskning. Region Jönköpings län har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-01-27 
 Förslag till yttrande daterad 2021-02-23 
 Granskningsförslag ny översiktsplan Ljungby kommun 

Beslut skickas till 
Ljungby kommun 
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REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Ulf Fransson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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YTTRANDE 1(1) 

 2021-02-23 RJL 2021/124 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Ljungby kommun 
      
            
 

Granskning Översiktsplan 2035 
Ljungby 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskningsförslaget 
av Ljungby kommuns nya översiktsplan. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att granskningsförslaget är tydligt och bra. 
 
Region Jönköpings län anser att synpunkterna från samrådet har besvarats och har 
inget att erinra mot granskningsförslaget. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län gavs möjlighet att yttra sig över Ljungby kommuns 
samrådsförslag till ny översiktsplan under fjärde kvartalet 2019. 
I synpunkten från regionen framgår det att samrådsförslaget är bra och att region 
Jönköpings län ser positivt på att Ljungby kommun arbetar med frågan om nya 
stambanor samt att översiktsplanen bör vara tydligare i sin beskrivning av 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
 
Ljungby kommun har besvarat synpunkterna och förtydligat delar av 
planförslaget, varav region Jönköpings län inte har något att erinra mot 
granskningsförslaget. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson  
T.f regional utvecklingsdirektör 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Underlag för sammanställning av 
granskningsyttrande Översiktsplan 
2035 Ljungby kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 

 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Kronobergs län har från Region Jönköpings län begärt in 
synpunkter på  Översiktsplan 2035 Ljungby kommun . Länsstyrelsen ansvarar för 
att samordna statliga intressen och ställa samman inkomna synpunkter i ett 
granskningsyttrande som lämnas till kommunen. Region Jönköpings län har 
tidigare yttrat sig direkt till Ljungby kommun. 
 

Information i ärendet 
Ljungby kommun jobbar med att ta fram en ny översiktsplan som ska ersätta den 
gällande översiktsplanen som antogs 2006-06-01. 
Arbetet inleddes med framtagandet av ett planprogram, vilket genomgick ett 
samråd under perioden 2018-01-09 – 2018-03-31. 
Planprogrammet låg till grund för framtagandet av ett planförslag, vilket 
genomgick ett samråd under perioden 2019-09-20 – 2019-11-20. 
Vid båda tillfällena har region Jönköpings län getts möjligheten att lämna 
synpunkter, vilket regionen också gjort. 
 
Under perioden 2021-01-19 – 2021-03-31 genomgår planförslaget till ny 
översiktsplan granskning.  
 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2021-02-12 
 Förslag till yttrande daterat 2021-02-23 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/124 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör 

 

 
 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 

300



YTTRANDE 1(1) 

 2021-02-23 RJL 2021/124 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
      
            
 

Underlag för sammanställning av 
granskningsyttrande Översiktsplan 
2035 Ljungby kommun 
 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har från Region Jönköpings län begärt in 
synpunkter på  Översiktsplan 2035 Ljungby kommun . Länsstyrelsen ansvarar för 
att samordna statliga intressen och ställa samman inkomna synpunkter i ett 
granskningsyttrande som lämnas till kommunen. Region Jönköpings län har 
tidigare yttrat sig direkt till Ljungby kommun. De synpunkter som anges nedan är 
samma som har sänts till Ljungby kommun. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län gavs möjlighet att yttra sig över Ljungby kommuns 
samrådsförslag till ny översiktsplan under fjärde kvartalet 2019. 
I synpunkten från regionen framgår det att samrådsförslaget är bra och att region 
Jönköpings län ser positivt på att Ljungby kommun arbetar med frågan om nya 
stambanor samt att översiktsplanen bör vara tydligare i sin beskrivning av 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
 
Region Jönköpings län anser att granskningsförslaget är tydligt och bra. 
Region Jönköpings län anser att synpunkterna från samrådet har besvarats och har 
inget att erinra mot granskningsförslaget. 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson 
T.f. regional utvecklingsdirektör 
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Översiktsplan 2035, granskningsförslag
Del 1 - Utgångspunkter

SKAPA ETT LJUNGBY FÖR ALLA
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som be-
handlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att 
���������������������������
version som du hittar på kommunens hemsida.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning.  Här kan 
du läsa om vad en översiktsplan är, varför kommu-
nen tar fram en ny, hur processen med att ta fram en 
översiktsplan går till samt när planen beräknas vara 
färdig. Du kan även läsa om vilka nationella, regio-
nala och kommunala mål, planer och program som 
översiktsplanen berörs av samt hur man förhåller sig 
till dem. Delen innehåller också information om de 
mest aktuella mellankommunala frågeställningarna.

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

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

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskri-
ver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintres-
�����������������������-
munen och som kan komma att påverkas vid den 
fysiska utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
kan fortsätta arbetet men översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
���������������������������
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för 
del 4 bör del 1 läsas först.

Innehåll

5 Översiktsplan - 2035

6 Översiktsplanens roll

6 Varför en ny översiktsplan?

6 Organisation för arbetet med 
översiktsplanen

7 Process

8 Tidsplan

9 Nationella, regionala och 
kommunala mål

10 Nationella, regionala och 
kommunala mål och styrdoku-
ment

19 Hållbar utveckling

20 Hållbar utveckling

20 Hållbar översiktlig planering
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Översiktsplan - 2035
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Den 1 april 2020, kom en lagändring om hur denna ak-
tualitetsprövning ska genomföras för att översiktsplanen 
ska fortsätta att gälla. Inom de 24 första månaderna efter 
ordinarie val ska kommunen ta fram en planeringsstrategi 
som visar hur man ska jobba med översiktlig planering 
under den kommande mandatperioden.

Översiktsplanens roll
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska redovisa kommunen långsiktiga pla-
��������������������������-
liga byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. 
Översiktsplanen beskriver kommunens förutsättningar, 
ställningstaganden och konsekvenser. Den är vägledande 
vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid öv-
riga beslut som rör mark- och vattenanvändning. Över-
siktsplanens innehåll kan inte överklagas då översikts-
planen inte är juridiskt bindande utan enbart vägledande 
för den fysiska planeringens utveckling i kommunen. 
Den väger dock tungt i och med att den är förankrad med 
medborgare, politiker och myndigheter. Översiktsplanen 
ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter, utan det 
sker först i samband med detaljplanering eller bygglov-
givning. Översiktsplanen kan dock överklagas utifrån 
formella grund enligt kapitel 13 i PBL. 

Samhällsplaneringens olika nivåer enligt plan- och bygglagen. 
Streckad linje innebär rådgivande plandokument och heldragen 
linje juridiskt bindande plandokument.

Den hanterar även hur samhällsplaneringen samordnas 
med nationella och regionala mål, var i strandnära lägen 
som dispens från strandskyddet kan prövas, hur kommu-
nen långsiktigt avser att tillgodose behovet av bostäder 
samt kommunens syn på risk för skador på den bebyggda 
miljön till följd av klimatrelaterade händelser och hur de 
riskerna kan minimeras. Översiktsplanen visar även hur 
kommunen avser att tillgodose allmänna intressen, exem-
pelvis natur- och kulturmiljö och kommunikation som är 
av betydelse för hela riket, så kallade riksintressen. Över-
siktsplanen sammanfattar i varje markanvändningsförslag 
vad som behöver beaktas i kommande planering. 

Översiktsplanen behöver aktualitetsprövas av kommun-
styrelsen varje mandatperiod. Detta för att avgöra om den 
är aktuell, om den behöver ändras till viss del eller om ett 
omtag av hela översiktsplanen ska göras. 

Varför en ny översiktsplan?
Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs år 
2006. Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktuali-
tetsprövning av nuvarande översiktsplan. I aktualitets-
prövningen konstaterades att översiktsplanen behövde 
uppdateras. Översiktsplanen från 2006 gäller dock tills en 
ny är antagen. 

Organisation för arbetet med översikts-
planen
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för översiktsplanen 
och fattar de politiska besluten, undantaget antagande av 
översiktsplan vilket görs av kommunfullmäktige. 

Den politiska förankringen står kommunstyrelsens ar-
betsutskott för och fungerar som politisk styrgrupp och 
ansvarar för exempelvis strategiområden och ställningsta-
ganden.

Tjänstemannastyrgruppen representeras av kommunens 
ledningsgrupp som består av samtliga förvaltningschefer 
och en del avdelningschefer. De ansvarar för den organi-
satoriska förankringen bland kommunens förvaltningar 
och har tillsatt tjänstepersoner i arbetsgrupper. 

Översiktsplanegruppen projektleder översiktsplanen och 
arbetar fram planhandlingar. 

Arbetsgrupper omfattar samtliga förvaltningar samt kom-
munala bolag och ansvarar för framställningen av under-
lagsmaterial till översiktsplanen.  

Projektstöd bidrar med stöd gällande kommunikation, IT 
med mera. 
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Planprocessen, första delen, program och programsamråd är inget som är obligatoriskt men många kommuner väljer att ha ett 
program innan samrådet för att ge möjlighet för allmänheten att vara delaktiga i ett tidigt skede.

Referensgrupper används för dialog, avstämning och för-
ankring. Till framtagandet av samrådshandlingen har två 
fokusgrupper, bestående av privatpersoner som varit ide-
ellt engagerade, deltagit i sex möten under hösten 2018. 
Samtliga partigrupper i kommunen har också fungerat 
som en slags referensgrupp i framtagandet av strukturbil-
den för kommunen.

Programsamråd

Ljungby kommun påbörjade under slutet av år 2016 arbe-
tet med att ta fram en ny översiktsplan med utblick mot 
2035. Som ett första led i det arbetet tog kommunen fram 
ett planprogram som underlag för medborgardialoger som 
genomfördes från januari – mars 2018. Det underlag som 
användes vid programsamrådet samt de synpunkterna 
����������������������� 

Samråd

Kommunen har haft översiktsplanen ute på samråd under 
hösten 2019 och under tidens gång har det framkommit 
synpunkter som har hanterats i översiktsplanen.  
Det underlag som användes vid samrådet samt de syn-
��������������������������-
sida. 

Efter samrådet har det gjorts kompletterande utrednings-
arbete:

• En mer detaljerad studie av vilka ytor som en eventu-
ell höghastighetsjärnväg med tillhörande skyddsom-
råde kräver samt var en station bör lokaliseras för att 
kunna reservera mark i översiktsplanen.

• Inventering av grönstruktur samt natur- och rekrea-
tionsvärden i Hamneda och Agunnaryd.

• Uppdatering av hållbarhets- och miljökonsekvensbe-
skrivningen utifrån förändringar av översiktsplanens 
förslag till granskningsskedet.

• Utredning om översiktsplanens markanvändning 
täcker upp behovet för att klara befolkningsmålet om 
35 000 invånare år 2035.

Planprocessen efter granskning
I det fortsatta planarbetet kommer översiktsplanens för-
slag utvecklas utifrån de synpunkter som inkommer under 
granskningen.

Projektorganisation för arbetet med ny översiktsplan.

Process
Översiktsplanering är en levande process och löpande 
produceras nya översiktliga planeringsdokument. Dessa 
dokument och underlag fungerar som tillägg till över-
siktsplanen och kan vid en revidering arbetas in i över-
siktsplanen. För att kunna fungera ihop med övriga över-
siktliga planeringsdokument måste översiktsplanen vara 
tydlig på ett övergripande strategiskt plan.

Översiktsplanen berör många människor och intressen 
och det är viktigt att alla får möjlighet att komma till tals. 
I samband med framtagandet av översiktsplan har Ljung-
by kommun valt att, utöver vad som är lagstadgat, lägga 
till ett ytterligare samråd tidigt i processen. Förhoppning-
����������������������������
och förankra planen bättre. Detta för att vi tillsammans 
genom en bred dialog ska skapa en översiktsplan som är 
väl förankrad med kommunens invånare.
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Tidsplan
Arbetsprocessen med att ta fram en ny översiktsplan 
sträcker sig fram till efter sommaren 2021 då översikts-
�������������������������
nedan för detaljer. Granskningen görs under vintern 
2020/2021. 
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Nationella, regionala och 
kommunala mål
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Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och 
samordna nationella, regionala och kommunala mål, 
visioner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av 
särskild betydelse är de som påverkar hela kommunens 
verksamhet och de som behandlar frågor som är relevanta 
för samhällsplanering samt mark- och vattenanvändning. 

Nationella mål och styrdokument
�����������������������������
samhällsplanering. 28 olika nationella myndigheter an-
�����������������������������
nationella mål. I plan- och bygglagen står det att kom-
munerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 
med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen. Bland annat innefattar det miljömål, folkhäl-
somål, jämställdhetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 
2030.

Ljungby kommun har tagit fram en visionsstyrning som 
är till för att styra kommunens verksamheter. I visions-
styrningen har tre mål tagits fram som i sin tur kopplas 
����������������������������
läsa under Kommunala mål och styrdokument.

Regionala mål och styrdokument
�����������������������������
viktigaste aktörerna är Region Kronoberg och Länsstyrel-
sen i Kronobergs län. 

Region Kronoberg har tagit fram en regional utveck-
lingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025, som är en samlad 
strategi för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden 
för Kronobergs län år 2025 är uppdelat i två målområden 
som är kopplade till mätbara mål. Det första målområdet 
handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och hållbara 
livsmiljöer med förnyelseförmåga. De mätbara målen 
är bland annat ökad befolkning, god socioekonomisk 
utveckling, god hälsa hos befolkningen och minskad 
klimatpåverkan. Det andra målområdet handlar om att 
Kronoberg ska växa av en cirkulär ekonomi med förny-
elseförmåga. De utpekade målen är ökad produktivitet, 
���������������������������
matchning som ger en högre sysselsättningsgrad, ökad 
förnyelseförmåga, ett ökat humankapital samt att länet 
ska vara på väg att bli ett plusenergilän. Den regionala ut-
vecklingsstrategin är vägledande för arbetet med hållbar 
regional utveckling i länet, och därmed en utgångspunkt 
för kopplingen mellan regional och kommunal planering.

Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påver-
kan på Ljungby kommuns fysiska planering: 

Regionala miljömål   Länsstyrelsen

Regionalt åtgärdsprogram för  
miljömålen 2019–2025   Länsstyrelsen

Regional plan för skyddad natur  Länsstyrelsen

Handlingsplan för grön infrastruktur Länsstyrelsen

Regionalt kulturmiljöprogram  Länsstyrelsen

Vattenförsörjningsplan för  
Kronobergs län    Länsstyrelsen

Regional handlingsplan för  
klimatanpassning   Länsstyrelsen

Länstransportplan 2014–2025       Region Kronoberg

T������������� 
2016–2025         Region Kronoberg
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villkor och ekonomiskt tillväxt är ett Ljungby kommun 
med ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mål 9 innebär att industrier och infrastrukturer görs mer 
inkluderande och hållbara och investerar i hållbara in-
dustrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder 
innovativ tillväxt.

Mål 11 beskriver ett hållbart byggande och hållbar plane-
ring av bostäder, infrastruktur����������, transpor-
ter och återvinning. Det är en inkluderande och innovativ 
stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inklude-
rande tillväxt.

Mål 12 är en omställning till en hållbar konsumtion och 
produktion av varor vilket är nödvändigt för att minska 
vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors 
hälsa. Hållbar konsumtion och produktion beskriver en 
ansvarsfull tillväxt.

BÄSTA 
KOMMUN 
ATT VÄXA I

Bästa kommun att växa i
Bästa kommun att växa i beskriver att vi ska ha ett bra 
samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, 
�����������������������������
av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa 
kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, fa-
milj, företag och som förening.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: 
Mål 2 ingen hunger, mål 7 hållbar energi för alla, mål 8 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 
hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
hållbara städer och samhällen samt mål 12 hållbar kon-
sumtion och produktion.

Mål 2 har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till 
tillräcklig och näringsriktig mat samt främja ett hållbart 
jordbruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.

Mål 7 syftar till att säkerställa tillgång till el och ener-
gitjänster för alla utan att skada vår planet. Det innebär 
hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. 
Hållbar energi för alla innebär grön tillväxt.

Mål 8 innebär att skapa nya jobb som är hållbara för 
människan och miljön samt skapa goda förutsättningar 
för innovation och entreprenörskap. Anständiga arbets-

Kommunala mål och styrdokument

Visionsstyrning 
Ljungby kommun jobbar utifrån styrmodellen visions-
styrning med utgångspunkt i kommunens övergripande 
vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsam-
mans, 35 000 invånare år 2035”. T������������
visionsmål som är kopplade till de globala målen. De 
tre visionsmålen är: Bästa kommun att växa i, Livslångt 
lärande för alla och Vi skapar ett rikt liv.  Visionsmålen 
har en tydlig koppling till visionen som är den politiska 
viljeinriktningen. 

Globala mål och visionsmålen
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Livslångt lärande för alla
Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter 
behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla 
hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi 
ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, 
idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett 
livslångt lärande för alla. 

Till visionsmålet är följande fem globala mål kopplade: 
Mål 4 god utbildning för alla, mål 5 jämställdhet, mål 10 
minskad ojämlikhet, mål 16 fredliga och inkluderande 
samhällen samt mål 17 genomförande och globalt part-
nerskap.

Mål 4 innefattar förskola, grundskola, gymnasium och 
högre utbildning och beskriver alla människors lika 
möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i 
arbets- och samhällsliv. God utbildning för alla är ett lä-
rande genom utbildning.

�����������������������������
resurser och att utrota alla former av våld, diskrimine-
����������������������������
drabbar individen såväl som samhället i stort. Jämställd-
het betyder lärande genom ökade resurser till och för 
alla som lever och verkar i kommunen.

Mål 10 beskriver allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, 
ålder och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både 
inom och mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av 
lärande genom inkluderande samhällsutveckling.

Mål 16 beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rätt-
visa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning 
����������, korruption och våld. Fredliga och 
inkluderande samhällen utvecklas av lärande genom 
inflytande.

Mål 17 beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling 
och mobilisering av ekonomiska resurser för att säker-
ställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, 
tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. 
Genomförande och globalt partnerskap innebär lärande 
av varandra.

LIVSLÅNGT
LÄRANDE
FÖR ALLA
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Vi skapar ett rikt liv
Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga 
och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent 
vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda 
goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett 
hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med 
�����������������������������
Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: 
���������������������������-
de, mål 6 rent vatten och sanitet för alla, mål 13 bekämpa 
klimatförändringarna, mål 14 hav och marina resurser 
samt mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

����������������������������
än den ekonomiska, att fattigdom även innebär en brist 
�����������������������������-
en fattigdom beskriver ett rikt liv som ett värdigt och 
tryggt liv.

Mål 3 satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande 
����������������������������
����������������������������-
de fokuserar på ett rikt liv fullt av välbefinnande.

Mål 6 beskriver grundförutsättningarna för allt levande på 
jorden, en förutsättning för människors hälsa och en håll-
bar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning 
för livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och 
��������������������������tillgång för 
alla.

Mål 13 beskriver att global uppvärmning som överstiger 
två grader skulle få allvarliga konsekvenser för ekosys-
tem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 
Bekämpa klimatförändringarna är nödvändigt för ett rikt, 
framtida liv.

����������������������������-
reningar och beskriver att åtta miljoner ton plast hamnar i 
haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med 
artrikt vatten.

Mål 15 understryker hur markförstöring och avskogning 
leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl 
klimatet som djurarters överlevnad. Ett långsiktigt beva-
rande och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska 
mångfald är en utmaning för oss Utmaningen framöver 
inkluderar bland annat behov av ökad miljöhänsyn i me-
toder. Ekosystem och biologisk mångfald krävs för ett 
rikt liv med en artrik miljö.

VI SKAPAR
ETT RIKT LIV
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Befolkningsmål 2035
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
�����������������������������
Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo 
35 000 invånare i Ljungby kommun. För att nå 35 000 in-
vånare till år 2035 behöver kommunen öka sitt invånaran-
tal med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en genom-
snittlig ökning med cirka 1,2 % årligen eller 430 invånare 
per år. Med utgångspunkt i befolkningsmålet beräknas det 
totalt behövas ett tillskott av cirka 2 800 bostäder i hela 
kommunen för perioden 2020-2035, vilket innebär cirka 
190 bostäder per år. 

Med en positiv befolkningsutveckling och en tydlig ambi-
tion om ökad befolkning behöver kommunen satsa aktivt 
på ökat bostadsbyggande med möjligheter till ett attrak-
tivt boende, både av villor och lägenheter. I arbetet med 
översiktsplanen har områden för ny bostadsbebyggelse 
tagits fram för att klara den befolkningsutveckling som 
behövs för att kommunen ska ha 35 000 invånare år 2035. 
Markanvändningen i översiktsplanen tar höjd för denna 
bostadsutveckling, med huvuddelen av de föreslagna 
bostäderna i Ljungby stad där den största efterfrågan på 
��������

Kommunens fokusområden
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys att 
använda i arbetet med att utveckla kommunen. Omvärlds-
analysen ligger till grund för kommunens långsiktiga 
utvecklings- och visionsarbete, särskilt gällande arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan samt inför målarbetet 
för kommunens befolkningsutveckling. 

Fokusområdena är vägledande när beslut fattas i Ljungby 
kommun framöver. Av omvärldsanalysens tio förslag på 
prioriteringar har kommunstyrelsen beslutat att följande 
tre ska prioriteras:

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och eta-
blera lockande levnadsmiljöer. 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevan-
ta vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.

Arbetet med fokusområdena påbörjades under 2018 och 
görs över förvaltningsgränserna. Tjänstepersoner, repre-
senterade från alla förvaltningar, har under arbetsmöten 
gemensamt tagit fram förslag. Tre parlamentariska möten 
har hållits där alla förslag rangordnades och nya förslag 
tillkom.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om vilka förslag som 
ska genomföras. Dessutom arbetar förvaltningarna med 
fokusområdena i det ordinarie arbetet på det sätt som pas-
sar verksamheten. 

Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och 
etablera lockande levnadsmiljöer

Denna rekommendation handlar i grunden om attrakti-
�����������������������������
Ljungby kommun görs än mer attraktivt att bo, leva och 
verka i. Statistiken visar att just gruppen unga vuxna ten-
��������������������������������
att sedan bli kvar där. Dessutom visar forskning att det är 
�����������������������������
fram till bildandet av familj. Livsstilsfrågor kan här vara 
avgörande att fokusera på. Förhoppningsvis kan vi dess-
utom hitta framgångsfaktorer för att locka unga vuxna till 
Ljungby kommun och få dem att stanna kvar. 

Inleda ett arbete som stödjer en utveckling kring 
relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun

Denna rekommendation vill peka på ett globalt problem 
som numera även är relevant i Sverige, nämligen frågan 
om vatten och tillgängligheten till vatten. I Ljungby kom-
����������������������������
tionde största sjö – sjön Bolmen – är lokaliserad i kom-
munen. 

Dessutom försörjer Ljungby kommun cirka 1 miljon 
människor med dricksvatten. Baserat på detta är Ljungby 
kommun en naturlig plats för att diskutera alla former av 
frågor kring användning och förbrukning av vatten. 

Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Denna rekommendation handlar om berättandet och de 
����������������������Att använda 
Sagobygdens redan etablerade varumärke ses ha en stor 
����������������������������
våra traditionella folksagor.

Det handlar både om det talade ordets kraft och möjlig-
het, samt retorikens styrka och den goda sagans sätt att 
påverka oss som individer i rätt riktning oavsett om vi är 
unga eller gamla.

Kommunstyrelsens beslut för arbetet med fokusom-
rådena som påverkar översiktsplanen 

• Varumärkesarbete inom de tre fokusområdena

• ”Principbeslut” om mötesplatser med många olika 
aktiviteter i nära anslutning till varandra. 

• Utreda förslag på hur Storgatan och Elverksbron kan 
bindas ihop till ett naturligt, ombonat, vacker och 
grönt gångstråk

• Utreda och ge förslag på att anlägga bryggor och 
trädäck (gångnära ån) längs ån Lagan i Ljungby stad.

• Utreda var man kan skapa mer bostäder nära ån La-
gan.
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• Utreda och ge förslag på hur, var och när man skulle 
kunna skapa minst tre mötesplatser mellan Sickinge-
bron och Gängesbron med gångstråk, bryggor�����
badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter m.m.

• Utveckla ån Lagan i centralorten och särskilt beakta 
de förslag som framkommit gällande strandprome-
�����������.

Dessutom föreslår kommunstyrelsen att respektive nämnd 
arbetar vidare med aktiviteterna:

• Utöka centrumprojektet till att omfatta Storgatan från 
Ljungby kyrka till korsningen vid Hångersvägen och 
ta fram förslag på ny utformning av gatan.

• Ta fram idéförslag och beräknad utgift till samman-
hängande gångstråk med till exempel bryggor, trap-
por, trädäck mellan Ljungsäterbron och Tomtebobron.

• Ta fram idéförslag och beräknad utgift till utformning 
av nya grill/aktivitetsplatser vid Replösabron, Tomte-
bobron och Ljungsäterbron.

Förhållningssätt till fördjupningar och andra  
tematiska tillägg
Kommunen har många interna dokument, exempelvis 
policy för likabehandling och verksamhetsplan för hållbar 
utveckling. De gällande kommunala planer och program 
som är relevanta för kommunens fysiska planering har 
tagits hänsyn till i översiktsplanen. Nedan redovisas 
berörda fördjupningar, tematiska tillägg, program och 
handlingsplaner, de kommer även efter att Översiktspla-
nen 2035 är antagen att gälla i sin helhet till dess att något 
annat beslut kring dem tas. De �����läsa i sin helhet på 
kommunens hemsida. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan)

• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2011-08-30.

• Behandling i översiktsplanen: Utpekade områden för-
blir kvar. Fyra nya områden har lagts till i översikts-
planen och dessa har bedömts och beskrivs i denna 
konsekvensbedömning. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Område 1 
����������������������������
som även efter översiktsplanens antagande kommer 
att gälla i sin helhet tills ett annat beslut tas. Område 
���������������������������
med i gällande LIS-plan och som föreslås antas i den 
nya översiktsplanen. 

Vindkraftsplanen

• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2018-04-23.

• Behandling i översiktsplanen: Vindkraftsplanens om-
råden har lagts in i översiktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Vindkrafts-
planen fortsätter att gälla oförändrad.

Centrumplan

• Typ: Fördjupad översiktsplan.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2009-09-01.

• Behandling i översiktsplanen: Centrumplanen är mer 
detaljerad än översiktsplanen, men relevanta delar har 
arbetats in i översiktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Centrumpla-
nen omfattar tidsperioden 2009–2025. Centrumpla-
nen upphävs vid en eventuell fördjupad översiktsplan 
för Ljungby stad.  

Grönstrukturplan för Lagans samhälle

• Typ: Program.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2006-09-28.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens för-
slag för Ljungby stad har stämts av med grönstruktur-
planens förslag.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstruktur-
planen kan behöva arbetas om utifrån översiktspla-
nen. 

Grönstrukturplan för Ljungby stad

• Typ: Program.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2000-10-27.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens för-
slag för Ljungby stad har stämts av med grönstruktur-
planens förslag.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstruktur-
planen kan behöva arbetas om utifrån översiktspla-
nen. 
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Grönstrukturplan för Lidhults samhälle

• Typ: Program.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2001-08-23.

• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens för-
slag för Lidhults samhälle har stämts av med grönst-
rukturplanens förslag. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Många av 
förslagen är fortfarande relevanta, men grönstruktur-
planen kan behöva arbetas om utifrån översiktspla-
nen. 

Utvecklingsprogram för Bolmens östra strand 

• Typ: Program.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2012-04-24, aktualiserad 2018-05-24.

• Utvecklingsprogrammets förslag har samråtts under 
samrådet av översiktsplanen. Efter samrådet har det 
konstaterats att en mer omfattande utredning i form 
av en fördjupad översiktsplan behövs för att utreda 
området kring framtida utveckling. En fördjupad 
översiktsplan för området kan först göras när över-
siktsplanen är antagen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Den aktuali-
serade utvecklingsprogrammet gäller fram till att en 
fördjupad översiktsplan har tagits fram och antagits 
för området. 

Kulturmiljöprogram

• Typ: Tematiskt tillägg.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2019-06-17.

• Behandling i översiktsplanen: Kulturmiljöprogram-
mets utpekade områden har stämts av med översikts-
planens markanvändningsförslag. Programmet om-
fattar riksintressena för kulturmiljövård och redovisar 
hur kommunen hanterar dessa riksintressen. 

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

Klimat- och energiplan

• Typ: Verksamhetsplan.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2020-02-01, revideras senast 2023-02-01.

• Behandling i översiktsplanen: Förslag från verksam-
hetsplanen har arbetats in i översiktsplanen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Verksam-
hetsplanen fortsätter att gälla oförändrad.

Handlingsplan för klimatanpassning

• Typ: Handlingsplan.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2017-03-14, revideras senast 2019-06-30.

• Behandling i översiktsplanen: Förslag från handlings-
planen har arbetats in i översiktsplanen. Områden 
som är känsliga för översvämning redovisas i över-
siktsplanen. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Handlings-
planen fortsätter att gälla oförändrad.

Bostadsförsörjningsprogram

• Typ: Program.

• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 
2017-11-27.

• Behandling i översiktsplanen: Programmets förslag 
och underlag har använts vid framtagandet av över-
siktsplanen. Programmet innehåller riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, redovisning av utbud och efter-
frågan på bostäder samt en analys av vilket tillskott 
av bostäder som behövs. 

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Nuvarande 
program gäller 2017-2021, med utblick mot 2035. 
Varje år ska programmet uppdateras med redovisning 
av aktuell planberedskap, statistik, prognoser utifrån 
befolkningsförändringar och eventuella förändringar 
av befolkningsmål.
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Mellankommunala frågor
����������������������������
eller kan komma att beröra andra kommuner. Det handlar 
�����������������������������-
kan på yt- och grundvatten, turism samt natur- och vat-
������������������������. Men 
det kan även handla om samverkan kring frågor som inte 
är fysiska till exempel entreprenörssamverkan och arbets-
kraftssamverkan mm. 

Kollektivtrafik 

Ljungby kommun har en stor andel arbetskraft som pend-
lar in från andra kommuner och regioner, men även kom-
munens struktur som en stor kommun till yta gör att det 
är relativt hög pendling inom kommunen. För att kunna 
fånga upp arbetskraft i närliggande kommuner men även 
ses som en attraktiv boendekommunen krävs samarbete 
�����������������������������-
����������������������������
kommuner och regioner men förstärkning av kollektiv-
�����������������������������
bättre arbetspendling. 

Yt- och grundvatten

Ån Lagan är en viktig resurs för vatten då den till viss del 
utgör grundvattenbildningen i Bergaåsen som är dricks-
vattentäkt för Alvesta och Växjö. Den är också en resurs 
���������������������������
Lagan, Ljungby och Hamneda men även på landsbygden 
då den sträcker sig genom hela kommunen i nord-sydlig 
riktning.

Även Sjön Bolmen är en viktig vattenresurs som förser 
stora delar av Skåne med dricksvatten.  Sjön är stor till 
yta och ligger delvis i andra kommuner, viket innebär att 
även det som händer utanför Ljungby kommun kan på-
verka den täkt som ligger i Ljungby.

Natur- och vattenområden 

Flera viktiga natur- och vattenområden har en stor ut-
bredning som sträcker sig utanför kommunens gränser 
och kräver därför ett samarbete mellan de kommuner 

som berörs av dessa områden. Både Sjön Bolmen och 
Sjön Möckeln är utpekade som riksintresse för frilufts-
liv och påverkar i och med sin utbredning även andra 
angränsande kommuner till Ljungby. För att kontrollera 
hur grönstrukturen hänger ihop med grannkommunernas 
har de olika länsstyrelsernas redovisning av grön infra-
struktur studerats. Slutsatsen är att den i strukturbilden 
utpekade grönstrukturen generellt sett hänger ihop bra 
över kommungränsen, där till exempel grönstrukturen 
mot Jönköpings län knyts ihop i anslutning till sjöarna i 
gränstrakterna.  

Turism 

����������������������������
som utgör attraktiva turistmål. Vissa av lederna ligger 
helt inom kommunen medan andra sträcker sig genom 
�������. Där är det viktigt med samarbete mellan 
kommunerna för att kunna upprätthålla, underhålla och 
utveckla lederna för att de fortsatt ska kunna vara attrakti-
va mål för turismen. 

Handel, arbetsmarknad och näringsliv

Ett samarbete kring handel, arbetsmarknad och närings-
liv är en viktig del för Ljungby för att tillsammans med 
omkringliggande kommuner och regionen skapa en regi-
onförstoring där de administrativa gränserna suddas ut. 
En enkelhet i resandet mellan kommuner och regioner 
skapar ett större upptagningsområde, både för arbetskraft 
som pendlar till Ljungby men även befolkning som väljer 
Ljungby som boendekommun.  
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Hållbar utveckling
320



20

Hållbar utveckling
På den nationella nivån har regeringen satt upp hållbar 
utveckling som ett övergripande mål. Även i PBL:s 
portalparagraf står det att bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer. Hållbar utveckling innebär kort att 
utvecklingen sker på ett sätt som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner – ekolo-
gisk, social och ekonomisk hållbarhet. De tre aspekterna 
ska sedan vägas samman till en helhet. 

Det ekologiska hållbarhetsperspektivet handlar om att 
inte förbruka naturresurser i snabbare takt än de kan åter-
bildas och att minimera påverkan på jordens ekosystem. 
Ekosystemen är viktiga för människans överlevnad och 
bidrar med olika ekosystemtjänster, exempelvis genom 
den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster är de pro-
dukter och tjänster som ekosystemens växter och organis-
mer ger oss människor. Det kan exempelvis vara växter 
som renar luft och vatten, bin som pollinerar grödor och 
grönska som minskar stress. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett demokratiskt samhälle 
där vi tillåter alla som lever och verkar i kommunen att 
delta i samhällsutvecklingen exempelvis genom dialog-
möten. En förutsättning för social hållbarhet är att det 
råder en samsyn kring vad som behövs för att tillgodose 
alla människors grundläggande behov och att de mänsk-
liga rättigheterna säkerställs. En samsyn behövs även för 
att bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett 
kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostads-
ort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och 
uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Det innebär att vi 
behöver anpassa och utforma samhället utifrån de grupper 
som har störst behov.

Social hållbarhet i samhällsplaneringen handlar bland 
annat om att skapa miljöer som upplevs som trygga, som 
parkmiljöer där det är fri sikt och god belysning. Målet 
är att alla människor ska kunna vistas på platser utan att 
känna sig otrygga. Social hållbarhet i samhällsplanering 
handlar också om att se till att de fysiska strukturerna 
möjliggör möten mellan människor från olika socioeko-
nomiska grupper. Det kan bland annat innebära att skapa 
mötesplatser och överbrygga barriärer.

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med knappa 
resurser och väga in andra kostnader som kan uppstå om 
det sker skador på människa och miljö. Ekonomisk ut-
veckling får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller 
sociala hållbarheten.

Hållbar översiktlig planering 
Översiktsplanens förslag har tagits fram utifrån håll-
barhets- och miljökonsekvensanalyser löpande under 
arbetets gång. Fram till samrådet analyserades olika 
ställningstaganden under respektive strategiområde för 
att visa på vilka som leder bäst mot det formulerade ”bör-
läget”. Efter samrådet har ställningstagandena ökat i om-
fattning och enbart strukturbilden har bedömts mot målen 
för hållbart samhällsbyggande. Markanvändningsförsla-
gen har bedömts mot målen för hållbart samhällsbyggan-
de samt relevanta aspekter såsom riksintressen mm. enligt 
miljöbalken.   Konsekvensbeskrivningen visar hur över-
siktsplanens förslag påverkar de tre hållbarhetsaspekterna 
och vilka konsekvenser olika val kan få på hållbar ut-
veckling i kommunen. I beskrivningen av hållbarhetskon-
���������������������������
olika intressen och hållbarhetsaspekter. Detta syftar till att 
skapa en förståelse hos beslutsfattare, tjänstepersoner och 
kommuninvånare för översiktsplanens process och hur 
förslaget har tagits fram.   

För att kunna angripa de globala målen, Agenda 2030 
samt de nationella miljökvalitetsmålen i översiktsplanen, 
��������������������������-
hällsbyggnad i form av ”mål för samhällsbyggandet”. 
��������������Agenda 2030 målen utifrån 
Sveriges utmaningar enligt Agenda 2030 delegationens 
nulägesanalys samt de nationella miljökvalitetsmålen. 
Målen har avgränsats till det som översiktsplanen genom 
������������������������������
samhällsbyggande formulerade, vilka kommunstyrelsen 
tog beslut om 2019-01-15, som grund för översiktspla-
nen. 

Mål för samhällsbyggande
1. Vardagsliv  

��������������������������
mötesplatser och platser för att utöva och uppleva 
kultur och idrott i varje del av kommunen. Mötes-
platserna är inbjudande och uppmuntrar till naturliga 
möten för alla.  
 
Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av dag-
ligvaror och fritidsaktiviteter går smidigt för alla 
������������������������
��������������������������
samt minskar miljö- och klimatpåverkan. På kortare 
sträckor är därför gång och cykel de helt domineran-
����������������������������-
hällsplaneringen. 

2. Individen  
Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt per-
���������������������������
���������������������������
i alla steg av planeringsprocessen. 
 

321



21

Bebyggelsemiljöerna är inkluderande och främjar 
trygghet, säkerhet, sammanhållning och möten mel-
lan människor med olika bakgrund. Ohälsotal och 
inkomstnivå skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika 
delar och områden. 

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

4. Klimat/klimatanpassning  
All bebyggelse och infrastruktur utförs på ett sådant 
sätt som minimerar påverkan på klimatet och är mot-
ståndskraftig mot samt anpassad till förändringar i 
���������������������������-
ningar från klimatpåverkan minimeras och inte bidrar 
till ett hinder i människor, djur och växters liv. 

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

6. Vatten  
Alla har dricksvatten av god kvalitet. Stränder och 
vattenkvaliteter påverkas inte negativt av utveckling-
en utan värnas om och bibehålls för att kunna erbjuda 
förutsättningar för bland annat liv och rörelse. Det 
���������������������������-
råden av god kvalité. 

7. Bebyggelsestruktur/funktionsblandning  
��������������������������
boende, vardagsservice, arbetsplatser och möjligheter 
till rekreation och lek utomhus. Serviceorterna ska 
erbjuda ett varierat utbud av bostäder, skolor, butiker, 
service, arbete, idrott och fritidsaktiviteter. 
 
����������������������������
���������������������������
med avseende på typ, storlek och upplåtelseform. 

8. Natur- och kulturlandskap 
De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den 
fysiska miljön som ger staden, orterna och bygderna 
deras identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs 
vidare på. 
 
Natur- och kulturlandskapet på landsbygden präglas 
av stor variation och biologisk mångfald, samt gene-
rerar en mångfald av ekosystemtjänster. I jord- och 
�������������������������-
logisk mångfald. Jordbruksmark bevaras och ger en 
ökad självförsörjning. 

9. Arbetsmarknad och näringsliv  
��������������������������
���������������������������
miljövänligt näringsliv med goda arbetsvillkor. Här 
����������������������������
att utveckla verksamheten. 

10. Teknisk försörjning och resurser 
����������������������������-
förbindelser både inom och mellan regioner, som 
tids- och kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa 
med än att åka bil.  
 
Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörjning och 
avfallshantering som inte påverkar mark, sjöar, vat-
tendrag eller grundvatten negativt. Den energi som 
används för el, transporter, uppvärmning och kyla 
kommer till hundra procent från förnybara källor.  
 
Avfall minimeras genom en hög grad av cirkulär eko-
nomi där resurser tas till vara i ett cirkulärt kretslopp.
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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GRANSKNING  
Miljö- och byggförvaltningen 

2021-01-13 
 

Dnr MoB 2017/0692 

 

 

Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av översiktsplan 2035 
– Ljungby kommun. Fram till 31 mars 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget. 
Under granskningen finns förslaget tillgängligt på www.ljungby.se/oversiktsplan samt i 
kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby. Vidare finns tryckta versioner av förslaget 
tillgängliga på biblioteken i Ljungby, Lagan och Lidhult (Träffpunkt Lidhult) samt på 
Bokbussen. Dessutom finns tryckta versioner tillgängliga i Agunnaryds kafé, Hamneda 
skola, Hamneda hembygdsförening samt Hamneda Ungas Förening Sockenstugan.   
 

GRANSKNINGSTID: 19 januari 2021 – 31 mars 2021 
 

Med tanke på pandemin, kommer det att hållas digitala dialogmöten under vecka 9 och 
10, samt bokningsbara individuella digitala möten efter det. Mer information om detta 
kommer vi att annonsera om lite längre fram.  
 

Synpunkter 
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen 
senast den 31 mars 2021 till Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 
341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se.  
Ange ”Översiktsplan 2035” i ämnesraden. Alternativt lämna din synpunkt direkt 
i vår StoryMap som du hittar på www.ljungby.se/oversiktsplan 
 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor: 
Anna Aracsy, planarkitekt  Johan Håkansson, planarkitekt 
Telefon: 0372-78 92 85   Telefon: 0372-78 92 69 
E-post: anna.aracsy@ljungby.se  E-post: johan.hakansson@ljungby.se  

Granskning av översiktsplan 
2035 

Ljungby kommun 
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ICKE-TECKNISK SAMMANFATTNING  
Tillgängligheten till strukturbildens stråk är en viktig faktor i framtagande av 
markanvändningsförslag där det fokuseras på att strukturen ska gynna hållbara trafikslag. I 
den växande centralorten görs ansträngningar för att inte staden ska spridas ut för mycket, 
med industri längs E4 och bostäder främst norr och öster om ringleden runt staden. I 
möjligaste mån undviks bebyggelse på jordbruksmark, men där andra alternativ saknas och 
för att hålla ihop Ljungby tätort föreslås exploatering av jordbruksmark där 
tätortsutvecklingen har prioriterats före jordbruksmark och inga rimliga alternativ finns. 
Flertalet av kommunens serviceorter har vuxit fram på jordbruksmark och till följd av det har 
vissa markanvändningsförlag lokaliserats på jordbruksmark där alternativa placeringar inte 
finns. 

Att göra en prioritering av vägsträckning mellan Ljungby och Älmhult genom Hamneda 
resulterar i viss negativ påverkan ur ett socialt perspektiv genom trafikbuller. Det kommer 
dock gynna orter i dess närhet i form av möjlighet till tillgänglig kollektivtrafik samt att 
attraktiviteten ökar för att arbetspendling möjliggörs åt flera håll med stora tidsvinster. 
Alternativet är ur ett ekonomiskt perspektiv negativt men med tidsbesparingen över tid kan ge 
stora positiva möjligheter. 

Med en grundservice i serviceorterna och centralorten skapas och utvecklas sociala 
mötesplatser vilket ökar den sociala sammanhållningen i större områden. Mer jämlika 
livsvillkor skapas när kommunen avsätter resurser till fler orter än till bara centralorten. För 
att denna positiva konsekvens ska uppstå är det viktigt att omlanden runt serviceorterna och 
centralorten kopplas upp till stråken med goda kollektivtrafikmöjligheter för att säkra 
tillgängligheten till service, arbetsplatser och mötesplatser. 

En eventuell framtida höghastighetsjärnväg med sträckning öster om Ljungby stad ses som 
positivt. Det ger en närhet till omlandet utanför Ljungby kommuns gränser. En realisation av 
detta projekt drar med sig viss negativ påverkan på miljömålen men de stora positiva 
aspekterna i from av pendlingsmöjligheter väger högt för Ljungby som kommun. Det finns 
stora vinningar med kollektivt resande för riket i stort varför en prioriterad sträckning behövs. 
Att låsa större områden för ett kommande projekt anses inte hållbart för kommunens 
utveckling i övrigt. 

Det finns markanvändningsförslag som föreslår etablering av verksamheter och industri inom 
områden med grundvattenskydd. Förslagen resulterar i att ytterligare utredningar behövs på 
en mer ingående nivå, än på andra markanvändningsförslag, kopplade till vattenrening. 
Resultatet av dessa utredningar kan bli att viss typ av verksamhet inte anses lämplig och/eller 
lägre exploateringsgrad. Detta kan ge en viss negativ konsekvens ur ekonomiskt perspektiv då 
det blir en ovisshet inför markförvärv vad som kan förväntas av området.  Omvandling inom 
förorenade områden i vissa orter kan ge en positiv aspekt i form av att sedan tidigare 
förorenade områden behöver saneras inför etablering av känslig markanvändning. 

 
LÄSANVISNING 
Det här dokumentet är fristående och ska kunna läsas separat från översiktsplanen. 
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Dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som har utökats med en 
hållbarhetsbedömning av alternativa utvecklingsförslag. Detta har legat till grund för 
översiktsplanen. 

Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen är indelad i ett flertal kapitel. 

• Kapitel 3 innehåller inledning med syfte och metodbeskrivning. 
• Kapitel 4 innehåller hur Översiktsplanen har avgränsats samt hur avgränsningen i 

konsekvensbeskrivningen utifrån det har gjorts. Vidare presenteras vilka alternativ 
som studerats. 

• Kapitel 5 innehåller en sammanfattning av översiktsplanen. 
• Kapitel 6 innehåller vilka mål planförslagen analyserats mot. 
• Kapitel 7 redovisar kommunens nuläge och omvärld. 
• Kapitel 8 redovisar vilka strategiområden som har analyserats. 
• Kapitel 9 redovisar vilka strategiområden som analyserats samt resultatet av detta. 
• Kapitel 10 redovisar markanvändningsförslagen samt den sammanfattande 

konsekvensbedömningen av dem. 
• Kapitel 11 beskriver hur uppföljning av negativa konsekvenser och miljöpåverkan 

som helhet föreslås utföras. 

INLEDNING 
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i framtagandet och 
antagandet av översiktsplanen. Det innebär att det ska ske ett kontinuerligt och integrerat 
arbete kring miljöaspekter vid framtagandet och antagandet av översiktsplanen. I arbetet med 
Ljungby kommuns översiktsplan har ambitionen varit att arbeta med en strategisk 
miljöbedömning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där även sociala och ekonomiska aspekter 
inkluderas utöver de miljömässiga aspekterna. Således har syftet varit att göra en strategisk 
miljöbedömning och ta fram en hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning.  

En strategisk miljöbedömning ska också göras, enligt miljöbalken, om planförslaget bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan.  Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.  

En översiktsplan som anger förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, 
industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning göras och en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
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METOD 
Metoden för att göra den strategiska miljöbedömningen och för att hållbarhetsbedöma planen, 
har en framtagen metodik använts. Metoden har tagits fram tillsammans med Växjö kommun 
och med hjälp av Tyréns, samt stöd av Region Kronoberg, i projektet ”Hållbar översiktlig 
planering”.  

Syftet med metoden har varit att systematiskt arbeta med konsekvensbedömning av olika 
strategier, strategiområden och markanvändningsförslag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Därmed har det säkerställts att dessa frågor inkluderats i processen och gett en helhetssyn av 
utvecklingen på både kort och lång sikt samtidigt som lagkraven i miljöbalken och plan- och 
bygglagen uppfylls. Metoden finns presenterad i en egen handbok (Metodhandbok för miljö- 
och hållbarhetsbedömning av översiktsplaner). 

Metoden ska underlätta hållbarhetsbedömning av översiktsplaner genom att erbjuda en 
metodik för genomförande samt verktyg för bedömningar. Den innebär att det först görs en 
nulägesanalys i förhållande till ett så kallat ”bör-läge”. Därefter görs hållbarhetsbedömningar 
av olika strategier och alternativ löpande under planprocessen. På så sätt utgör bedömningarna 
underlag till översiktsplanen och får genomslag i det slutgiltiga planförslaget. 

Att utöka den strategiska miljöbedömningen med att tydligare inkludera såväl sociala och 
ekonomiska aspekter har gjort att påverkan på alla dimensioner av hållbarhet redovisas. Detta 
ger en ökad transparens kring påverkan av olika strategier och åtgärder utifrån ett 
helhetsperspektiv. Genom ett mer heltäckande underlag redovisas blir det tydligt vilka 
avväganden som görs och vilka områden som gynnas eller missgynnas. Det möjliggör också 
för att kunna fatta mer strategiska beslut genom jämförelse med nuläget.  

I arbetet med att ta fram Ljungby kommuns översiktsplan påbörjades arbetet innan 
framtagandet av metodiken påbörjades. Därför har processen inte helt följt metodiken. Det 
som har avvikit är att en omvärldsanalys och arbete med att ta fram ett planprogram gjordes i 

Laghänvisning 
I 4 kap. 34 § plan- och bygglagen står det att om en strategisk miljöbedömning krävs enligt 6 kap miljöbalken med hänsyn till planförslagets 
påverkan på miljön ska detta följa 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 
 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ske en miljökonsekvensbeskrivning innehålla:  
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och 
program, 
2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd, 
3. uppgifter om  
    a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, 
    b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 
    c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 
kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och 
    d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, 
4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas 
medföra, 
5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, 
6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i 
samband med att uppgifterna sammanställdes, 
7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför, och 
8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7. 
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ett första skede innan arbetet utifrån metodiken satte igång. De respektive stegen i 
översiktsplanearbetet samt enligt metoden beskrivs kortfattat nedan.  

Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har tagits fram som en del i processen med att ta fram 
en ny översiktsplan. Denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har tagits fram genom en 
metod som syftar till att samordna processerna mer i översiktsplanearbetet och den strategiska 
miljöbedömningen. 

Bedömningarna som ligger till grund för hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har även legat 
till grund för de ställningstagande som togs fram till samrådsförslaget av översiktsplanen. har 
skett enligt processen för översiktsplan. Samråd kring konsekvensbeskrivningen sker i 
samband med granskning för hela översiktsplanen. 

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

DEFINITION AV ”BÖR-LÄGET” 
Detta steget representerar den inledande fasen i metodiken för hållbar översiktlig planering 
och det handlar om att beskriva ett så kallat ”bör-läge” för vad den översiktliga planeringen 
idealt sett skulle leda mot. I detta arbete handlar det om mål för samhällsbyggandet som 
definieras i tio områden (dessa redovisas i kapitel 6). 

Utgångspunkten för att definiera ”bör-läget” har varit olika globala, nationella, regionala, och 
lokala mål som den översiktliga planeringen ska förhålla sig till, exempelvis de nationella 
miljömålen, den regionala utvecklingsstrategin etc. 

Ett viktigt redskap för detta arbete var att utgå från de nationella utmaningar som Agenda 
2030 delegationen har identifierat i rapporten ”i riktning mot en hållbar välfärd”. En analys av 
vilka nationella utmaningar som kan påverkas av samhällsbyggandet gjordes för att identifiera 
vilka utmaningar som är väsentliga att ta hänsyn till i översiktsplaneprocessen. De nationella 
utmaningarna inkluderar flera målområden från andra nationella, regionala och lokala mål 
men i vissa fall fick de identifierade utmaningarna kompletteras, exempelvis gällande 
kulturmiljömål.  

Målen för samhällsbyggandet blir alltså ett så kallat ”bör-läge” som strategier och 
markanvändningsförslagen i översiktsplanearbetet har jämförts mot.  

GAP-ANALYS 
Utifrån de formulerade målen för samhällsbyggandet, det så kallade ” bör-läget” görs en 
analys av nuläget för att identifiera var det finns ”glapp” och var glappen är som störs och 
minst. Utifrån detta blir det möjligt att bedöma var insatser och åtgärder är mest väsentligt att 
genomföra och vilka typer av åtgärder och insatser som är relevanta. I ett senare läge ger detta 
också stöd för att kunna göra prioriteringar mellan olika alternativ.  
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AVSTEG FRÅN METODEN 
Eftersom Ljungby kommun påbörjade sin översiktsplan hösten 2017 och projektet för hållbar 
översiktlig planering påbörjades våren 2018 så har inte kommunen riktigt följt alla steg enligt 
metoden. GAP-analysen har därför uteblivit eftersom nuläget i kommunen analyserades 
genom en omvärlds- och SWOT-analys av kommunen under hösten 2017. 

Eftersom ställningstagandena under strategiområdena har ökat betydligt efter samrådet, finns 
det inte tid och resurser att bedöma samtliga ställningstaganden mot målen för hållbart 
samhällsbyggande. Ställningstaganden som formulerats under respektive strategiområde har 
formulerats med hänsyn till de utmaningar kommunen står inför och i syfte att skapa 
ekologiska och sociala värden. Den nya strukturbilden har analyserats mot samrådsförslagets 
version och de båda alternativen analyserades i sin tur mot nollalternativet, dvs gällande 
översiktsplan från 2006.   

FÖRSLAG OCH BEARBETNING AV STRATEGIOMRÅDEN SAMT TILLHÖRANDE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
Utifrån omvärlds- och SWOT- analysen togs förslag på strategier fram. Strategierna togs fram 
i tre steg. Det första steget var i planprogrammet. Dessa strategier formulerades med grund i 
omvärldsanalysen och SWOT-analysen som gjordes till det inledande arbetet med 
översiktsplanen.  Dessa strategier bearbetades sedan i ett andra skede av nya 
tjänstepersonsarbetsgrupper med representanter från olika förvaltningar och kommunala 
bolag, två olika fokusgrupper med representanter av kommunala invånare samt partigrupper.  

Samtliga partigrupper fick ett brev skickade till sig och ombads att lämna förslag och 
synpunkter på planprogrammets innehåll. Särskild fokus hamnade på utvecklingsstrategin 
Strukturbild för kommunens utveckling. Samtliga inkomna förslag ifrån både 
tjänstemannagrupper, fokusgrupper och partigrupper om strukturbilden arbetades vidare med 
politiskt på två parlamentariska möten under januari och mars månad 2019. De 
parlamentariska mötena landade i ett förslag på strukturbild, alternativ 1. Arbetsgruppen för 
översiktsplanen har analyserat tre olika alternativa strukturbilder (1, 2 och 3) för att jämföra 
de alternativa stråken till Älmhult mot varandra.   

Efter programskedet har strategiområdena bearbetats i två steg. Den första omarbetningen 
gjordes med hjälp av de förvaltningsövergripande arbetsgrupperna. Som stöd för sitt arbete 
hade de planprogrammets strategiområden och strategier, programredogörelsen med inkomna 
synpunkter under programsamrådet främst från medborgare och myndigheter, pågående 
arbete inom de ovan nämnda tre prioriterade rekommendationerna samt relevanta kommunala, 
regionala och nationella mål/policyer. Följden av denna omarbetning blev att vissa 
ställningstaganden utvecklades och andra ströks eller lades till.  

Projektgruppen för hållbar översiktlig planering gjorde därefter en översyn och gallring av 
alla ställningstaganden, då de olika tematiska arbetsgrupperna delvis överlappar varandra vad 
gäller strategier samt för att säkerställa att alla strategiområden behandlas på ett likartat sätt 
och med liknande detaljeringsnivå. Resultatet av arbetet landade i en ”Strukturbild för 
kommunens långsiktiga fysiska utveckling” samt fem underliggande strategiområden med 
tillhörande ställningstaganden.  Några ställningstaganden ströks då de främst bedömdes 
beröra interna kommunala frågor och inte var relevanta för den fysiska planeringen.  
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I samband med omarbetningarna av ställningstagandena har även en revidering av 
strategiområdena gjorts. Strategiområdena ”Det sociala perspektivet” och 
”Miljökonsekvenser” som fanns med i program till översiktsplan har strukits och arbetats in 
under övriga strategiområden. Flertalet av de övriga strategiområdena har slagits ihop eller 
döpts om. De strategiområden som analyserats inför samrådet av översiktsplanen är: 

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

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

• Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling  
• Infrastruktur och kommunikationer  
• Natur och vatten 
• Attraktiva bebyggelseområden  
• Näringsliv och utbildning 
• Uppleva och göra 

Efter samrådet av översiktsplanen har strukturbilden bearbetats ytterligare genom två 
parlamentariska möten eftersom det fanns ett stort politiskt intresse i att Agunnaryd också 
skulle utses till serviceort. Kommunen valde att prioritera ett stråk mot Älmhult efter att både 
länsstyrelsen samt Trafikverket har tyckt det under samrådet. Tidigare utredningar granskades 
och diskussioner fördes både internt och med Älmhults kommun om vilken sträcka som är 
viktigast att prioritera. Därefter beslutade KS att stråket mot Älmhult via Hamneda var 
viktigast att prioritera men att ett stråk fram till Agunnaryd är viktig att behålla eftersom det 
blev en utpekad serviceort. Den nya strukturbilden har dessutom blivit mer generell och den 
gröna infrastrukturen samt andra rekreativa värden i länet har legat till grund för den gröna 
strukturen. Även blåstrukturen har lyfts in i strukturbilden eftersom Ljungby har många 
regionala viktiga vattenområden.  

Till granskningen finns följande strategiområden med ställningstaganden: 

• Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling 
• Infrastruktur och kommunikationer 
• Natur och vatten 
• Attraktiva bebyggelsemiljöer 
• Näringsliv och utbildning 
• Uppleva och göra 

STRATEGIANALYS 
De strategiområden med ställningstaganden som föreslagits utifrån nulägesanalysen har efter 
den första bearbetningen, efter programsamrådet, analyserats var för sig gentemot målen för 
samhällsbyggandet. Detta har gjorts för att analysera om ställningstagandena leder mot målen, 
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identifiera eventuella konflikter eller behov av riktlinjer eller omformuleringar av 
ställningstagandena.  

Till samrådet analyserades en del av ställningstagandena i samtliga strategiområden mot de 
nationella miljömålen.  

Efter samrådet har enbart strukturbilden analyserats eftersom en serviceort har lagts till, ett 
stråk till Älmhult har prioriterats samt korridor för höghastighetsjärnvägen har valts.  

FÖRSLAG PÅ MARKANVÄNDNING OCH ÅTGÄRDER  
Markanvändnings- och åtgärdsförslag har tagit fram utifrån strukturbilden samt 
strategiområdena med ställningstagandena. Dessa förslag sammanställs i Del 2 – Planförslag.  

Efter samrådet har ett politiskt inriktningsbeslut tagits avseende höghastighetsjärnvägens 
alternativa sträckning. Trafikverket tyckte under samrådet att kommunen hade tagit allt för 
stor hänsyn till eventuell framtida järnväg med två möjliga korridorer, en östlig och en västlig. 
Efter diskussioner med trafikverket och länsstyrelsen, analyserades både den östliga och 
västliga sträckningen utifrån vad för konfliktområden som fanns inom respektive korridor. 
Resultatet presenterades för politiken och ett beslutsunderlag om att den östra sträckningen 
var den bästa godkändes av kommunstyrelsen som ett inriktningsbeslut i det fortsatta 
översiktsplanenarbetet.  

Markanvändningsförslag som lagts till eller reviderats och analyserats till granskningen av 
översiktsplanen, har analyserats utifrån en möjlig korridor för höghastighetsjärnvägen, den 
östliga sträckningen.  

ANALYS AV MARKANVÄDNINGSFÖRLAG OCH ÅTGÄRDER 
De markanvändnings- och åtgärdsförslag som tagits fram efter strategianalysen analyserades 
sedan i sin tur för att bedöma möjliga konsekvenser. Dessa förslag ställdes inte specifikt mot 
målen för samhällsbyggande utan mot individuella aspekter inom social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

De individuella aspekterna baseras delvis på 3:e, 4:e och 5:e kapitlet i Miljöbalken. 
Aspekterna är utöver det baserade på målen för hållbart samhällsbyggande som i sin tur är 
baserade på målen i Agenda 2030 och de 16 svenska miljökvalitetsmålen. I Bilaga 1 finns 
listan med vilka aspekter markanvändningsförslagen har analyserats mot (s.30 i 
Metodhandboken)  

Bedömningarna utgår från begreppen ”effekt/påverkan”, ”känslighet/värde” och 
”konsekvens”: 

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

Känslighet/Värde handlar om aspektens nuvarande känslighet för påverkan eller hur 
betydande aspekten är i sitt sammanhang. 

Konsekvenserna är en sammanvägning mellan aspektens känslighet/värde och 
effekten/påverkan som förslaget innebär. 

Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om strävan är 
att uttrycka bedömningarna i termen konsekvens, är det inte alltid möjligt på grund av mycket 
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komplexa effektsamband. För vissa aspekter kan fokus således ligga vid beskrivning av 
påverkan och effekt. 

Som underlag för att bedöma olika aspekters betydelse, används där det är tillämpligt 
underlag i form av till exempel lagkrav, riktvärden, miljökvalitetsnormer (MKN), skyddade 
områden, värdebeskrivningar, miljökvalitetsmål, projektmål och bevarandeplaner. 

Markanvändningsförslagen har analyserats utifrån målen för samhällsbyggande samt kapitlen 
3, 4, 5 och 6 i Miljöbalken där miljökvalitetsnormer för luft och vatten samt riksintressen 
ingår. Checklistan för markanvändningsanalyserna baseras på bladet (se nästa sida) med 
aspekter att analysera markanvändningsförslagen mot.  I de aspekterna finns både 
miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhetsaspekter samt relevanta riksintressen att undersöka 
förslaget mot. 
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Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och ingreppets 
omfattning. Illustrationen ska inte tolkas som en exakt mall för bedömning utan som en princip för hur 
konsekvensbedömningen är gjord. 

 
Figur 1. Visar en del av verktyget som använts till analysering av markanvändningsförslagen i översiktsplanen. 
Excellbladen ses som ett verktyg för att ge en vägledning i det fortsatta arbetet vad gäller miljökonsekvenser 
samt vilka riktlinjer som bör beaktas i det fortsatta planarbetet för att minska åtgärdens/förslagets negativa 
effekter på aspekten. 

Efter analys av respektive förslag har en samlad bedömning skrivits där också de ekonomiska 
aspekterna analyseras. Slutsumman i konsekvens kolumnen är inte hela sanningen av 
förslagets effekt på aspekten. Det är svårt att bedöma den exakta konsekvensen av förslaget på 
respektive aspekt. Slutsumman av konsekvensen ger stöd i den samlade bedömningen att 
tänka tillbaka på vilka aspekter som påverkades negativt samt vilka fortsatta åtgärder som 
behöver vidtas i det fortsatta planarbetet för att minska de negativa konsekvenserna.  

Det är inte möjligt att systematiskt använda begreppen för alla situationer. Även om strävan är 
att uttrycka bedömningarna i termen konsekvens, är det inte alltid möjligt på grund av mycket 
komplexa effektsamband. 

OSÄKERHETER I BEDÖMNINGAR 
Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka konsekvenser som kan uppstå av de föreslagna 
åtgärderna i planen eftersom planen är av översiktlig karaktär. Istället kommer det vara viktigt 
att i samband med att mer detaljerade planförslag tas fram även bedöma dessa och analyser 
dem vidare. 
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AVGRÄNSNING OCH ALTERNATIV 
AVGRÄNSNING I TID OCH GEOGRAFI 
Översiktsplanen har som målår 2035 och visar en möjlig utveckling. Denna 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning beskriver utvecklingen fram till 2035. Det bedöms inte 
vara möjligt att rättvist kunna bedöma konsekvenserna för ett längre perspektiv eftersom det 
finns många osäkra parametrar om utvecklingen. Mycket kan hända under perioden vilket gör 
att planerna ändras.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för kommande 
markanvändning. Det innebär att andra faktorer kan styra den faktiska utvecklingen, som 
exempelvis teknikutveckling, ekonomi, trender, lagstiftning och beteende. De 
utvecklingsförslag som pekats ut behöver utredas och konsekvensbeskrivas vidare när 
planläggning och utbyggnad av dessa områden ska ske. I denna beskrivning förs endast ett 
övergripande resonemang kring möjlig utveckling fram till 2035 och vilka konsekvenser det 
kan tänkas medföra. 

Det är skillnad på planens geografiska avgränsning och inom vilket område planen påverkar 
förhållandena för ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Planen påverkar förhållandena 
olika mycket på lokal, regional, nationell och global nivå. Det sker även en yttre påverkan. 
Detta utvecklas under respektive aspekts konsekvensbeskrivning. 

Översiktsplanen hanterar olika geografiska nivåer. Ställningstagandena som formulerats och 
analyserats är på kommunövergripande och regional nivå medan markanvändningsförslagen i 
centralorten och serviceorterna är på ortsnivå. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har därför 
hanterat två olika geografiska nivåer, kommunövergripande och ortsnivå.  

AVGRÄNSNING I SAK 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen är inriktad på att beskriva och redovisa de bedömningar 
som har gjorts i samband med framtagandet av översiktsplanen. Enligt 
miljöbedömningsförordningen är det framförallt tätortsbebyggelse och anläggande av 
industriområden, hamnar, vägar, järnvägar, permanenta campingplatser och vissa typer av 
anläggningar för friluftsliv som i översiktsplanen kan ge betydande miljöpåverkan.  

I denna hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning har i avsnittet markanvändningsförslag 
väsentliga ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter analyserats för att beskriva i vilken 
grad betydande miljöpåverkan av förslaget kan ske samt vilka fortsatta hänsyn som måste tas i 
det fortsatta planarbetet för att minska påverkan. Bedömningarna har gjorts parallellt med 
framtagandet av översiktsplanen. 

Avgränsningen av hållbarhetskonsekvensbeskrivningen och de olika aspekterna samt 
alternativ framgår av kommande avsnitt. Det är inte möjligt att exakt bedöma vilka 
konsekvenser som kan uppstå av de föreslagna åtgärderna i planen eftersom planen är av 
översiktlig karaktär. Istället kommer det vara viktigt att i samband med att mer detaljerade 
förslag tas fram även dessa bedöms och analyseras. 

ALTERNATIVREDOVISNING 
Ett nollalternativ innebär att utveckling fortsätter enligt gällande översiktsplan och att det 
aktuella förslaget inte antas och genomförs. På strateginivå har strukturbilden till samrådet 
analyserats utifrån tre alternativa strukturbilder och mot nollalternativet. Till granskningen 
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analyserades två alternativa strukturbilder, den som var i samrådsförslaget i översiktsplanen 
och granskningsförslagets strukturbild. Dessa två alternativ har sedan analyserats mot 
nollalternativet. 

SAMMANFATTNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 
SYFTE 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 
2006 och har utgjort underlag för kommunens långsiktiga planering sedan dess. 
Översiktsplanen ska redovisa kommunen långsiktiga planering av mark- och vattenområden 
och hur den befintliga byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Översiktsplanen 
beskriver kommunens förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser. Den är 
vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör mark- 
och vattenanvändning. Översiktsplanens innehåll kan inte överklagas då översiktsplanen inte 
är juridiskt bindande utan enbart en vägledning om den fysiska planeringens utveckling i 
kommunen. Den väger dock tungt i och med att den är förankrad med medborgare, politiker 
och myndigheter. Översiktsplanen ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter, utan det 
sker först i samband med detaljplanering eller bygglovgivning. 

Den hanterar även hur samhällsplaneringen samordnas med nationella och regionala mål, var i 
strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges, hur kommunen långsiktigt 
avser att tillgodose behovet av bostäder samt kommunens syn på risk för skador på den 
bebyggda miljön till följd av klimatrelaterade händelser och hur de riskerna kan minimeras. 
Den visar även hur kommunen avser att tillgodose allmänna intressen, exempelvis natur- och 
kulturmiljö och kommunikation som är av betydelse för hela riket, så kallade riksintressen. 
Slutligen beskriver den hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormer samt konsekvenser 
av översiktsplanens förslag.  

Översiktsplanen är ett dokument/en plan som behöver aktualitetsprövas av kommunstyrelsen 
varje mandatperiod. Detta för att avgöra om den är aktuell, om den behöver ändras till viss del 
eller om ett omtag av hela översiktsplanen ska göras. Den 1 april 2020, kom en lagändring om 
hur denna aktualitetsprövning ska genomföras för att översiktsplanen ska fortsätta att gälla. 
Inom den 24 första månaderna efter ordinarie val ska kommunen ta fram en planeringsstrategi 
som visar hur man ska jobba med översiktlig planering under den kommande 
mandatperioden. 

Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktualitetsprövning av nuvarande översiktsplan. I 
aktualitetsprövningen konstaterades att översiktsplanen behövde uppdateras av flera 
anledningar. Exempelvis ansågs delar av planen föråldrad, fåordig i sin beskrivning av 
strategisk utveckling och sakna tydliga kopplingar till nya kommunala dokument. Till följd av 
aktualitetsprövningen gav kommunstyrelsen planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan gäller dock tills en ny är 
antagen. För att skapa en mer strategiskt inriktad översiktsplan har en utvecklingsstrategi i 
form av Strukturbild för kommunens utveckling samt tillhörande strategiområdena med 
ställningstaganden tagits fram för att nå ett hållbart samhällsbyggande.  
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MÅLSÄTTNINGAR  
AKTUELLA MÅL PLANER OCH PROGRAM SOM ÖVERSIKTSPLANEN SKA 
FÖRHÅLLA SIG TILL   
 
NATIONELLA MÅL OCH STYRDOKUMENT 
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och samordna nationella, regionala och 
kommunala mål, visioner, strategier, styrdokument och lagstiftning. Av särskild betydelse är 
de som påverkar hela kommunens verksamhet och de som behandlar frågor som är relevanta 
för samhällsplanering samt mark- och vattenanvändning.  

Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till samhällsplanering. 28 olika nationella 
myndigheter ansvarar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat nationella mål. I plan- 
och bygglagen står det att kommunerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen. Bland annat innefattar det miljömål, folkhälsomål, 
jämställdhetsmål och FN:s Globala mål, Agenda 2030. 

Följande nationella målområden bedöms ha störst påverkan på kommunens fysiska planering 
och redovisas i olika kategorier vad gäller graden av påverkan på Ljungby kommuns 
översiktsplan.  

GLOBALA MÅL (AGENDA 2030) 

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

Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där 
samhällsplanering har en betydande påverkansgrad)  

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
Genom fysisk planering kan miljöer som främjar god hälsa skapas. Exempelvis kan skapandet 
av ytor för rekreation och gång- och cykelvägar möjliggöra mer rörelse. 

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 
Lokalisering av bebyggelse för att säkra tillgången till vatten och avlopp för alla kan styras 
genom fysisk planering. Genomtänkt markanvändning kan bidra till god vattenkvalitet.  
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Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation.  
Möjligheten att skapa hållbar transportinfrastruktur kan påverkas genom fysisk planering. En 
genomtänkt markanvändning kan ge underlag för kollektivtrafik exempelvis. 

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
En genomtänkt markanvändning bidrar till hållbar stadsutveckling. Klimatanpassning är 
exempelvis en del av arbetet att göra städer motståndskraftiga. 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan. 
Klimatanpassning, för att minska påverkan från klimatförändringar, kan möjliggöras genom 
fysisk planering. Exempelvis kan utformning och placering av åtgärder styras. 

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Möjligheten att minska negativ påverkan på biologisk mångfald finns genom 
markanvändning. Områden med höga värden kan skyddas genom fysisk planering. 

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god utveckling. 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk. 
Möjligheten till livsmedelsförsörjning och jordbruk påverkas av markanvändning. Om mark 
tas i anspråk som annars skulle kunna bidra till producerandet av livsmedel får det negativa 
konsekvenser för lantbruket. 

Mål 4. Sörja för utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande. 
Möjligheten att uppföra skolor på önskade platser kan skapas genom planering av 
markanvändning. 

Mål 5. Uppnå jämställdhet mellan kön och bemyndiga alla kvinnor och flickor  
Genom den fysiska planeringen kan miljöer som bidrar till jämställdhet skapas. Genom 
planeringsprocessen kan allas röster bli hörda. 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla.  
Genom uppmärksammande och planering kan viktiga områden för produktion av förnyelsebar 
energi sparas. 

Mål 8. Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt, anställning och värdigt arbete för alla. 
Hållbar ekonomisk tillväxt kan utgöra en del av den övergripande fysiska planeringen, 
exempelvis genom att införa livscykelperspektiv i planeringen. 

Mål 12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsvägar. 
Fysisk planering kan bidra till hållbar konsumtion gällande transporter, naturresurser och 
ekosystemtjänster. 

Mål 16. Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. 
Fysisk planering genom planeringsprocessen främjar inkluderande samhällen. Vidare kan 
fysisk planering bidra till att skapa miljöer som upplevs som trygga. 
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Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men den 
fysiska planeringen har marginell påverkansgrad) 

Mål 1. Stoppa fattigdom i alla dess former överallt. 

Mål 10. Reducera ojämlikhet inom och mellan länder. 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Mål 17. Återuppliva de globala samarbetena för hållbar utveckling. 

MILJÖKVALITETSMÅLEN 

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

Mål 1. Begränsad klimatpåverkan 
Kommunen ansvarar för fysisk planering och har därigenom möjlighet att bidra till 
uppfyllelse av målet. Detta kan bland annat handla om att prioritera kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik och att prioritera lokalisering av bebyggelse i väl kollektivtrafikförsörjda stråk.  

Mål 2. Frisk luft 
Genom fysisk planering kan förutsättningar för minskning av trafikmängder, som påverkar 
luftkvaliteten exempelvis i städer, skapas. Detta sker exempelvis genom att möjliggöra 
förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 

Mål 6. Säker strålmiljö 
Genom lämplig markanvändning kan det säkerställas att hänsyn till rekommendationerna som 
gäller för magnetfält från exempelvis kraftledningar tas vid planering av nya bostäder och 
infrastruktur. 

Mål 7. Ingen övergödning 
Väl planerad markanvändning kan bidra till minskad övergödning. Detta kan ske bland annat 
genom att möjlighet till rening av dagvatten säkerställs i samarbete med VA-planering. 

Mål 8. Levande sjöar och vattendrag 
Fysisk planering möjliggör att värden kopplade till sjöar och vattendrag skyddas.  

Mål 9. Grundvatten av god kvalitet 
I markanvändningen ska hänsyn till grundvattentillgångar tas. Tillgångarna och behovet av 
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skydd kan synliggöras exempelvis genom översiktsplanen. Planeringen bör även innefatta 
klimatanpassningsåtgärder för vattenförsörjningen.  

Mål 11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas värden kan synliggöras och beaktas i den fysiska planeringen. Markanvändning 
kan bidra till utveckling av våtmarkernas biologiska mångfald och ekosystemtjänster, samt 
skapandet av nya. 

Mål 12. Levande skogar 
Markanvändningen bör omfatta skogsområden för att säkerställa exempelvis skogsområdens 
betydelse för rekreation och biologisk mångfald. 

Mål 13. Ett rikt odlingslandskap 
Avvägningar mellan olika samhällsintressen hanteras i den fysiska planeringen. 
Välgenomtänkt markanvändning kan bidra till säkerställande av värdena kopplade till 
odlingslandskapet.  

Mål 15. God bebyggd miljö 
Markanvändningen spelar en stor roll i skapandet av en god bebyggd miljö. Den fysiska 
planeringen möjliggör skapandet av hållbart transportsystem till exempel samt möjliggör en 
blandad bebyggelsemiljö. 

Mål 16. Ett rikt växt- och djurliv 
Genom fysisk planering styrs markanvändningen så att verksamheter med mera lokaliseras på 
lämpliga platser för att kunna skydda biologisk mångfald men även skapa möjlighet för 
ekosystemtjänster. 

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god utveckling) 

Mål 3. Bara naturlig försurning 
Målet kan påverkas genom fysisk planering. Kommunerna kan verka för att minska utsläppen 
av främst kväveoxider från trafiken genom planering och utbyggnad av kommunala 
transportsystem.   

Mål 4. Giftfri miljö 
Målet kan påverkas genom fysisk planering, bland annat vad gäller lokalisering av bostäder 
och verksamheter.  

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men den 
fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  

Mål 5. Skyddande ozonskikt 

Mål 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Mål 14. Storslagen fjällmiljö 

TRANSPORTPOLITISKA MÅL 
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där fysisk 
planering har en betydande påverkansgrad) 

Funktionsmål. Tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv 
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Hänsynsmål. Transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa. 

FOLKHÄLSOPOLITISKA MÅL 
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där fysisk 
planering har en betydande påverkansgrad) 

Mål 5. Boende och närmiljö 

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god utveckling) 

Mål 6. Levnadsvanor 

Mål 7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men den 
fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  

Mål 1. Det tidiga livets villkor 

Mål 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

Mål 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

Mål 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

Mål 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

FRILUFTSMÅLEN 
Kategori 1: Hög påverkan (tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet och där fysisk 
planering har en betydande påverkansgrad) 

Mål 1. Tillgänglig natur för alla 

Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv 

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur 

Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Kategori 2: Möjlighet att understödja (där fysisk planering kan understödja en god utveckling) 

Mål 3. Allemansrätten 

Mål 10. Friluftsliv för god hälsa 

Kategori 3: Begränsad påverkan (där staden som global aktör har ett visst ansvar men den 
fysiska planeringen har marginell påverkansgrad)  

Mål 2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 

Mål 9. God kunskap om friluftslivet 

Mål 10. Friluftsliv för god hälsa 
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REGIONALA MÅL OCH STYRDOKUMENT 
På regional nivå finns en mängda mål och styrdokument. De viktigaste aktörerna är 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Länsstyrelsen är statens företrädare i 
länet och ansvarar för att riksdagens och regeringens beslut genomförs samtidigt som hänsyn 
tas till länets förutsättningar. Region Kronoberg har ett ansvar för den regionala planeringen i 
länet, med särskild tyngdpunkt på regional utveckling och planering av kollektivtrafiken.  

Region Kronoberg har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025, som 
är en samlad strategi för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden för Kronobergs län år 
2025 är uppdelat i två målområden, dessa är sedan kopplade till mätbara mål. Det första 
målområdet handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och hållbara livsmiljöer med 
förnyelseförmåga. De mätbara målen för år 2025 är bland annat ökad befolkning, god 
socioekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkningen och minskad klimatpåverkan. Det 
andra målområdet handlar om att Kronoberg ska växa av en cirkulär ekonomi med 
förnyelseförmåga. De utpekade målen till år 2025 är ökad produktivitet, fler arbeten genom en 
balanserad tillväxt, förbättrad matchning som ger en högre sysselsättningsgrad, ökad 
förnyelseförmåga, ett ökat humankapital samt att länet ska vara på väg att bli ett 
plusenergilän. De regionala målen ska stödja, vägleda och samordna det regionala arbetet. 
Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i 
länet, och därmed en utgångspunkt för kopplingen mellan regional och kommunal planering.  

Följande regionala styrdokument bedöms ha hög påverkan på Ljungby kommuns fysiska 
planering:  

Regionala miljömål    Länsstyrelsen 

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2019–2025  Länsstyrelsen 

Regional plan för skyddad natur   Länsstyrelsen 

Handlingsplan för grön infrastruktur   Länsstyrelsen 

Regionalt kulturmiljöprogram   Länsstyrelsen 

Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län  Länsstyrelsen 

Regional handlingsplan för klimatanpassning  Länsstyrelsen 

Länstransportplan 2014–2025   Region Kronoberg 

Trafikförsörjningsprogram 2016–2025   Region Kronoberg 

KOMMUNALA MÅL OCH STYRDOKUMENT 
Ljungby kommun jobbar utifrån styrmodellen visionsstyrning med utgångspunkt i 
kommunens övergripande vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035”. Till visionen finns tre visionsmål som är kopplade till de globala 
målen. De tre visionsmålen är: Bästa kommunen att växa i, Livslångt lärande för alla och Vi 
skapar ett rikt liv.  Visionsmålen har en tydlig koppling till visionen som är den politiska 
viljeinriktningen.  

Bästa kommunen att växa i beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara 
tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, 
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föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som 
ung, familj, företag och som förening. 

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: Mål 2 ingen hunger, mål 7 hållbar 
energi för alla, mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och samhällen samt mål 12 hållbar 
konsumtion och produktion. 

Mål 2 har fokus på livsmedelsförsörjning, tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat samt 
främja ett hållbart jordbruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt. 

Mål 7 syftar till att säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att skada vår 
planet. Det innebär hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Hållbar energi 
för alla innebär grön tillväxt. 

Mål 8 innebär att skapa nya jobb som är hållbara för människan och miljön samt skapa goda 
förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt 
tillväxt är ett Ljungby kommun med ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. 

Mål 9 innebär att industrier och infrastrukturer görs mer inkluderande och hållbara och 
investerar i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur betyder innovativ tillväxt. 

Mål 11 beskriver ett hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, 
offentliga platser, transporter och återvinning. Det är en inkluderande och innovativ 
stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inkluderande tillväxt. 

Mål 12 är en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor vilket är 
nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvarsfull tillväxt. 

Livslångt lärande för alla betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom 
pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha 
kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till 
kunskap och ett livslångt lärande för alla.  

Till visionsmålet är följande fem globala mål kopplade: Mål 4 god utbildning för alla, mål 5 
jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 16 fredliga och inkluderande samhällen samt 
mål 17 genomförande och globalt partnerskap. 

Mål 4 innefattar förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning och beskriver alla 
människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och 
samhällsliv. God utbildning för alla är ett lärande genom utbildning. 

Mål 5 betyder rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och att utrota alla former av 
våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som drabbar individen 
såväl som samhället i stort. Jämställdhet betyder lärande genom ökade resurser till och för alla 
som lever och verkar i kommunen. 

Mål 10 beskriver allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både inom och 
mellan länder. Minskad ojämlikhet drivs av lärande genom inkluderande samhällsutveckling. 
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Mål 16 beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en 
god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Fredliga och inkluderande 
samhällen utvecklas av lärande genom inflytande. 

Mål 17 beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska 
resurser för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig 
uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomförande och globalt partnerskap innebär 
lärande av varandra. 

Vi skapar ett rikt liv innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en 
inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda 
levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som 
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt 
ekologiskt och socialt liv. 

Till visionsmålet är följande sex globala mål kopplade: Mål 1 ingen fattigdom, mål 3 god 
hälsa och välbefinnande, mål 6 rent vatten och sanitet för alla, mål 13 bekämpa 
klimatförändringarna, mål 14 hav och marina resurser samt mål 15 ekosystem och biologisk 
mångfald. 

Mål 1 beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, att fattigdom 
även innebär en brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Ingen fattigdom 
beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv. 

Mål 3 satsar på investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 
vård för alla eftersom det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och välbefinnande fokuserar på 
ett rikt liv fullt av välbefinnande. 

Mål 6 beskriver grundförutsättningarna för allt levande på jorden, en förutsättning för 
människors hälsa och en hållbar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning för 
livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och sanitet bidrar till ett rikt liv när det finns 
som tillgång för alla. 

Mål 13 beskriver att global uppvärmning som överstiger två grader skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Bekämpa klimatförändringarna är 
nödvändigt för ett rikt, framtida liv. 

Mål 14 varnar för överfiske, försurning, gifter och föroreningar och beskriver att åtta miljoner 
ton plast hamnar i haven varje år. Hav och marina resurser är ett rikt liv med artrikt vatten. 

Mål 15 understryker hur markförstöring och avskogning leder till ökade halter av 
växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Ett långsiktigt bevarande 
och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska mångfald är en utmaning för oss 
Utmaningen framöver inkluderar bland annat behov av ökad miljöhänsyn i metoder. 
Ekosystem och biologisk mångfald krävs för ett rikt liv med en artrik miljö. 

Kommunen har många interna dokument, exempelvis policy för jämställdhet och 
verksamhetsplan för hållbar utveckling. De gällande kommunala planer och program som är 
relevanta för kommunens fysiska planering har arbetats in och tagits hänsyn till i 
översiktsplanen. De anges här och finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida.  
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LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS-PLAN) 
• Typ: Tematiskt tillägg 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2011-08-30 
• Behandling i översiktsplanen: Utpekade områden förblir kvar. Tre nya områden har 

lagts till i översiktsplanen och dessa har bedömts och beskrivs i denna 
konsekvensbedömning. Den konsekvensbedömningen som togs fram med gällande 
plan, bedöms fortfarande vara aktuell.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Område 1 till och med 17 i kartan finns med i 
gällande LIS-plan som även efter översiktsplanens antagande kommer att gälla i sin 
helhet tills ett annat beslut tas. Område 18 till och med 21 är nya LIS-områden som 
inte finns med i gällande LIS-plan och som föreslås antas i den nya översiktsplanen.  

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

översiktsplanen. Inga nya områden har lagts till, därför är den gällande 
miljökonsekvensbeskrivningen fortfarande aktuell och tas inte upp i denna 
konsekvensbeskrivning.  

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

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

men relevanta delar har arbetats in i översiktsplanen.  
• Gäller efter översiktsplanens antagande: Centrumplanen omfattar tidsperioden 2009–

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

GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR LAGANS SAMHÄLLE 
• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-28 
• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag för Ljungby stad har stämts av 

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

men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.  

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

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

men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.  
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GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR LIDHULTS SAMHÄLLE 
• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2001-08-23 
• Behandling i översiktsplanen: Översiktsplanens förslag för Lidhults samhälle har 

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

men grönstrukturplanen kan behöva arbetas om utifrån översiktsplanen.  

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR BOLMENS ÖSTRA STRAND  
• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-24, aktualiserad 2018-05-24 
• Utvecklingsprogrammets förslag har samråtts under samrådet av översiktsplanen. 

Efter samrådet har det konstaterats att en mer omfattande utredning i form av en 
fördjupad översiktsplan behövs för att utreda området kring framtida utveckling. En 
fördjupad översiktsplan för området kan först göras när översiktsplanen är antagen.  

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Den aktualiserade utvecklingsprogrammet 
gäller fram till att en fördjupad översiktsplan har tagits fram och antagits för området.  

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

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

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

KLIMAT- OCH ENERGIPLAN 
• Typ: Verksamhetsplan 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2020-02-01, revideras senast 2023-

02-01. 
• Behandling i översiktsplanen: Förslag från verksamhetsplanen har arbetats in i 

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

oförändrad 

HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATANPASSNING 
• Typ: Handlingsplan 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-03-14, revideras senast 2019-

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

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

• Gäller efter översiktsplanens antagande: Handlingsplanen fortsätter att gälla 
oförändrad 
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
• Typ: Program 
• Politiskt beslut: Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-27 
• Behandling i översiktsplanen: Programmets förslag och underlag har använts vid 

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

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

Utöver listande styrdokument ovan finns ytterligare styrdokument i form av verksamhetsplan 
för kultur i Ljungby kommun, hållbar utveckling, klimatanpassning, cykelplanering i Ljungby 
kommun, policy för cykelplanering, landsbygdsutveckling, handlingsplan för cykelplanering, 
belysningsplan osv. Alla dessa styrdokument kommer i sin helhet att gälla efter 
översiktsplanens antagande tills de omarbetas eller ersätts. 

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

1. Vardagsliv  

a) Det finns inkluderande, tillgängliga och attraktiva mötesplatser och platser för att utöva och 
uppleva kultur och idrott i varje del av kommunen. Mötesplatserna är inbjudande och 
uppmuntrar till naturliga möten för alla människor oavsett bakgrund och förutsättning.  

b) Vardagsgöromålen som arbete, skola, inköp av dagligvaror och fritidsaktiviteter går 
smidigt för alla i hela regionen/kommunen genom ett yteffektivt transportsystem som främjar 
hälsa och välbefinnande samt minskar miljö- och klimatpåverkan. På kortare sträckor är 
därför gång och cykel de helt dominerande sätten att förflytta sig på och de prioriteras i 
samhällsplaneringen. 

 

 

2. Individen  

a) Samhällsplanering görs utifrån ett demokratiskt perspektiv där invånare är delaktiga och 
har inflytande i samhällsplaneringen. Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv finns med i 
alla steg av planeringsprocessen. 

b) Bebyggelsemiljöerna är inkluderande och främjar trygghet, säkerhet, sammanhållning och 
möten mellan människor med olika bakgrund. Ohälsotal och inkomstnivå skiljer sig inte 
nämnvärt åt mellan olika delar och områden 
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3. Hälsa och säkerhet   

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

4. Klimat och Klimatanpassning  

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

 5. Naturmiljö   

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

6. Vatten  

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

7. Bebyggelse-struktur och funktionsblandning  

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

8. Natur- och kulturlandskap   

a) De kulturhistoriska värdena och andra kvaliteter i den fysiska miljön som ger staden, 
orterna och bygderna deras identitet värnas, vårdas, framhävs och byggs vidare på. 

b) Natur- och kulturlandskapet på landsbygden präglas av stor variation och biologisk 
mångfald, samt genererar en mångfald av ekosystemtjänster. I jord- och skogsbruket finns 
balans mellan produktion och biologisk mångfald. Jordbruksmark bevaras och ger en ökad 
självförsörjning. 

9.  Arbetsmarknad och näringsliv  

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

10. Teknisk försörjning och resurser   
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a) Det finns snabba och tillförlitliga tåg- eller snabbussförbindelser både inom och mellan 
regioner, som tids- och kostnadsmässigt är fördelaktigare att resa med än att åka bil.  

b) Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörjning och avfallshantering som inte påverkar 
mark, sjöar, vattendrag eller grundvatten negativt. Den energi som används för el, transporter, 
uppvärmning och kyla kommer till hundra procent från förnybara källor.  

c) Avfall minimeras genom en hög grad av cirkulär ekonomi där resurser tas till vara i ett 
cirkulärt kretslopp. 

NULÄGE OCH OMVÄRLD  
OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS  
När en SWOT-analys gjordes i Ljungby kommun inför samrådet av program till översiktsplan 
våren 2018, fanns inte målen för samhällsbyggandet framtagna och SWOT-analysen gjordes 
också på ett annat sätt än projektmetodiken föreskriver. Arbetet med att definiera utmaningar 
och möjligheter har främst utgått från omvärldsanalys och nulägesbeskrivning.    

En omvärldsanalys togs fram under 2017 för att kunna fungera som grund för kommunens 
långsiktiga utvecklings- och visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Den togs fram externt av en konsult för att få färska ögon på Ljungby 
kommuns nuläge, hur påverkan från omvärlden ser ut och vilka frågor kommunen behöver 
fokusera på långsiktigt. Omvärldsanalysen tar sitt avstamp i ett antal globala trender och 
hotbilder. Utifrån dessa och med hänsyn till den nationella nivån definierades omvärldens 
påverkan på kommunen genom tolv frågor, vilka kan påverka kommunen och dess framtid 
både direkt och indirekt. Utifrån beskrivningen av omvärldens påverkan tog konsulten fram 
ett antal förslag på prioriteringar för kommunens framtida utvecklingsarbete, vilka anses 
viktiga för kommunen att fördjupa och/eller utveckla sig inom. Utgångspunkten har bland 
annat varit Ljungby kommuns befintliga unika värden och geografiska läge. Alla föreslagna 
prioriteringar är på olika sätt relevanta för kommunens samhällsplanering.  

Planförslagets nulägesbeskrivning är indelad i 14 tematiska avsnitt, till vilka materialet hade 
tagits fram av varsin förvaltnings-övergripande arbetsgrupp. Alla avsnitt innehåller en 
övergripande tematisk beskrivning av kommunen, en beskrivning av hur kommunen arbetar 
med temat samt en analys av kommunens styrkor och svagheter samt vilka frågor som bör 
prioriteras. Vidare redovisas, under varje tematiskt avsnitt, riksintressen och andra relevanta 
skyddade områden. Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står idag. 

Utmaningar definierades utifrån beskrivningen av omvärldens påverkan i omvärldsanalysen 
och problembilden i nulägesbeskrivningens tematiska avsnitt. Utmaningarna har i 
planförslaget grupperats under fem tematiska områden så kallade strategiområden med 
tillhörande ställningstaganden.  

Ställningstagandena under respektive strategiområde bemöter den definierade utmaningen. De 
fem strategiområden med utmaningar och ställningstaganden berör både rena 
samhällsplaneringsfrågor såväl som frågor om kommunens utveckling i ett bredare 
perspektiv, bland annat kopplat till social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad och näringsliv. 
Den övergripande utvecklingsstrategin som fungerar som ett paraply för de 
femstrategiområdena är Strukturbilden för kommunens långsiktiga fysiska utveckling. Den 
används för att fokusera kommunens arbete och satsningar.   
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De fem strategiområdena är: 

• Infrastruktur och kommunikationer 
• Natur och vatten 
• Attraktiva bebyggelsemiljöer 
• Näringsliv och utbildning 
• Uppleva och göra 

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

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer. 
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 

kommun. 
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.  

De rekommendationerna som berör vattenfrågor och berättartraditionen är här definitivt att se 
som två av kommunens styrkor.  

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

VALDA STRATEGIOMRÅDEN 
• Infrastruktur och kommunikationer  
• Natur och vatten 
• Attraktiva bebyggelseområden  
• Näringsliv och utbildning 
• Uppleva och göra 

I varje strategiområde finns ett antal ställningstaganden som beskriver hur kommunen 
kommer arbeta vidare i samhällsplaneringen för att arbeta för strategins uppfyllelse. I denna 
hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning har den övergripande utvecklingsstrategin 
”Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling beskrivits och bedömts mot 
målen för hållbart samhällsbyggande. Resterande strategiområden med ställningstaganden 
redovisas enbart.  

Här nedan redovisas utmaningar och strategiområden med ställningstaganden som antas svara 
upp mot utmaningarna identifierade i nuläges- och omvärldsanalysen. I kolumnen till vänster i 
tabellen nedan redovisas utmaningar till varje strategiområde. Styrkor som identifierades i 
omvärldsanalysen har bakats in i ställningstagandena eftersom de ses som ett sätt att lösa 
utmaningen. Strategiområde med ställningstaganden som är kopplade till utmaningar och 
styrkor finns i kolumnen till höger.  
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Till granskningen har enbart alternativ i strukturbilden analyserats genom den så kallade 
strategianalysen. De redovisas därför som två alternativ. Första alternativet var enligt 
samrådsförslaget medan det andra alternativet är granskningsförslagets alternativ.  

Under strategiområdet Attraktiva bebyggelsemiljöer finns utmaningar och ställningstaganden 
formulerade även för centralorten, serviceorterna, utvecklingsområdet och övrig landsbygd. 

Utmaningar  

Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling 
Ljungby kommun är till ytan stor med en utspridd befolkning utanför centralorten, fördelad på 
små orter till mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att det är svårt att täcka upp den 
stora geografiska ytan med likvärdig servicetillgänglighet. Det är också svårt att motivera 
riktade satsningar på specifika orter framför andra.  

E4:an, väg 25, ringleden och möjlig framtida höghastighetsjärnväg är tydliga barriärer för 
Ljungby stad som påverkar dess utbredning. Det finns en möjlig sträckning av 
höghastighetsjärnväg på östra sidan av staden som innebär att delar av kommunens mark är 
reserverad för en eventuell järnväg och järnvägsstation. Det är därför en utmaning att hitta ny 
mark att exploatera och samtidigt förtäta och hushålla med marken. 

Infrastruktur och kommunikationer 

Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har tillsammans med den goda tillgången 
till den nationella väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i kommunen. 
Centralorten ligger strategiskt där de nationellt viktiga E4:an och väg 25 möts, men har inte 
tillgång till järnvägstrafik. E4:an och väg 25 österut har huvudsakligen bra standard, medan 
vägförbindelserna till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet i och i anslutning 
till Ljungby stad kan dock på grund av hänsyn till buller och trafiksäkerhet på längre sikt 
påverka stadens möjlighet att växa.   

Kollektivtrafiken består av busstrafik, vilken är relativt välutbyggd mellan Ljungby och 
intilliggande kommunhuvudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till kommunens 
övriga orter. Bilen är det dominerande trafikslaget i kommunen och den har under lång tid 
varit utgångspunkten vid samhällsplanering, vilket syns bland annat i vägutformning och 
tillgången till parkeringsplatser. Vidare har det inte funnits någon helhetssyn på alla trafikslag 
eller någon prioritering av hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel. För att 
kunna göra rätt prioriteringar behöver det också finnas ett helhetsgrepp över hur 
kommuninvånarnas rörelsemönster ser ut idag. För en levande landsbygd är frågor om 
förbättrad kollektivtrafik och vägunderhåll viktiga. 

Ljungby kommun ser stor potential i en möjlig höghastighetsjärnväg med station i anslutning 
till Ljungby stad, men samtidigt försvårar de oklara planeringsförutsättningarna kommunens 
samhällsplanering. En station kommer att kräva investeringar i anslutande infrastruktur och 
kollektivtrafik för att dess potential ska kunna utnyttjas maximalt. Höghastighetsjärnvägen 
kommer också att innebära påverkan på omgivningen både under byggtiden och när den är 
utbyggd – i form av bland annat buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriäreffekt och 
begränsningar i markutnyttjande.  
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En generell utmaning vad gäller infrastruktur och kommunikationer är att ett stort 
genomförandeansvar för åtgärder ligger på andra aktörer, i första hand Trafikverket och 
Region Kronoberg. Det är därför viktigt att försöka få en samsyn i dessa frågor.  

Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för sin elförsörjning och en utmaning är 
risken att de system vi har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis kraftigare vindar. 
Elförsörjningen är en stor bidragande faktor till klimatförändringen varför den totala 
förbrukningen måste minska och andelen förnyelsebar energi öka. För en levande landsbygd 
är bredbandsutbyggnad viktig, men utbyggnaden kan på grund av kommunens storlek ta tid. 

Natur och Vatten  

Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i allt högre utsträckning, vilket har 
orsakat att flera av de viktiga miljöprocesser som vårt liv på jorden är beroende av överskrids 
så mycket att det på sikt hotar vår överlevnad. Detta yttrar sig genom bland annat 
klimatförändringar och kraftigt minskad biologisk mångfald. Ett förändrat klimat har stor 
påverkan på miljön och bidrar till ett mer sårbart samhälle. 

Tätbebyggda områden är generellt sett varmare än obebyggda och glest bebyggda områden 
vilket bland annat kan innebära att dessa så kallade värmeöar får extra svåra värmeböljor. För 
att få bukt med klimatförändringen och dess följder behöver en total omställning ske. 

Med ökande nederbördsmängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare. Här handlar det 
både om att mängden dagvatten behöver minimeras och att det dagvatten som bildas behöver 
hanteras och renas på ett hållbart sätt.  

Flera av kommunens nu aktiva vattenskyddsområden är belägna inom riskområden för 
förorening och påverkan. Det gäller främst dricksvattentäkter belägna längs vägar som 
riskerar att drabbas vid eventuella olyckor och föroreningar. Flertalet vattenverk saknar 
dessutom reservvattentäkter vilket gör systemet sårbart vid föroreningar och låga vattenstånd. 

Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimat- och vegetationszoner att röra sig 
längre norrut i Sverige. En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och skogsbruk 
förmodligen kommer producera mer, men också blir mer sårbart på grund av nya 
skadeorganismer som påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar tillsammans med 
andra invasiva arter (arter som inte förekommit naturligt i Sverige utan har flyttats hit) att 
orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystemet och samhället. 

Förändrade nederbördsmönster och fluktuerande vattennivåer kan leda till en ökad rörlighet 
och utlakning av föroreningar i mark. Potentiellt kan det leda till stora skador på det lokala 
ekosystemet och vattenförsörjningen. Vidare kan en ökad nederbördsmängd komma att 
påverka avlopp i form av översvämmade avloppssystem, vilket kan resultera i smittspridning 
och förorening. Avlopp och jordbruk riskerar i sin tur att påverka sjöar och vattendrag i form 
av näringsläckage som kan resultera i övergödning av sjöar och vattendrag. 

Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad markanvändning, exempelvis 
omvandlas naturmark till industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker samt 
slåtterängar har i vissa fall brukats i århundraden och har därför ofta höga natur- och 
kulturmiljövärden kopplade till sig. Mängden historiska åker- och betesmarker samt 
slåtterängar har minskat även till följd av igenväxning. Därmed riskeras både biologisk 
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mångfald samt höga natur- och kulturmiljövärden att försvinna, vilket i sin tur medför att 
rekreationsvärden och allmänhetens tillgång till dem försämras.  

En utmaning i det sammanhanget är att grönstråk kan vara på privat mark eller av andra 
anledningar ha begränsad tillgänglighet.  

Den största utmaningen för kommunen gällande avfall består av att minska mängden avfall 
från hushållen och minimera mängden föroreningar som sprids från avfallsdeponier. 

Attraktiva bebyggelsemiljöer  

Befolkningsmålet på 35 000 invånare år 2035 innebär en befolkningsökning på 1,2 % per år. 
För att nå befolkningsmålet behöver kommunen arbeta aktivt med att locka till sig nya 
invånare samt behålla de som redan bor i kommunen. En utmaning är att skapa attraktiva 
miljöer som lockar till sig invånare i stort och specifikt inom gruppen unga vuxna. 

I kommunen är det främst brist på flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. 

Det behövs fler mötesplatser i kommunen. Mötesplatserna är viktiga för den sociala 
hållbarheten, genom att kommunens invånare ska kunna träffa varandra, utbyta idéer och 
skapa tillit.  

En annan utmaning är att det finns fysiska och mentala barriärer.  

Centralort 

Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommunen och mycket av kommunens 
utveckling sker här. 

Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar markanvändning och det är därför 
viktigt att staden fortsätter utvecklas genom förtätning/omvandling, högre bebyggelse inom 
nya områden och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas kraftigt av 
trafikbarriärerna E4:an, väg 25, ringleden och möjlig framtida höghastighetsjärnväg. 

Serviceorter 

Serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt omland med offentlig och kommersiell 
service. Utvecklingen av bostäder behöver förstärka orternas struktur och skapa ett ökat 
underlag för service.  Det är viktigt att ha en planberedskap för både service och bostäder. 
Serviceorterna behöver kunna kopplas upp till kommunens stråk för en god kommunikation 
mellan och till övriga orter. 

Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 

Det finns många intressen i detta område, framförallt exploateringsintressen och höga 
allmänna intressen såsom riksintresset för det rörliga friluftslivet och fiske, kultur- och 
naturvärden samt ytvattentäkt för delar av Skåne. Sydvatten har tagit fram en ansökan om att 
inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten Bolmen. Länsstyrelsen kommer att handlägga 
ansökan och därefter besluta om att inrätta ett vattenskyddsområde för Bolmen. 

De höga allmänna intressena och ett högt exploateringstryck är utmanande för kommunen att 
hantera. Frågor kring förändrad riskbild för bland annat bränder, olyckor och 
dricksvattenpåverkan behöver beaktas tidigt i planeringen och en god och tidig dialog med 
sydvatten och räddningstjänsten krävs.  
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Kommunen äger inte så mycket mark i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena 
Bollstad och Tannåker. Eftersom området är attraktivt för boende, turism och friluftsliv är det 
viktigt att det finns både kommunal och kommersiell service i området. Kollektivtrafiken 
behöver utvecklas om fler ska kunna bosätta sig här, då turerna i dagsläget inte passar 
arbetspendlare.  

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

Övrig landsbygd 

I Ljungby kommun är det viktigt att det finns en levande och attraktiv landsbygd att bo, leva 
och verka i. För att hela kommunen ska leva behöver befintlig service på landsbygden bevaras 
och värnas om. Översiktsplanen pekar ut ett antal serviceorter för att säkerställa att det finns 
viss offentlig service och möjlighet till kommersiell service inom ett rimligt avstånd i hela 
kommunen. 

Områden som är attraktiva utifrån ett LIS-perspektiv ska nyttjas och utvecklas. En utmaning i 
områden utanför stråken är kommunikationen till stråken och orterna.  En ytterligare 
utmaning är att bibehålla befolkningen i övriga landsbygd som utgör ett nödvändigt underlag 
för offentlig och kommersiell service. 

Näringsliv och utbildning  

Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad, vilket medför att det inte finns så många 
olika branscher och yrken representerade här.  

Kommunen har en låg in- och utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden för de flesta 
avgränsas till kommunen.  

Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för 
konjunkturförändringar och utlokalisering. Tjänstesektorn, till exempel olika typer av service, 
är jämförelsevis liten men ökar gradvis över tid. 

Den begränsade branschbredden innebär att smalare yrkesgrupper har svårt att hitta jobb inom 
kommunen samt gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av kompetens.  

Arbetslösheten är generellt låg, men är högre hos utrikes födda och ungdomar. I framtiden 
beräknas det bli färre unga som träder in på arbetsmarknaden i jämförelse med antalet som går 
i pension, vilket kan leda till att det blir brist på arbetskraft.  

I Ljungby kommun är det, liksom i de flesta kommuner som inte är storstäder eller 
universitetsorter, fler som flyttar ut än som flyttar in bland unga vuxna, vilket också är en 
utmaning för kompetensförsörjningen. Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen är 
låg, vilket syns på andelen i yrkesverksam ålder med eftergymnasial utbildning. 

Den begränsade arbetsmarknaden gör att smalare yrkesgrupper har svårt att hitta jobb i 
Ljungby kommun och att det är svårt att matcha efterfrågan och utbudet av kompetens.  

Uppleva och göra  
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Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan också om exempelvis natur- och 
kulturmiljöer samt offentliga mötesplatser. 

Denna typ av miljöer kan vara viktiga som besöksmål och för den lokala identiteten, samt 
som resurs för tillväxt och livskvalitet.  

Kunskapen om natur- och kulturmiljö behöver förbättras för att aktivt kunna arbeta med och 
förstå dessa miljöer.  

Att ta tillvara, använda och utveckla arkitektoniska och kulturhistoriska värden, och att tolka 
och bygga vidare innebär att attraktiva bebyggelsemiljöer kan utvecklas.  

Det måste också finnas ett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för att kommunen ska anses 
vara attraktiv. Vidare är attraktiva offentliga miljöer viktiga som sociala mötesplatser.  För 
alla allmänna platser och stråk är trygg- och säkerhetsfrågor viktiga, där belysningen fyller en 
viktig funktion. 

En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder samman kommunen och stärker 
kommunens varumärke utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad kommunen är 
och kan vara, samt vad kommunen har att erbjuda både besökare och invånare.  

Det är viktigt att fånga upp en bredd av identiteter och förankra dem bland invånarna i 
kommunen. Den muntliga berättartraditionen är unik för kommunen och skulle kunna vara en 
del i en sådan identitet och även något som kan öka turismen inom kommunen.  

Strategiområden och ställningstaganden 

Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling, två alternativ: 

Utvecklingsstrategi 1:  

Strukturbilden för kommunen definierar en centralort, fem stråk av regional betydelse (Väg 
E4, Väg 25, Väg 545, Väg 594 och 592 mot Älmhult via Hamneda, Hå och Pjätteryd samt väg 
124 mot Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med grundläggande service. Ett 
utvecklingsområde från Bollstad/Tannåker till Bolmstad utmed sjön Bolmens östra strand 
samt tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. Strukturbilden ligger till grund för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling. Stråken binder ihop kommunen samt kopplar ihop den med 
närliggande regioner och regioncentrum. I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som 
effektivt tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller till närliggande 
regioncentrum. På så sätt ges möjligheter till ökat kollektivtrafikresande och bättre koppling 
till andra arbetsmarknader. Inom stråken med deras goda tillgänglighet bedöms huvuddelen 
av kommunens utveckling samt satsningar på infrastruktur och hållbart resande ske. Förutom 
på centralorten sätts särskild fokus på serviceorterna, där kommunen satsar långsiktigt på 
grundläggande service samt ny bebyggelse, kollektivtrafik och infrastruktur.  Vidare ska det 
finnas tillgång till mötesplatser i form av bibliotek, samlingslokal, idrotts/aktivitetsplats, 
tillgängliga rekreationsområden och lekplatser. Dessutom ska det finnas möjlighet till 
kommersiell service (dagligvaruhandel med postutlämning, drivmedel m.m.) och 
arbetsplatser.  
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Utvecklingsstrategi 2: 

Strukturbilden för kommunen definierar fem stråk (E4:an, Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 
594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 till Agunnaryd), dit 
trafikinfrastruktur och transporter fokuseras. Stråket till Agunnaryd är ett kommunalt viktigt 
stråk eftersom stråket mot Älmhult via Hamneda/Hå/Pjätteryd prioriteras som regionalt stråk. 
Bebyggelse och service fokuseras till en centralort och fem serviceorter med grundläggande 
service (Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vidare pekas ett 
utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på 
väg 555. I strukturbilden definieras även grön- och blåstruktur som är viktig regionalt och 
kommunalt, ur både natur- och rekreationsperspektiv. 

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

• Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög standard för att kunna användas 
effektivt för huvuddelen av resorna i kommunen, oavsett om det rör sig om pendling, 
tjänsteresor, godstrafik eller fritidsresor. I stråken sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och Älmhult behöver infrastruktur och 
kollektivtrafik förbättras för att öka möjligheten till både person- och godstransporter. 
Mot Älmhult prioriteras väg 594/592 (mellan Hamneda och Älmhult via Pjätteryd) 
före länsväg 124 (mellan Ljungby och Liatorp). Anledningen till prioriteringen är den 
raka sträckningen och möjligheten till snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. Vid en utbyggnad av denna väg utreds sträckning 
vidare separat. 

• Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande kommuner behöver förbättras 
och snabbas upp. Fokus ska ligga på hela-resan-perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. För persontrafik är allt från möjligheten att 
byta trafikslag, samåkningsplatser, tidtabellerna till hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att förenkla trafikslagsbyte är kollektivtrafiknoder med 
busshållplats, pendlarparkering för bil och cykel samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceorterna, utvecklingsområdet och 
viktiga besöksmål genom förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar.  

• Banvallarna i både nord-sydlig och öst-västlig riktning ska iordningställas för cykling.  
• I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för gång-, cykel- och kollektivtrafik, 

inklusive stadsbuss. 
• För orter som ligger i anslutning till stråken eller har andra funktioner som skola eller 

kollektivtrafik bör åtgärder göras på hållbara trafikslag som kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik. Dessa orter bör ses över vad gäller gång- och cykelförbindelse inom 
samhället samt busslinje för pendling. Orter i anslutning till stråken bör få tillgång till 
stråkens kollektivtrafik med hjälp av kollektivtrafiknod med pendlarparkeringar för bil 
och cykel, utrustade med laddinfrastruktur, samt med gång- och cykelförbindelse. 
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• En 500 meter bred korridor för höghastighetsjärnvägen reserveras strax öster om 
Lagadalen. Kommunen har en restriktiv hållning till nyetableringar inom hela denna 
korridor. 

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

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

• Satsa på att kunna erbjuda fibernät till alla i Ljungby kommun. 
• Arbeta för att öka kommunens förnybara energiproduktion. 
• Öka kunskapen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster generellt i kommunen 

för att den ska kunna användas i samhällsplanering och förbättra förutsättningen för 
det naturliga ekosystemet. Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta 
som människan får från naturens arbete, till exempel pollinering, vattenrening och 
naturupplevelser. 

• Hänsyn ska tas till grönstråk med natur-, kulturlandskap- och rekreationsvärden så att 
värdena kan bevaras och de görs mer tillgängliga. För att kunna bibehålla och utveckla 
dessa värden behöver värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga gröna samband 
identifieras. Att få till en hållbar hantering av grönstrukturen är möjligt då stora delar 
av den har lagskydd eller är kommunägd. 

• Grön- och blåstrukturen sträcker sig över kommungränsen och förutsätter 
mellankommunalt samarbete. 

• Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och trädsamlingar inventeras.  
• Säkerställ att grönytor reserveras i samhällsplaneringen genom att en grönytefaktor tas 

fram för planering av olika typer av områden. 
• Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och orörd natur som naturreservat eller 

liknande. 
• Säkerställ att ytor som i naturinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014) har 

fått högsta naturvärde (motsvarande naturvärdesklass 1) inte påverkas negativt vid 
exploatering vad gäller deras ekologiska funktioner eller värden. För ytor med högt 
naturvärde (motsvarande naturvärdesklass 2) kan avsteg i undantagsfall tillåtas men 
ska då kompenseras genom att förlorade värden ersätts på annan plats. 

• Värdefullt växt- och djurliv ska i första hand bevaras, men ekologisk kompensation 
kan i undantagsfall bli aktuell för till exempel skyddsvärda träd och fridlysta eller 
rödlistade arter.  

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, aktiv och sammanhängande jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion samt utifrån dess värden för natur- och kulturmiljö och 
landskapsbild. Aktivt jordbruk identifieras med hjälp av stödberättigad jordbruksmark 
enligt EU:s definition, men behöver kompletteras med ängs- och betesmark. För att 
möjliggöra bevarande av sammanhängande jordbruksmark kan förtätning av orterna, 
sammanhållen bebyggelseutveckling och mindre kompletteringar användas.  

• Flertalet av kommunens orter har vuxit fram på jordbruksmark, varför jordbruksmark 
kan behöva tas i anspråk för att tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och 
attraktiva bostadslägen om inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga. I sådana 
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områden ska dock normal hänsyn tas till värden kopplade till naturmiljö, kulturmiljö 
och landskapsbild. I Ljungby stad är det inte möjligt att planera för tillräckligt många 
och attraktiva bostäder inom översiktsplanens tidsram utan att bygga på brukningsvärd 
jordbruksmark om bebyggelsen ska hållas innanför barriärerna E4, 25:an och möjlig 
järnväg, samtidigt som ortens struktur ska gynna hållbara trafikslag. På landsbygden 
kan det vara möjligt med mindre kompletteringar som bibehåller sammanhängande 
brukningsbar jordbruksmark. 

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

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

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

• Risker för dricksvattentäkterna vad gäller vattnets kvalitet och kvantitet hanteras 
genom förebyggande arbete med befintliga dricksvattentäkter samt vid behov genom 
att identifiera och avsätta reservvattentäkter. För att säkerställa det framtida behovet 
av dricksvatten kan mark behöva reserveras och ges begränsningar i användning. 

• Områden med risk för ras och skred ska planeras för markanvändning som inte 
innehåller bebyggelse. 

• Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk infrastruktur eller viktiga vägar 
bör inte i första hand planeras i områden där det finns risk för översvämning. 
Markanvändningsförslag som ändå pekas ut inom översvämningskänsliga områden 
ska anpassas efter beräknad högsta vattennivå och lämpliga åtgärder ska utredas i den 
fortsatta planeringen 

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

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

• Inventera befintliga bebyggelseområden som är särskilt utsatta för översvämning och 
föreslå åtgärder, till exempel i form av dagvattenhantering. 

 

 

Ställningstagande till attraktiva bebyggelsemiljöer 

• Den fysiska planeringen ska möjliggöra för 35 000 invånare år 2035, vad gäller 
tillgång på bland annat bostäder, arbetsplatser, service och offentliga miljöer. Det är 
viktigt att kommunen och staden kan erbjuda attraktiva boendemiljöer.  
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• Nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, viktiga besöksmål samt gång- och 
cykelvägar bör i första hand lokaliseras till stråken, för att infrastrukturen ska 
användas effektivt och för att hållbara resor ska premieras.  

• Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om upplåtelseformer, bostadsstorlek 
och arkitektoniska uttryck i arbetet med bostadsförsörjning och fysisk planering. Ett 
stort och varierat bostadsutbud är en förutsättning för att viktiga flyttkedjor ska 
stimuleras och kommunens befolkning ska öka. 

• Kommunen ska främja etablering och utveckling av mötesplatser som knyter ihop 
både platser och människor. 

• Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt och livskvalitet i 
kommunens samhällsplanering. 

• Arbeta med att bevara, använda och utveckla värdefull befintlig bebyggelse samt att 
förbättra kunskap om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig. 

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

• Bebyggelsemiljöer planeras så att de undviker miljöstörningar som buller och 
luftföroreningar. 

• I markanvisningsavtal ställa krav på exploatörer inom exempelvis miljö och sociala 
åtagande för mer hållbara lösningar. 

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

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barnkonventionen 
som blev svensk lag 2018 kan i planeringssammanhang hanteras genom att göra en 
barnkonsekvensanalys. 

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

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

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

• Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen genom att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Nya områden lokaliseras i första hand 
inom stråkens närområde, inom utvecklingsområdet Bolmens östra strand samt där 
service och tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns. 

• Ny bebyggelse ska främst ske i form av central förtätning/omvandling och 
nyexploatering i direkt anslutning till staden, för att minska stadsutvecklingens 
påverkan på sammanhängande natur- och jordbruksmark.  

• För att öka stadens attraktivitet och få en mer resurseffektiv markanvändning är det 
viktigt att särskilt Ljungbys centrala delar förtätas med stadsmässig bebyggelse och att 
nya områden för centrumändamål frigörs genom att centralt belägna industrier flyttas 
ut till nya attraktiva lägen. 
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• Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden behöver ringlederna om möjligt 
anpassas till stadens utveckling, till exempel genom vägutformning eller möjligheten 
till trafiksäkra överfarter för gående och cyklister. 

• Ljungby stad ska hanteras i en fördjupning av översiktsplanen efter att översiktsplanen 
är antagen. Planeringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna hantera de många 
delvis konkurrerande intressena och det höga exploateringstrycket. 

• I serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång till 
mötesplatser, till exempel tillgängligt rekreationsområde, lekplats, 
idrotts/aktivitetsplats, samlingslokal eller bibliotek. 

• Kommunen ska säkerställa att det finns planförutsättningar för kommersiell service 
(dagligvaruhandel med postutlämning, drivmedel m.m.) och arbetsplatser.  

• Serviceorternas koppling till stråkens snabba kollektivtrafik ska säkerställas med 
gång- och cykelförbindelse till externa busshållplatser och pendlarparkering med 
laddinfrastruktur. 

• Ny bebyggelse sker i första hand i form av förtätning, men nyexploatering i direkt 
anslutning till orten kan också vara aktuell där det är lämpligt. 

• Centrumförnyelse kan i flera fall vara aktuellt.  
• Arbeta för att möjliggöra boenden, service, rekreation och besöksnäring i strandnära 

lägen genom att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
• Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommersiell service bör i första hand 

placeras där service, infrastruktur och kollektivtrafik finns samt i utpekade LIS-
områden 

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under strategiområdet Natur och Vatten. I det sammanhanget är det 
viktigt att bevara och utveckla det sammanhängande nord-sydliga regionala 
grönstråket längs med sjön och en tillgänglig strandremsa. 

• Hela utvecklingsområdet ska hanteras i en fördjupning av översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. Planeringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna 
hantera det stora området, de många delvis konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum att kommunen inte äger så mycket mark i 
området. 

• Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska främst användas för 
etablering av boenden, service, rekreation och besöksnäring samt lokaliseras i första 
hand inom stråkens närområde, inom utvecklingsområdet Bolmens östra strand samt 
där service och tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns.   

• Byggnation på landsbygden bör ske på ett sådant sätt att ny bebyggelse kan tillföras 
samtidigt som befintliga natur-, kulturmiljö-, rekreations- och jordbruksvärden kan 
bevaras och utvecklas. En sammanhållen bebyggelseutveckling minskar risken för 
fragmentisering av landskapet och möjliggör att hänsyn kan tas till dessa värden. Detta 
innebär att nya bostäder i första hand bör uppföras i anslutning till befintlig 
bebyggelse eller att ny bebyggelse samlas i bebyggelsegrupper. 
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• Riktade insatser för att bevara och utveckla särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer 
samt rekreationsområden ska prioriteras. 

• För att få en långsiktig effekt av arbetet med landsbygdsutveckling behöver det 
bedrivas av kommunen i samverkan med privat och ideell sektor. 

Ställningstagande till näringsliv och utbildning 

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

• Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesektorn, bland annat inom upplevelse- 
och besöksnäringen. 

• Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möjlighet till arbetspendling. 
• Campus Ljungby har stor betydelse för kompetensförsörjningen i kommunen och 

behöver goda möjligheter till utbildning både utifrån näringslivets efterfrågan och 
inom kommunens fokusområden.  

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

• Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden för rekreation, som är 
tillgängliga, trygga och attraktiva. Här möjliggörs mötesplatser för lek, rekreation och 
vila. 

• Kommunens samhällsplanering ska använda grönområdestyperna lekplats, 
grannskapsmark på minst 1 hektar, grönyta på minst 5 hektar och rekreationsområde 
med möjlighet att promenera minst 1 km på stigar. Definitionerna behöver 
kompletteras med mål för bland annat tillgänglighet och innehåll.   

• Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kultur. 
• Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde som navet för idrotten i kommunen. 
• Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för unga vuxna genom att etablera 

mötesplatser, aktiviteter, attraktiva miljöer och plats för evenemang. 
• Utveckla kommunens identitet tillsammans med kommuninvånarna, till exempel 

genom medborgardialog och ortsanalys.  
• Utveckla besöksnäringen genom att satsa på miljöer och aktiviteter kopplade till 

kommunens fokusområden. 
• Platser som är intressanta för besöksnäring eller som natur- och kulturmiljö ska 

tillgängliggöras för allmänheten/besökande både fysiskt och genom att information 
blir lättillgänglig. 

NOLLALTERNATIV 
Gällande översiktsplan från 2006 är nollalternativet som Strukturbilden jämförts mot. 
Nollalternativet har inte angripit den framtida utvecklingen av kommunen lika visionärt och 
strategiskt som granskningsförslaget gör. Nollalternativet redovisar gällande förhållanden i 
kommunen när den antogs 2006. Vissa konkreta ställningstaganden i nollalternativet finns 
men de är mer jämförbara på markanvändningsnivå och kommer att redovisas i avsnitt 10, 
som redovisar konsekvenserna av granskningsförslagets markanvändningsförslag.  
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STRATEGIANALYS  
Fram till samrådet av översiktsplanen hade de flesta ställningstagandena under respektive 
strategiområde genomgått en strategianalys för att undersöka vilket ställningstagande som 
bemöter respektive utmaning bäst, samtidigt som de leder mot hållbarhet. Efter samrådet har 
enbart strukturbilden genomgått en strategianalys genomförts. Detta med anledning av att 
ställningstaganden under respektive strategiområde har arbetats fram med beaktande av 
kommunala och nationella mål. 

Strukturbilden har analyserats och jämförts mot samrådsversionens strukturbild och mot 
målen för hållbart samhällsbyggande. Detta med anledning av att en serviceort har tillkommit 
samt att ett stråk har prioriterats mot Älmhult. Båda förslagen har jämförts mot 
nollalternativet dvs ÖP 2006. Resultatet av analysen presenteras i detta kapitel. 

STRUKTURBILD FÖR KOMMUNENS LÅNGSIKTIGA FYSISKA UTVECKLING  

 

SAMMANFATTNING AV STRATEGIN 
Strukturbilden ska visa en framtidsbild om var Ljungby kommun vill vara år 2035. Den syftar 
till att definiera en tydlig fysisk struktur för Ljungby kommuns långsiktiga utveckling. Den 
utgår från hur kommunen ser ut, var invånare bor, hur de rör sig samt var det finns 
förutsättningar för utveckling. Denna strukturbild används för att fokusera kommunens arbete 
och satsningar.  

Strategin lyfter fram satsningar inom centralorten, serviceorter samt längs viktiga 
kommunikationsstråk som är sammanställda i en strukturbild för kommunens geografiska yta. 
De utpekade satsningsområdena ska bidra till att övrig landsbygd inom rimliga avstånd kan få 
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tillgång till service och känna tillhörighet. Servicetillgänglighet av god kvalité är viktig för de 
som väljer att bo utanför Ljungby stad och betydelsefull för att fler ska vilja flytta till 
kommunen. Bland annat är skola, kultur, fritid, rekreation och dagligvaruhandel viktigt för att 
kunna täcka behovet av service på landsbygden. Strategin behandlar också frågor om hur det 
befintliga väg- och kommunikationsnätet kan stärkas och kompletteras för att binda ihop 
kommunen som är stor till ytan samt utveckla kollektivtrafiken.  

I analysen har två alternativ analyserats. De två alternativen skiljer sig åt dels genom antalet 
serviceorter och dels genom vilka regionala stråk som kommunen har möjlighet att fokusera 
utvecklingen på. Eftersom valet inte är enbart kommunens utan måste också samtalas om med 
grannkommuner, trafikverket samt regionen, har strukturbilden landat i alternativ 2. Efter 
samrådet har strukturbilden förändrats också avseende regionalt viktiga gröna och blåa 
strukturer.  

Strukturbilden (alternativ 2) för kommunen definierar fem stråk (E4:an, Väg 25, Väg 545 till 
Lidhult, Väg 594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 till Agunnaryd), 
dit trafikinfrastruktur och transporter fokuseras. Bebyggelse och service fokuseras till en 
centralort och fem serviceorter med grundläggande service (Agunnaryd, Hamneda, Lagan, 
Lidhult och Ryssby). Vidare pekas ett utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens östra strand 
med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. I strukturbilden definieras även grön- och 
blåstruktur som är viktig regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekreationsperspektiv.  

Stråken binder ihop kommunen samt kopplar samman med närliggande regioner och 
regioncentrum. Stråken baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste målpunkterna 
inom och utanför kommunen. Huvuddelen av kommuninvånarna ska kunna använda stråken 
för pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor.  

I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som effektivt tar resenärer mellan centralorten 
och serviceorterna eller till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter till ökat 
kollektivtrafikresande och bättre koppling till andra arbetsmarknader. Vidare bör nyetablering 
av bebyggelse, rekreationsområden, viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar i första 
hand lokaliseras till stråken, för att infrastrukturen ska användas effektivt och för att hållbara 
resor ska premieras.  

Centralorten Ljungby ligger där de viktigaste stråken möts. Staden ska vara en motor för hela 
kommunen och generera ett underlag av arbetstillfällen och service. Genom att stärka stadens 
roll i ett regionalt sammanhang stärks också kommunen i stort.  

Förtätning och omvandling av befintliga bebyggelseområden samt tillgång till kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik är viktiga frågor för centralorten.  

I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, gång- 
och cykelvägar och övrig infrastruktur samt koppling till stråkens snabba kollektivtrafik 
(gång- och cykelförbindelse och pendlarparkering med laddinfrastruktur). Målet med att 
definiera serviceorter är främst att långsiktigt säkra tillgång till offentlig och kommersiell 
service i de utpekade orterna och deras omland samt att olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. 

På övrig landsbygd är målet att bibehålla befintlig service och förbättra möjligheten till 
arbetspendling. Kommunen uppmuntrar till privata initiativ som hjälper till att upprätthålla 
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eller förbättra servicenivån. I strukturbilden synliggörs utöver centralort och serviceorter även 
av Statistiska centralbyrån definierade tätorter (Angelstad, Kånna och Vittaryd) och småorter 
(Bollstad, Bolmen, Byholma/Grimshult, Dörarp, Hölminge, Odensjö, Skeen, Södra Ljunga, 
Vrå och Åby) samt övriga orter med offentlig service (Annerstad och Torpa). För orter som 
finns med i strukturbilden och som ligger på rimligt avstånd från stråken görs satsningar på att 
knyta upp dem till stråken och deras goda tillgång på kollektivtrafik. Mellan stråken 
möjliggör strukturbilden att befintliga värden i form av natur- och kulturmiljöer, friluftsliv 
samt jord- och skogsbruk kan sparas och utvecklas.  

Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till strukturbild ligger utanför utpekade 
stråk. Här bedöms potentialen för utveckling finnas på längre sikt, varför området pekas ut 
som ett utvecklingsområde. Utvecklingen kan få fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och cykelvägen mellan Ljungby och sjön Bolmen är 
färdigställd. Stråkfunktioner i och till området är främst kopplade till väg 555 och definieras 
som ett utvecklingsstråk.  

Grönstrukturen utgörs av större sammanhängande områden med höga naturvärden, vilka är 
viktiga för både växt- och djurliv och människors möjlighet till rekreation. En definierad 
grönstruktur möjliggör för ett mer strukturerat arbete med att bevara och utveckla natur- och 
rekreationsvärden samt integrera dem i samhällsplaneringen. Detta innebär att natur- och 
rekreationsvärden här ska visas särskilt hänsyn och att naturområden bör avsättas som 
naturreservat eller liknande.  

Blåstrukturen utgörs av de sjöar som har högst natur- och rekreationsvärden och med dem 
sammankopplade vattendrag. Den utpekade blåstrukturen utgör ett stöd i arbetet med att 
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden, samt i samband med bebyggelseutveckling. 
I blåstrukturen är stränderna av särskild betydelse, då där ofta finns höga natur- och 
rekreationsvärden och de utgör den lättillgängliga kopplingen till vattenområdena. 

ANALYS  
 
Gällande översiktsplan för Ljungby kommun uppfyller till viss del målen för hållbart 
samhällsbyggande. Det saknas tydliga ställningstaganden för vilken service som ska finnas 
tillgänglig i tätorterna och i vilka tätorter. I gällande översiktsplan finns istället en detaljerad 
nulägesbild av kommunen och Ljungby centralort samt orterna; Lagan, Lidhult och Ryssby. 
För dessa orter föreslås fortsatt planarbete i form av fördjupade översiktsplaner, 
gatunätsanalyser och andra utredningar. Det finns inte strategiska uttalanden för vilken 
utveckling orterna ska möta.  

2006 bedömdes markbehovet vara litet i alla orter förutom i Ljungby. Det har ändrats sedan 
dess då kommunen nu har en uttalad ambition och befolkningsmål om att bli 35000 invånare 
år 2035, vilket innebär att markbehov uppstår på fler platser förutom Ljungby stad.  

Gällande översiktsplan redovisar inte heller regionalt viktiga grön- och blåsstråk framförallt 
på grund av att kunskapen inte fanns dokumenterad då. Hänvisning sker till 
grönstrukturplaner som enbart finns för samhällena Lagan och Lidhult samt Ljungby stad 
(numera även för Ryssby efter 2017).  

Översiktsplanen för Ljungby kommun redovisar inte det exakta läget för den nya vägen RV 
19 och gör det svårt både för politiker och tjänstemän att planera och arbeta för att den ska 

369



Sida 45 av 142 
 

byggas. I Älmhults gällande översiktsplan från 2016 nämns Rv 19 inte alls längre, det är inte 
prioriterat. Istället står att vägen över Södra Ljunga behöver förbättras för att skapa en bra 
pendlingsväg mellan Älmhult och Ljungby.  

Gällande ÖP för Ljungby och Älmhult har inte längre samma uppfattning om vilket stråk som 
ska prioriteras för utveckling. Detta är ett hinder för uppfyllelsen av mål 10 och gör att 
strategin blir svår att genomföra. Eftersom Trafikverket kommer ta en stor del av kostnaden i 
förbättring av både väg 124 samt byggande av eventuellt ny väg, är det viktigt att 
kommunerna har en gemensam målbild om var satsning behöver ske.  

Ur det ekologiska perspektivet innebär nollalternativet både positiva och negativa 
konsekvenser. Att inte peka ut värdefulla regionalt viktiga gröna- och blåa strukturer kan 
också vara ett sätt att låta naturen regera på egen hand, men det kan också hotas av 
utvecklingen på ett oplanerat sätt. I nollalternativet är inte naturvärdena i den gröna och blåa 
strukturen identifierade i ett sammanhang och då är det svårt att bevara och utveckla de 
områdena ur naturvårds- frilufts- och rekreationsperspektiv. I nollalternativet sker den största 
föreslagna bebyggelseutvecklingen i Ljungby stad. Därmed ”sparas” rätt många områden 
”orörda” vilket gynnar lokala naturvärden i de orter som pekats ut som serviceorter i 
strukturbilden.  

I ett sociologiskt perspektiv innebär nollalternativet att bostäder, arbetsplatser, möjligheter till 
utbildning, kultur och idrottsaktiviteter främst skapas i Ljungby stad. Med nollalternativet 
sker ingen satsning att bibehålla och utveckla de övriga orternas utbud av bostäder, 
arbetsplatser, skolor, kultur, idrott och rekreationsmöjligheter. I ett kommunövergripande 
perspektiv är detta en negativ social konsekvens då enbart invånarna i Ljungby stad kan räkna 
med att satsningar, som underlättar vardagslivet, ökar tryggheten och folkhälsan endast sker i 
centralorten. Möjligheterna till utvecklingen av sociala mötesplatser sker främst i centralorten 
vilket missgynnar större delen av kommuninvånarna. Det skapas inte jämlika livsvillkor i 
nollalternativet då satsningen sker enbart i centralorten. Fördelningen av service, ett varierat 
bostadsutbud koncentreras enbart till centralorten.  

En negativ konsekvens gällande folkhälsan, som är gemensam för både nollalternativet och 
alternativ 2 är att om det regionala stråket till Älmhult satsas på väg 594/592 via 
Hamneda/Hå/Pjätteryd, uppstår ett ökat vägtrafikbuller i samhällena. Även barriäreffekten 
förstärks i samhällena av att huvudgatan kommer trafikeras i en större omfattning än tidigare. 
I gällande översiktsplan är dock inte väg 19:s geografiska läge preciserad varför denna 
negativa konsekvensen enbart skulle inträffa om dragningen sker på den ovan nämnda vägen.  

Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan nollalternativet innebära positiva konsekvenser, 
nämligen att kommunen satsar enbart i centralorten vad gäller planering av bostäder, service, 
kollektivtrafik mm. Mera mark sparas i orterna utanför staden vilket gynnar natur- och 
kulturvärden. De kommunekonomiska investeringarna som satsningar innebär kommer ske i 
centralorten där befolkningsutvecklingen förväntas vara positiv och där intäkter till 
kommunen i större omfattning genereras. I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan avsaknaden 
av satsningar i de övriga orterna istället innebära att arbetsplatser på sikt kan försvinna 
eftersom bostadsmarknaden och servicen inte utvecklas vilket faktiskt gynnar den lokala 
arbetsmarknaden. Detta kan få negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort. Med 
nollalternativet blir det svårt att satsa i den omfattning som behövs för att nå visionen om 
35000 invånare.  
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Alternativ 2, Strukturbild för kommunens långsiktiga fysiska utveckling. 
I granskningsförslagets strukturbild har det tillkommit en serviceort, Agunnaryd, stråk till 
Älmhult har prioriterats mot Älmhult via Hamneda/Hå/Pjätteryd medan stråket på väg 124 är 
ett kommunalt viktigt stråk fram till Agunnaryd.  

Strukturbilden bedöms få en negativ påverkan avseende hälsa och säkerhet för de boende i 
Hamneda, Hå och Pjätteryd om stråket till Älmhult går på väg 594/592, eftersom denna väg 
går igenom samhällena. Trafikbullret förväntas öka om detta stråk kommer att prioriteras och 
utvecklas som ett regionalt stråk.  

I åtgärdssvalstudien av stationsläge för höghastighetsstation i Ljungby, har Trafikverket utrett 
restider till storstadsregionerna samt gett förslag på trafikering och åtgärder som behövs på 
anslutande vägar och banor för att uppnå de satta restidsmålen. I studien har alternativa stråk 
studerats för expressbussar. I stråket mellan Ljungby och Älmhult kom studien fram till att en 
ny väg via Hamneda/Hå/Pjätteryd skulle ha kortast restid för kollektivtrafiken om vägen 
klarar 100km/h. Däremot är också detta förslaget mest kostsamt.  

I studien redovisas de olika alternativens kostnader och nyttor i restider. Upprustningen av 
väg 124 (Alternativ Nord – Ljungby-Liatorp-Älmhult) jämfört med alternativet ”Mitt 80” 
(Ljungby-Hamneda-Älmhult på ombyggd väg) mot Älmhult har marginella ekonomiska 
skillnader men där tidsvinsten är tydlig. Enligt alternativet behöver vägen mellan Hamneda 
och Älmhult; breddas, bärigheten förbättras och eventuellt uträta vägen där den behåller 
nuvarande sträckning, d.v.s. längs huvuddelen av sträckan. Det behövs även byggas nya 
”förbifarter” förbi Hamneda, Hå och Pjätteryd – genom att undvika tättbebyggda områden och 
skarpa kurvor för att förbättra trafiksäkerheten och minska restiden. Nya broar behövs över 
både Lagan och Helge å.  

För att de negativa effekterna inte ska uppstå av strategin är det viktigt att kommunerna 
tillsammans med Trafikverket utreder och ser över möjligheten att bygga en väg utanför 
Hamneda/Hå och Pjätteryd för att minska på buller och andra föroreningar från trafiken. 
Byggandet av ny väg måste utredas vidare och en bedömning av miljökonsekvenserna 
behöver göras eftersom en sådan lösning innebär att ny mark men också vattenområdena 
påverkas i behovet av nya broar.  

I ett sociologiskt perspektiv innebär Alternativ 2 att bostäder, arbetsplatser, möjligheter till 
utbildning, kultur och idrottsaktiviteter skapas på flera platser i kommunen och inte enbart i 
centralorten. Därmed sker en satsning på flera orter att bibehålla och utveckla de övriga 
orternas utbud av bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur, idrott och rekreationsmöjligheter. I ett 
kommunövergripande perspektiv är detta en positiv social konsekvens eftersom inte enbart 
serviceortsinvånarna kan räkna med att satsningar, som underlättar vardagslivet, ökar 
tryggheten och folkhälsan endast sker i de utpekade orterna utan tillgängliggörs för mindre 
byar och samhällen runt om. Med en grundservice i serviceorterna och centralorten skapas 
och utvecklas sociala mötesplatser vilket ökar den sociala sammanhållningen i större 
områden. Mer jämlika livsvillkor skapas när kommunen avsätter resurser till fler orter än till 
bara centralorten. För att denna positiva konsekvens ska uppstå är det viktigt att omlanden 
runt serviceorterna och centralorten kopplas upp till stråken med goda 
kollektivtrafikmöjligheter för att säkra tillgängligheten till service, arbetsplatser och 
mötesplatser.  
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I ett kommunekonomiskt perspektiv kan strukturbilden med serviceorter och stråk som ska 
utvecklas innebära initialt kostnader i form av markinköp, planläggning och byggnation. 
Risktagande sker ekonomiskt om befolkningsutvecklingen inte kommer att ske enligt 
visionen, eftersom skatteintäkterna inte kommer att genereras i den omfattningen som 
utgifterna varit. För att förebygga och minska den risken är det viktigt att kontinuerligt följa 
upp befolkningsutvecklingen i kommunen samt planberedskapen avseende bostäder, 
verksamheter mm. På så sätt kan planberedskapen anpassas efter de faktiska behoven.  

STRUKTURBILDENS PÅVEKAN PÅ MILJÖMÅLEN OCH DE GLOBALA MÅLEN  
Strukturbilden bedöms bidra till en positiv påverkan på generationsmålet avseende mark- och 
resursanvändningen när den fysiska utvecklingen av kommunens struktur koncentreras till 
fem serviceorter, en centralort samt fem stråk. På så vis bevaras större markområden med 
natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och skogsbruk, vilka fortsättningsvis kan 
generera ekosystemtjänster.  

Miljömålen skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas.  
Möjlig påverkan kan vara på målet hav i balans samt bara naturlig försurning, levande sjöar 
och vattendrag. Viss negativ påverkan kan även ske på målet God bebyggd miljö i de orter 
som inte är utpekade som serviceorter, detta för att prioritering av utvecklingen av 
bebyggelsen samt service kopplade till vardagsgöromål inte prioriteras av kommunen i dessa 
orter. För att motverka de möjliga negativa effekterna är det viktigt att orterna runt omkring 
serviceorterna har god tillgänglighet och uppkoppling till serviceorterna antingen via 
kollektivtrafik samt andra hållbara transportmedel 

Utvecklingsstrategin bidrar till positiv påverkan på de Globala målen eftersom den fysiska 
utvecklingen av kommunen koncentreras till fem serviceorter, en centralort samt fem stråk. På 
så vis bevaras större markområden med natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och 
skogsbruk, vilka fortsättningsvis kan generera ekosystemtjänster.  

I de orter som inte är utpekade som serviceorter och som inte heller har en god uppkoppling 
till stråken och därigenom till serviceorterna, finns risk för negativ påverkan på Globala 
målen: 

3. Hälsa och välbefinnande – genom sämre tillgänglighet till sjukvård. 

4. God utbildning för alla – genom sämre tillgänglighet till förskola, grundskola, 
yrkesutbildning och högre utbildning av hög kvalitet. 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – genom att planläggning för 
verksamheter/industrier inte prioriteras i första hand. 

9. Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur – genom att infrastruktursatsningar sker 
prioriterat i centralort, serviceorter och stråken. Och genom att planläggning av 
verksamheter/industrier inte prioriteras i första hand. 

11. Hållbara städer och samhällen – genom att planläggning av bostäder, transportsystem och 
grönområden inte prioriteras i första hand. Dock måste minsta nödvändiga i 
transportsystemen göras i dessa orter för att uppkoppling till stråk och serviceorter fungerar.  
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RISK FÖR KONFLIKTER  
Det finns risk för konflikt mellan strategiområde som handlar om Attraktiva 
bebyggelsemiljöer och strategiområdet som handlar om Natur och Vatten som till exempel 
när det gäller att satsa på att bygga bostäder i attraktivt strandnära läge och en satsning på att 
bevara gröna och blå stråk samt mer hållbara lösningar och anpassning till ett förändrat 
klimat. Att satsa på att bygga i attraktiva strandlägen kan stå i konflikt med natur- och 
kulturvärden samt hälsa och säkerhet vad gäller till exempel riskerna med ras och skred samt 
översvämning. I de fortsatta planstegen är det därför viktigt att identifiera lämpliga platser för 
de exploateringsområdena.  

REDOVISNING AV MARKANVÄNDNINGSFÖRSLAG OCH 
SAMMANFATTANDE KONSEKVENSBEDÖMNING  
Översiktsplanens planområde omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt 
kapitel 3, 4 och 5 i miljöbalken. Vid prövning av lämpliga markanvändningsförslag har de 
bedömda konsekvenserna av förslagen analyserats utifrån hushållningsbestämmelserna.  

Enligt 1 § i 3 kapitlet miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. 

Enligt 2–5 § 3 kapitlet miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot skada.  

 
CENTRALORT LJUNGBY   
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommunen och mycket av kommunens 
utveckling sker här. Det är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostäder, 
arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuvarande befolkningsökning som till stor del 
sker i Ljungby. Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar markanvändning 
och det ska därför tas fram en tydligare struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom 
förtätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden och nya attraktiva stadsdelar. 
Stadens utveckling påverkas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig järnväg. 

373



Sida 49 av 142 
 

 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklusive Gästgivaregården, området vid 
Ljungby kyrka och Ljungby lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Linné, Gänget, Odlaren, 
Torparen, Arrendatorn, Rättaren, Jordbrukaren och Städet ända ned till ån Lagan. Området 
föreslås förtätas och omvandlas med bostäder, service, mötesplatser och icke störande 
verksamheter. Den mesta kvartersmarken i området är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utreda de geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation eftersom marken i 
huvudsak inte är fast i området. I delar av området finns enligt SGU förutsättningar för 
skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem.  

• Undersöka och sanera föroreningar i kvarteren där industri bedrivits/bedrivs. 
• Utreda högre radonvärden i norra och södra delen av området. 
• Planera med hänsyn till översvämningsrisken i den södra delen av området.  
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• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall och risker för översvämning.  

• Koppla ihop centrum och årummet genom tillgänglighetsanpassade och 
sammanhängande stråk.  

• Beakta kulturhistoriska värden inventerade i det nya kulturmiljöprogrammet för 
Ljungby kommun.  

• Föra tidig dialog med befintliga verksamheter i södra delen av området om 
omvandlingen och möjligheterna med omlokalisering. 

Område 2 
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta Ljungbergsvägen söder om Norrleden 
och intill kvarteret Fritiden. Icke störande verksamheter och bostäder föreslås närmast Märta 
Ljungbergsvägen medan idrott- och centrumanvändning föreslås närmast kvarteret Fritiden. 
Området har avgränsats med hänsyn till fotbollsplanerna öster om området. Kommunen äger 
mark i södra delen av området, resten är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utveckla området i helhet med kvarteret Fritiden. 
• Ta hänsyn till fotbollsplanerna i kvarteret Fritiden. 
• Utreda buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden och vidta nödvändiga 

åtgärder i fortsatta planering, avseende placering och utformning av byggnader samt 
funktioner. 

• Utreda och sanera föroreningar i marken. 
• Utreda högre radonvärden i södra delen av området. 
• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området med gång- och cykelvägar norr 

samt söder om området. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna för grundläggning eftersom marken inte är 

fast. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
vattenskyddat område och ån Lagan.  

• Planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Förstärka ädellövsskogsambandet i området eftersom det finns ett glapp mellan det 

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

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering. 
 

Område 3 
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid Sunnerborondellen och föreslås få en 
mångfunktionell användning med både bostäder, service och icke störande verksamheter.  

Det finns ett planuppdrag för ”Djupadal” samt ”Sågverket” att utgå ifrån i planeringen av 
områdena. Syftet med detaljplanen för Djupadal är att förtäta staden med bostadsbebyggelse i 
form av radhus samt att ändra detaljplanen för befintligt bostadshus så att användningen 
stämmer med planen. 
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För ”Sågverket” är syftet med planuppdraget att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande 
höjder samt plats till en förskola. Det ska även skapas olika mötesplatser, så som till exempel 
park och lekplatser. Kommunen äger all mark i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

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

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

• Utreda de geotekniska förutsättningarna i nordvästra samt sydöstra delen eftersom 
marken inte är fast. 

• Planera för planterade parkområden med lövträd för att motverka värmeöar.  
• Bevara större tallar i områdets yttre kanter. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
vattenskyddat område och ån Lagan.  

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering. 
 

Område 4 
Detta område ligger mellan E4 och Rv.25 utmed Bredemadsvägen norr om Annelunds 
bostadsområde. Området föreslås utvecklas med en mångfunktionell bebyggelse för att 
komplettera och koppla ihop framtida verksamhetsområden väster och norr om E4 och Rv.25.  

Områdets norra och södra del hyser en del ädellövskog i samband och ingår i ett regionalt 
lövsstråkssamband. Det finns tre fornlämningar väster om området och området har 
avgränsats med hänsyn till dessa.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till 
den sammanhängande jordbruksmarken. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Större delen av marken är kommunägd, förutom gården i mitten på området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till bullerstörningar från 
E4 och Rv.25. 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till kollektivtrafiknoden vid Myrebo 
samt koppla ihop området med framtida verksamhetsområden norr om Rv.25 samt 
övriga staden söderut.  

• Bevara ett säkerhetsavstånd byggnadsfritt (30 m.) till väg 25. 
• Beakta markens höga genomsläpplighet. 
• Planera för planteringar i mitten av området som ger svala platser. 
• Tillgängliggöra de rekreativa värdena; kulturhistoria och öppna landskap. 
• Bevara ädellövträden i norra och södra delen, för att bibehålla och gynna den 

regionala spridningskorridoren för lövträd.  
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• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
både befintligt vattenskyddat område och även ett föreslaget reviderat sekundärområde 
för grundvattenskydd.   

Område 5 
Detta område ligger intill område 23 och föreslås utvecklas med icke störande verksamheter 
med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön norr om området, Vattenskyddat område samt 
framtida bostadsbebyggelse öster om området.   

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark. Jordbruksmarken som 
ianspråktas är väl avgränsad från den mer sammanhängande jordbruksmarken norrut. För att 
kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar 
är möjliga föreslås området exploateras. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till bullerstörningar från 
Riksettan och Rv.25. 

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

• Bevara ett säkerhetsavstånd byggnadsfritt (30 m.) till väg 568 (Riksettan) samt Rv.25) 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
vattenskyddat område och ån Lagan.  

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Utreda skogens värde. 
• Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4:an samt större ädellövträd i områdets 

södra del. 
• Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet samt 

riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om området.  
Beakta vattenskyddsområde för grundvatten. 

Område 6 
Området ligger i östra delen av centralorten intill Sollidenrondellen och utmed 
Vislandavägen. Det finns ett planuppdrag för området med syfte att skapa ett nytt 
bostadsområde med F-9 skola och mindre verksamheter.  

Eftersom området ligger relativt nära centrum och intill den östliga korridoren för 
höghastighetsjärnvägen, finns goda möjligheter för ett framtida stationsläge här. Området 
föreslås därför få en blandad användning med centrum, bostäder, skola, icke störande 
verksamheter. Tätare bebyggelse med icke störande verksamheter samt centrumanvändning 
närmast korridoren för höghastighetsjärnvägen.  

Avgränsningen har gjorts med hänsyn till korridoren för höghastighetsjärnvägen. Kommunen 
äger marken. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 
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• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från östra 
Ringleden och Vislandavägen 

• Bevara skyddsavstånd till korridoren för höghastighetsjärnvägen i öster. 
• Bevara skyddsavstånd till 50 kV ledningen väster om området. 
• Koppla samman gång- och cykelvägnät på ett trafiksäkert sätt både inom det nya 

området samt till befintligt bostadsområde väster om detta område och mot centrum. 
• Planera området utifrån en eventuell ny ringled från Sollidenrondellen ut till väg 25. 
• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Utreda skogens värde. 
• Beakta lövskogssamband i västra delen av området i nord-sydlig riktning och 

sammanhanget västerut. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall och risker för översvämning.   

Område 7 
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal i södra delen av centralorten och 
breder ut sig på båda sidor om Riksettan samt norrut utmed Kungsgatan. I områdets norra del 
finns en gård med verksamheter där mangårdsbyggnaden har kulturhistoriska värden enligt 
Kulturparken Småland. Området föreslås utvecklas med icke störande verksamheter och 
bostäder. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark och har avgränsats med 
hänsyn till den sammanhängande jordbruksmarken. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga, föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger en del mark i området, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från Kungsgatan, 
Söderleden och Riksettan. 

• Bevara yta för Banvallselden som gång- och cykelväg. 
• Bevara skyddsavstånd till 50 kV ledningen genom norra delen av området. 
• Planera med hänsyn till översvämningsrisken i östra delen av området. 
• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till väg 124. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
grundvattnet och ån Lagan. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Planera området till icke störande verksamheter, bostäder och med hänsyn till 

kulturhistoriska värden. 

Område 8 
Detta område ligger väster om E4:an och söder om Bolmstadsvägen mellan 
verksamhetsområdena Karlsro i söder och Eka industriområde i norr. Området föreslås 
användas för centrum, bostäder samt icke störande verksamheter. Området har avgränsats 
med hänsyn till spridningskorridorer för lövskogssamband norr och söder om området samt 
gravfälten.  
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En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras.  Kommunen äger i 
princip ingen mark i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från E4:an. 
• Bevara säkerhetsavstånd byggnadsfritt till E4 (50 m.) och Sydvästlänken (inom 100 

m.).  
• Skapa gång- och cykelförbindelse med industriområdet söderut, norrut samt mot 

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

svala platser. 
• Skapa passager till natur- och rekreationsområden runt om området. 
• Beakta spridningskorridoren för lövskogssamband i norra och södra delen av området 

där värdefull ekskog ingår.  
• Undersöka fornlämningar (gravfält) i västra och sydvästra delen av området.  
• Utreda skogens värde, söder om området finns anmälningspliktigt område för 

avverkning. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Område 9 
Området ligger norr om Rv. 25 i norra delen av centralorten delvis utmed ån Lagan. I område 
9 föreslås användningen bostäder och en blandad användning med centrumverksamheter i 
sydvästligaste delen. Där centrum och bostäder blandas kan bebyggelsen ske mera tätt. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en del mark närmast väg 25 och en bit norrut i området, resten är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Beakta översvämningsrisken vid höga flöden. 
• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) till Rv.25 och väg 568 (Riksettan) byggnadsfritt. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna. I delar av området finns enligt SGU 

förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det finns 
stabilitetsproblem. 

• Förstärka kopplingen för lövträdsstråket öster och väster om Riksettan samt söder och 
norr om väg 25 genom att bevara lövträden samt skydda dem i kommande detaljplan. 

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industriområdet väster om området 
och till kollektivtrafiknoden vid Myrebo. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt översvämningsrisken vid skyfall och utesluta 
föroreningar av grundvattentäkten i västra delen av området. 
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• Buller från Rv.25 och Riksettan. 

Område 10  
Området ligger söder om Rv.25 i norra delen av centralorten delvis utmed ån Lagan. I 
området föreslås användningen bli bostäder.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en del mark närmast Rv. 25, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Beakta översvämningsrisken vid höga flöden. 
• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från Rv. 25. 
• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till Rv.25. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna. I delar av området längs med ån finns enligt 

SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det 
finns stabilitetsproblem.   

• Förstärka kopplingen för lövträdsstråket i norra delen utmed Rv.25 genom att bevara 
lövträden samt skydda dem i kommande detaljplan. 

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industriområdet väster om områdena 
och till kollektivtrafiknoden vid Myrebo. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall och risker för översvämning. Vidta 
andra skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grundvattentäkten i västra delen 
av området.  

• Planera med hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöer öster om 
Strömsnäsvägen samt gården Haganäs. 

Område 11 
Området breder ut sig intill Sickingevägen söder och norr om Replösabron och föreslås få 
användningen bostäder. Det finns ett planuppdrag för området med syftet att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i upp till tre våningar söder om Replösabron och att tillgängliggöra ån 
Lagan för allmänheten.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. För att 
kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar 
är möjliga föreslås området exploateras.  

Kommunen äger 2/3 av marken i området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader med hänsyn till trafikbullret från Norrleden och Rv.25. 
• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till Rv.25. 
• Tillgängliggöra ån Lagan för allmänheten samt koppla ihop gång- och cykelvägar med 

omkringliggande gång- och cykelvägar. 
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• Utreda de geotekniska förutsättningarna närmast ån, marken är inte fast i genomsnitt 
på 50 m. brett område närmast strandkanten. I delar av området längs med ån finns 
enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas 
om det finns stabilitetsproblem. 

• Beakta översvämningsrisken vid höga flöden. 
• Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån och planera för fler naturområden 

i de öppna markerna för att motverka värmeöar. 
• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån Lagans dalgång.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. 

Område 12 
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa Björket och föreslås få användningen 
sammanhängande bostadsbebyggelse.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras.  

Kommunen äger hälften av marken i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Placera och utforma byggnader med hänsyn till buller från den eventuella framtida 
höghastighetsjärnvägen öster om området samt vägtrafikbuller från Rv.25 norr om 
området. 

• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till Rv.25. 
• Bevara skyddsavstånd till 50 kV ledningen öster om området. 
• Planera området för att ansluta till föreslagen ny ringled från Sollidenrondellen ut till 

väg 25.  
• Anpassa bebyggelsen närmast den eventuella framtida höghastighetsjärnvägen med 

tanke på skyddsavstånd osv.  
• Planera för gång- och cykelförbindelse från området till bostadsområden söderut samt 

centrum. 
• Beakta gravfälten och banvallen i väster samt befintligt lantbruk. 
• Utreda skogsbrukets värde eftersom området utgörs av produktionsskog. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. 
• Utreda fornlämningens värde i östra delen av området. 
• Bevara skyddsavstånd till 50kV ledningen öster om området. 

Område 13 
Området ligger söder om Vislandavägen intill östra ringleden och blir en fortsättning på 
område 6. Här föreslås en sammanhängande bostadsbebyggelse utvecklas.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. Då området ligger i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och inte 
bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i begränsad utsträckning vara 
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brukningsvärd. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras.  

Kommunen äger mesta delen av marken.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera för mötesplatser i from av park och liknande eftersom området ligger avskilt 
genom östra Ringleden.  

• Placera och utforma byggnader med hänsyn till buller från den eventuella framtida 
höghastighetsjärnvägen öster om området.  

• Planera för gång- och cykelförbindelser till bebyggelseområdena norr och söder om 
samt mot centrum västerut.  

• Bevara säkerhetsavstånd till kraftledningarna i västra delen av området. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom områdets västra del inte är fast. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Kvarnmossen ligger precis i 
anslutning till områdets södra del. 

• Utreda skogsmarkens värde eftersom en del avverkning skett i området. 
• Bevara den regionala lövskoggsvärdekärnan intill Kvarnmossen samt spara 

ädellövskogsområden i sammanhang.  

Område 14 
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Sollidenrondellen och Hångersrondellen. Här 
föreslås en utveckling med sammanhängande bostadsbebyggelse ske.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras.  En del av marken, 
närmast Ringleden ägs av kommunen, resten är privatägd mark.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

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

• Tillgängliggöra rekreationsområden och naturområden med utblickar mot öppna 
landskap och åkermark.  

• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till väg 124.  
• Beakta vattenförrättning i nordvästra hörnet. 
• Placera och utforma byggnader med hänsyn till buller från östra Ringvägen. 
• Utreda skogens värde. 
• Förstärka det regionala ädellövskogssamband längs med sydvästra delen av Ringleden 

och över andra sidan Ringleden över Ulvabäcken in mot ån och centrum. 
• Bevara större tallar i området. 
• Ta hänsyn till gravfältet i södra delen. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vid skyfall samlas mycket vatten i 
områdets mellersta del. Dagvattenlösningen skulle kunna lösas i en helhet med 
naturområdet söderut.  
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• Beakta korridoren för höghastighetsjärnväg i öster samt kraftledningsgata med 50 kV-
ledningar genom nödvändiga skyddsavstånd. 

• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering. 

Område 15 
Detta område ligger söder om område 14 och söder om väg 124. Området föreslås utvecklas 
med sammanhängande bostadsbebyggelse. Området har avgränsats med hänsyn till höga 
natur- och kulturvärden väst och sydväst om området.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. Kommunen äger inte 
marken.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller andra parkliknande funktioner. 
• Koppla ihop område 14 och 15 samt centrum på ett trafiksäkert sätt för fotgängare och 

cyklister.  
• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till väg 124. 
• Koppla ihop området för fotgängare och cyklister med naturområdet väster om 

området. 
• Behålla siktlinjer mot det öppna landskapet mellan ny bebyggelse och befintliga 

gårdsmiljöer.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall.  
• Bevara skyddsavstånd till 50 kV ledningen i närhet till området och som angränsar till 

fördelningsstation. 
• Säkerställa avgränsning mot tänkt naturreservat 

Område 16 
Området ligger söder om Söderleden utmed Skinnarevägen och ån Lagan, intill det värdefulla 
naturområdet i nordöst. Området föreslås utvecklas med sammanhängande 
bostadsbebyggelse.  Avgränsningen av området har skett med hänsyn till 
översvämningsriskerna samt kultur- och naturvärden.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. Kommunen äger en del 
mark i norra delen, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Koppla ihop området med bostadsområdena norr om Söderleden samt koppla upp 
området till det värdefulla natur- och rekreationsområden mot Höslänga och Kvänjarp.  

• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till väg 124. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast. I delar av 

området finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det 
behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. 
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• Planera med hänsyn till översvämningsrisken i mindre delar av området.  
• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån Lagans dalgång.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. 
• Säkerställa avgränsning mot tänkt naturreservat. 

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Område 17 
Området föreslås utvecklas med verksamheter och industri eftersom det blir en naturlig 
fortsättning av det planlagda industriområdet norr om området. Området har avgränsats med 
hänsyn till kulturhistoriska värden söder om området.  

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark. Då området ligger i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och inte 
bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i begränsad utsträckning vara 
brukningsvärd. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en del mark i området, resten är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placera och utforma byggnader med hänsyn till buller från Riksettan och 
Helsingborgsvägen. 

• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) byggnadsfritt till väg 124. 
• Planera för sammanhängande gång- och cykelväg till och i området som binder ihop 

verksamhetsområdena väster och norr om området samt med kollektivtrafiknoden 
nordväst om området.   

• Ta hänsyn till kulturmiljöprogrammets riktlinjer för kulturmiljöområdet intill områdets 
södra del. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Ta hänsyn till avgränsning söderut till gravfältets gränser. 

 
Område 18 
Området ligger i anslutning till verksamhetsområdet Rosendal och blir en naturlig fortsättning 
med industrier och verksamheter i goda skyltlägen utmed E4-an. Området har avgränsats med 
hänsyn till det öppna odlingslandskapet söder och öster om området eftersom de utgör viktiga 
inslag i den kulturhistoriska landskapsbilden. Kommunen äger en del mark i norra delen av 
området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placering och utformning av byggnader och funktioner med hänsyn till 
bullerstörningar från E4-an. 

• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) byggnadsfritt till E4. Samt föreskrifterna för 
Sydvästlänken inom 100 m. 
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• Sammanhängande gång- och cykelvägar som binder ihop verksamhetsområdena norr 
och öster om området samt med kollektivtrafiknoden i korningen Nyponvägen och 
Rv.25.    

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet för att minimera påverkan på 
landskapsbilden söder om området.  

Område 19 
Området ligger långsmalt längs med E4:an i kilen mellan väg 25 och E4:an väster om 
befintligt verksamhetsområde Rosendal.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark.  För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en liten del mark i norra delen av området, resten är privatägt.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från E4:an samt 
väg 25.  

• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) till E4 samt inom 100 m. till Sydvästlänken 
byggnadsfritt.  

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an 
och Rv.25 medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.  

• Planera för gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr om Rv.25 samt österut 
till Ljungbyporten och kollektivtrafiknoden öster om området. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Utreda skogens värde. 
• Planera med hänsyn till att södra delen av området innehåller tre områden, som av 

Kulturparken Småland, är utpekade som värdefulla naturmiljöer för kulturmiljön i 
området.  

Område 20 
Området ligger norr och väster om befintliga verksamhets- och industriområdet Karlsro väster 
om E4-an. Här föreslås en utveckling med verksamheter och industri. Kommunen äger en 1/3 
del av marken i södra delen av området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från E4:an.   
• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) till E4 samt inom 100 m. till Sydvästlänken 

byggnadsfritt.  
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• Planera för gång och cykelförbindelse till verksamhetsområdena öster och norr om 
området samt till bostadsområdena öster om E4-an.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Utreda de geotekniska förutsättningarna då områdena i västra och södra delen är sankt.  
• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Bevara grönstråket norr om området eftersom det hänger ihop med Näsasjöns 

naturvärden.  
• Utreda skogens värde. 

Område 21 
Område 21 ligger intill ett befintligt verksamhets- och industriområde utmed Näsvägen. 
Området föreslås utvecklas med verksamheter och industri och blir en naturlig fortsättning på 
industriområdet öster om. Kommunen äger huvuddelen av marken. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från väg 555 
(Bolmstadsvägen). 

• Lösa trafiksäkra in/utfart till området. 
• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet utmed Bolmstadsvägen och Näsvägen för att 

området ska vara lättillgängligt för gående och cyklister.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Bevara lövskog i sammanhang i södra delen av området eftersom de ingår i ett 

regionalt lövskogssamband västerut.  
• Utreda skogens värde. 
• Utreda fornlämningen i områdets östra del.  

Bevara trädridå mot gården Ängarna i sydvästligt läge eftersom därifrån börjar ett 
kulturhistoriskt värdefullt område.  

Område 22 
Området sträcker sig längs med E4:an norr om befintligt industriområde och föreslås 
utvecklas med industri. Här finns dessutom ett planuppdrag med syfte att planlägga marken 
för industri.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark.  Jordbruksmarkerna ä små och väl avgränsade, de ingår inte i ett större 
sammanhängande jordbruk. För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och 
inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en del av marken i södra delen av området, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  
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• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från E4:an samt 
Rv. 25.  

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an 
medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.  

• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) till E4 samt inom 100 m. till Sydvästlänken 
byggnadsfritt.  

• Bevara skyddsavstånd till Seveso anläggningen sydöst om området.  
• Planera sammanhängande gång- och cykelväg till och i området som binder ihop 

industriområdena söderut, öster om E4:an samt kopplas till kollektivtrafiknoden vid 
Myrebo. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av grundvattnet. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Skydda nyckelbiotopsområdet med ädellövträd vid gården Eka. 
• Utreda skogens värde. 
• Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av området 

Område 23 
Detta område sträcker sig norr om väg 25 mellan Riksettan och E4:an. Området föreslås 
utvecklas med verksamheter och industri. Området har avgränsats med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljö samt skyddsområde för vattentäkt.  

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med 
jordbruksmark.  För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploateras. 

Kommunen äger en del mark i södra området, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Placera och utforma byggnader och funktioner med hänsyn till buller från E4:an och 
Rv.25.  

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an 
och Rv.25 medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Bevara säkerhetsavstånd till E4 (50 m.) och Rv.25 (30 m.) byggnadsfritt samt inom 
100 m. föreskrifterna för Sydvästlänken.  

• Planera för gång- och cykelförbindelse från området till kollektivtrafiknoden vid 
Myrebo samt koppla ihop området med framtida industriområde väster om E4:an och 
framtida bostadsområden öster- och söderut.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra skyddsåtgärder för att 
utesluta föroreningar av vattenskyddat område intill områdets östra sida samt ån 
Lagan. 

• Bevara/planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar. 
• Utreda skogens värde. 
• Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4:an. 
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• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster om området. Ta hänsyn till 
riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet för att minimera påverkan på 
landskapsbilden. 

• Planera med hänsyn till att området innehåller vattenskyddsområde för grundvatten.  

GRÖNSTRUKTUR 
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, då staden ligger där stråken möts. Det 
västra grönstråket är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till sjön Bolmen, längs med 
sjön norrut samt vidare till landskapet runt sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen.  

Det finns även värdefulla våtmarker särskilt väster om Ljungby. Det östra grönstråket är något 
svagare, men inkluderar värden kopplade till både lövskog och våtmark, samt sträcker sig till 
sjön Möckeln och Älmhults kommun. Inom det senare grönstråket finns omedelbart sydöst 
om staden ett område med ädellövskog som delvis har väldigt höga naturvärden 
(naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden, vilket avses att sparas som naturreservat.  

Eftersom staden ligger i mötespunkten mellan de båda regionala grönstråken är det viktigt att 
bevara och utveckla de grönstråk som finns i staden, särskilt kopplat till lövskogssambanden.  

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån Lagan, som sträcker sig genom staden i 
nord-sydlig riktning. Längs ån finns det tydliga naturvärden även om rekreationsvärden är 
viktigast här. I stråket är det viktigt att arbeta med att befintliga grönytorna är tillgängliga och 
attraktiva. För att hela stråket ska tillgängliggöras bör det finns gång- och cykelvägar i 
anslutning till ån längs hela stråket. 

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av ytor och stråk med natur- och 
rekreationsvärden. Vidare finns det mer avgränsade grönytor som ofta är omgivna av 
bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreationsmöjligheterna i stadsdelen.  

Utöver natur- och rekreationsvärden finns det i grönstrukturen i många fall kulturmiljövärden 
i form av fornlämningar. 

Grönstruktur kan även utnyttjas för dagvattenhantering, då de utgör ytor som kan 
översvämmas temporärt. Ett område som idag används som jordbruksmark söder om 
reningsverket har pekats ut som grönstruktur och kan användas för hantering av dagvatten 
från de sydvästra delarna av Ljungby, där det finns mycket hårdgjorda ytor. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Bevaka och säkerställ befintliga grönstråk i samhällsplaneringen. Regionala grönstråk 
finns både västerut och österut från Ljungby, medan lokala grönstråk finns som ett 
nätverk i staden.  

• Spara ett område med ädellövskog, söder om staden och ringleden, som naturreservat 
eftersom området delvis har väldigt höga naturvärden (naturvärdesklass 1) och höga 
rekreationsvärden. Ett område med ungefär samma avgränsning finns med i 
länsstyrelsens ”Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018–2022” som ett 
område som bör utredas för formellt skydd.  

• Utreda hur den möjliga höghastighetsjärnvägen i öster riskerar att skada viktiga gröna 
stråk och samband. 
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• Planera promenadstigar i natur- och rekreationsområden, särskilt prioriterat längs med 
Lagaån.  

VÄG 
Den östra ringleden John. A Lagers väg kan behöva förlängas norrut med ny anslutning till 
väg 25 om en eventuell station lokaliseras i anslutning till Vislandavägen enligt 
översiktsplanens förslag. En förlängd ringled skulle i det fallet få regional betydelse genom att 
trafikförsörja stationen för trafik från norr och öster. Förlängning av ringleden och ny 
anslutning till väg 25 behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. Viktiga frågor att ta 
hänsyn till i fortsatta studier av en förlängd ringled är 25:ans nuvarande utformning och 
sträckningsindelning, avståndet mellan trafikplatser, stadens utveckling och 
höghastighetsjärnvägens status. 

För att få ett bättre nätverk av vägar samt gång- och cykelvägar i Ljungby är det viktigt att 
arbeta med:  

• Säkra passager för gående och cyklister över ringleden. 
• Lösa på- och avfart från Rv.25. 
• Skyddsåtgärder mot Buller till angränsande bostadsområden. 
• Vägens placering i förhållande till möjlig järnvägssträckning. 

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

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i Ljungby är det viktigt att arbeta med:  

• Säkra och trygga förbindelser till föreslagna nya områden för bostads-, industri-, 
verksamhets- eller naturändamål.  

• Säkerställa övergripande och effektiva gång- och cykelstråk för pendling. 
• Förstärka viktiga gång- och cykelstråk som korsar barriärer som E4 och Ringleden.  
• Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång- och cykelstråk genom hela staden 
• Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till viktiga kollektivtrafiknoder som 

Myrebo busshållplats.   

SERVICEORT AGUNNARYD 
Agunnaryd ligger väster om sjön Agunnarydssjön, ungefär 3 km från väg 124. Här finns en 
dagligvaruhandel med kafé som fungerar som en träffpunkt. På orten finns det förskola, 
fritidshem och skola årskurs 0-6. I och med att Agunnaryd pekas ut som serviceort kan det bli 
aktuellt med ytterligare kommunal service. 

Bebyggelsen i området består av trävillor i varierande ålder. I Agunnaryd finns kommunalt 
vatten och avlopp. Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för naturvård. Med tanke 
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på den bördiga jordbruksmarken är det en utmaning att hitta platser som kan exploateras. Nya 
bostäder föreslås i första hand som komplettering av befintlig bebyggelse.  

 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Detta område ligger i centrala delen av Agunnaryd och föreslås utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse. I mångfunktionell bebyggelse kan bostäder, verksamheter, 
service, besöksanläggningar, drivmedelsstation mm. inrymmas. Kommunen äger en del mark 
i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten. 

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

• Bevara större lövträd i samband eftersom området ingår i ett regionalt 
lövstråkssamband. 

• Bevara grönområden så att området kan ta hand om dagvattnet vid skyfall.  
• Utreda Fornlämningen vid lanthandeln. 

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Område 2 
Detta område ligger utmed Brånavägen som är huvudgatan genom samhället. Området 
föreslås förtätas med sammanhängande bostadsbebyggelse. Med sammanhängande 
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bostadsbebyggelse kan funktioner förutom bostäder även centrum, vård, skola, 
besöksanläggningar mm. inrymmas. Marken i detta område är privatägd.  

 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utreda bullret från vägen. 
• Bevara grönområden så att området kan ta hand om dagvattnet vid skyfall.  
• Bevara större lövträd i samband eftersom området ingår i ett regionalt 

lövstråkssamband. 
• Planera sammanhängande gång- och cykelvägar från området med övriga 

bostadsområden och samhällets centrum.  
• Nödvändiga skyddsåtgärder för att minimera riskerna med förorening av vattentäkten.  
• Utreda fornlämningens status i södra delen av området.  

GRÖNSTRUKTUR 
Agunnaryd ligger inom ett regionalt grönstråk, i form av ett av länsstyrelsen utpekat nord-
sydligt lövskogsstråk. Detta grönstråk sträcker sig från lövskogsområden öster om Ryssbysjön 
till sjön Möckeln och Älmhults kommun. Ädellövskog finns som ett samband genom orten 
och i särskilt hög koncentration i ett område mellan Agunnaryd och sjön Möckeln.  

De inventerade naturvärdena i Agunnaryd är främst kopplade till lövskogsområden, vilka 
också ingår i ädellövskogssambandet, samt till Agunnarydssjön.  

Områden med rekreationsvärden finns utspridda i Agunnaryd, där huvuddelen av de som 
ligger inom bebyggelsen är kommunägda. Området kring hembygdsgården utgör ett större 
bestånd av ädellövskog och har en viktig funktion både som del i lövskogsstråket och som en 
rekreativ oas i bostadsområdet. Norr om den finns ett litet parkområde med lekplats som 
också ingår i lövskogsstråket. Området öster om centrum utgörs av ett rekreationsområde med 
anlagda dammar som på sikt har potential till högre naturvärden.   

Eftersom det regionala grönstråket går rakt genom Agunnaryd är det viktigt att bevara och 
utveckla de naturvärden som finns, särskilt kopplat till lövskogssambanden. Parkområdet med 
lekplats föreslås avsättas som grönområde/park. Tillgängligheten till naturområdena är 
överlag god, men längs Agunnarydssjön behöver den förbättras. Vid Agunnarydssjön föreslås 
ett LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att möjliggöra en 
etablering av camping.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Hänsyn behöver tas till ett regionalt grönstråk, i form av ett nord-sydligt lövstråk, 
genom Agunnaryd 

• Säkerställa rekreationsvärden i centrala Agunnaryd genom att ett rekreationsområde 
avsätts i anslutning till lekplatsen. Gällande detaljplan medger bostäder på platsen. 
Förbättra tillgängligheten till Agunnarydssjön. 
Planera LIS-område för camping där det behöver framgå hur hänsyn tar till 
naturmiljön. 
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ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA TRAFIKSLAG – GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK  
Agunnaryd trafikeras med buss mellan Ljungby och Älmhult på länsväg 124, 3 km från byn. 
Busshållplatsen har även pendlarparkering för bil och cykel, men behöver kompletteras med 
gång- och cykelväg från orten för att ses som en fullständig kollektivtrafiknod. Bussturer som 
fungerar som skolbuss utgår dock från byn.  

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i Agunnaryd är det viktigt att arbeta 
med:  

• Möjliggöra gång och cykling till bland annat skola och service på genomfartsvägen.  
• Gång- och cykelväg till kollektivtrafiknoden vid väg 124 

SERVICEORT HAMNEDA 
Hamneda har ett strategiskt läge utmed E4:an. Som serviceort ska den erbjuda service till ett 
relativt stort och glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Hamneda pekas ut som 
serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterligare kommunal service i centrala Hamneda. 
Där finns en skola F-6 men orten saknar en del av de servicefunktioner och arbetstillfällen 
som en serviceort ska ha. Orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Hamneda har särskilda kulturmiljövärden som är signifikanta för orten och som bidrar till 
dess identitet. Hamneda sockencentrum är av riksintresse för kulturmiljövård, där 
bebyggelsen längs den tidigare järnvägen bildar en enhetlig kulturmiljö. Utvecklingar och 
etableringar kopplat till turism och besöksnäring med utgångspunkt i kulturmiljö och 
naturvärden kan vara aktuella.  

Med tanke på kulturmiljövärdena, den bördiga jordbruksmarken samt den överhängande 
översvämningsrisken är det en utmaning att hitta platser som kan exploateras. Nya bostäder 
föreslås i första hand som komplettering av befintlig bebyggelse. Läget utmed E4:an skapar 
också förutsättningar för etableringar kopplat till exempelvis logistik.  
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MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Området ligger utmed huvudgatan i Hamneda mittemot skolan och föreslås utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse och en kollektivtrafiknod. Området skulle förstärka känslan av 
centrum i byn och synergieffekter skulle skapas tillsammans med kollektivtrafiknoden.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. Då 
området ligger i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och inte bedöms ha något 
aktivt jordbruk anses den endast i begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling föreslås området exploateras. Marken ägs av 
kommunen i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utreda trafikbullret från genomfartsvägen. 
• Lösa trafiksituationen i området eftersom området korsas av huvudgatan och fler 

kommer att besöka området.   
• Utreda de geotekniska förutsättningarna, eftersom marken inte är fast överallt.  
• Planera med hänsyn till den överhängande översvämningsrisken i hela området. 
• Koppla samman området med Lagan åns dalgång för de rekreativa värdenas skull. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 

Område 2 
Området ligger utmed Marknadsvägen i sydöstra delen av Hamneda söder om 
hembygdsgården. Området är idag planlagt för småindustriändamål och skulle kunna 
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utvecklas till att inrymma mer kommersiella verksamheter och service. Marken i området är 
privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Undersöka och avhjälpa föroreningen i området. 
• Koppla samman området med GC-vägar med viktiga målpunkter norrut och västerut.  
• Bevara större träd i sammanhang och skapa tillgängliga stråk norrut till 

hembygdsparken. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet 2019 för området.  
• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 

möjligheterna med omlokalisering till nytt planlagt industriområde utmed E4. 

Område 3 
Detta område ligger utmed Banvallsleden, väster om Marknadsvägen. Med föreslagen 
markanvändning skulle området utvecklas med fler möjligheter för både befintliga 
verksamheter och nya servicefunktioner.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Lösa trafiksituationen i området eftersom området korsas av huvudgatan och fler 
kommer att besöka området.   

• Utreda de geotekniska förutsättningarna. 
Koppla ihop området med gång- och cykelvägar utmed huvudgatan.  
Bevara större lövträd i sammanhang. 
Planera med hänsyn till det öppna landskapet runt banvallen och kulturmiljöns intryck 
från det gamla stationssamhället. 
I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten. 
Planera med hänsyn till översvämningsrisken vid ett hundraårsregn.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE  
Område 4 
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och föreslås utvecklas med sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Med förslaget förstärks den sociala sammanhållningen i orten och 
landskapskaraktären förstärks med förtätning av bebyggelse utmed Hamnedavägen.  

Idag utgörs området av träindustri som föreslås på sikt att omlokaliseras.  

Med omvandlingen från industri till bostäder minskar också föroreningsriskerna av ån Lagan 
samt andra störningar i centrala Hamneda. Marken i området är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Föra tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering till nytt planlagt 
industriområde utmed E4:an, exempelvis i område 10.   

• Planera med hänsyn till översvämningsrisken vid ett hundraårsregn.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall och risker för översvämning.  
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• Skydda påtagliga naturvärden i södra delen av området och högt naturvärde vid ån. 
• Binda ihop platsen med promenadstigar till ån och utveckla de rekreativa värdena.   
• Följa riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 

riksintressets värden för kulturmiljön. 

Område 5 
Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas med bostäder. Med förslaget skapas 
en tätare bebyggelsestruktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och landskapets karaktär 
där bebyggelse växt upp huvudsakligen utmed vägarna och den nedlagda järnvägen.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till 
den sammanhängande jordbruksmarken söderut. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken i området är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Följa riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 
riksintressets värden för kulturmiljön. 

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att förstärka bykänslan.  
• Utreda och anpassa bebyggelsen utformning och placering med hänsyn till 

trafikbullret. 
• Planera områdets in/utfarter på ett trafiksäkert sätt eftersom Hamnedavägen är 

genomfartsgatan. 
• Planera för gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen. 
• Bevara utblickar mot det öppna landskapet.  
• Utreda naturvärdena sommartid eftersom det finns påtagliga naturvärden i 

gräsmarken.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 

Område 6 
Området föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill befintligt bostadsområde utmed 
huvudgatan genom Hamneda. Förslaget ger möjligheter till fler bostadstomter på kommunal 
mark vilket gynnar serviceortens utveckling med befintlig service och arbetsmarknad. 
Kommunen är markägare. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 
riksintressets värden för kulturmiljövården. 

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att förstärka bykänslan.  
• Utreda och anpassa bebyggelsen utformning och placering med hänsyn till 

trafikbullret. 
• Planera områdets in/utfarter på ett trafiksäkert sätt eftersom Hamnedavägen är 

genomfartsgatan. 
• Planera för gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen. 
• Planera med hänsyn till rekreativa värden i form av kulturhistoriska värden. 
• Planera med hänsyn till påtagliga naturvärden, klass 3. Utreda naturvärden sommartid.  
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• Utforma bebyggelsen så att det blir en tydlig och tillgänglig entré till det tänkta 
rekreationsområdet norr om.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten.  

Område 7 
Detta område ligger utmed Hamnedavägen mellan en gård öster om och ett befintligt planlagt 
område för bostäder väster om. Med förslaget förtätas bebyggelsestrukturen i Hamneda utmed 
byvägen vilket är positivt för landskapsbilden. Förslaget ger också möjligheter till fler att 
bosätta sig i Hamneda vilket gynnar serviceortens utveckling med befintlig service och 
arbetsmarknad.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till 
den sammanhängande jordbruksmarken söderut. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utreda och anpassa bebyggelsen utformning och placering med hänsyn till trafikbuller 
från Hamnedavägen. 

• Planera områdets in/utfarter på ett trafiksäkert sätt eftersom Hamnedavägen är 
genomfartsgatan. 

• Planera för gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen. 
• Planera med hänsyn till översvämningsrisken vid ett hundraårsregn i östra delen av 

området.  
• Bevara rekreativa värden i form av utblickar mot det öppna jordbrukslandskapet bland 

den nya bebyggelsen.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten.  
• Följa riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 

riksintressets värden för kulturmiljövården. 
• Planera med hänsyn till vattenskyddsområdet. 

Område 8 
Det här området ligger i sydöstra delen av Hamneda, vid Hembygdsgården. En utveckling 
med bostäder i detta område skulle förtäta bebyggelsestrukturen och öka den sociala 
sammanhållningen med fler möjliga mötesplatser. Marken är privatägd i området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera gång- och cykelväg som binder ihop bostadsområdet med övriga viktiga 
målpunkter i orten.  

• Utveckla de rekreativa värdena i området genom att anlägga en promenadslinga från 
området till hembygdsparken. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten.  

• Följa riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 
riksintressets värden för kulturmiljövården. 
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VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Område 9 
Detta område ligger mitt emot område 10 och skapar därmed ett helhetsintryck med 
verksamheter utmed E4:ans båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med icke 
störande verksamheter med hänsyn till befintliga gårdar öster om området och med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljön. Marken i området är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till samhället.  
• Planera busshållplats i anslutning till trafikplatsen vid E4:an. 
• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) till E4 byggnadsfritt och följa föreskrifterna för 

Sydvästlänken (inom 100 m.). 
• Föra tidig dialog med befintliga industrier i de centrala delarna av Hamneda att här 

skapas ny industrimark och möjligheterna för de att omlokalisera sig.  
• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an 

medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
grundvattnet.  

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

• Följa riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt 
riksintressets värden för kulturmiljövården. 

Område 10 
Området ligger strategiskt utmed E4:an, väster om samhället Hamneda. Förslaget skapar 
möjligheter för framtida och befintliga industrier och verksamheter att etablera sig här i bättre 
skyltlägen. Positiva effekter skapas också vad gäller störningar eftersom E4:an redan är utsatt 
för störning kan störningarna koncentreras istället för att belasta de centrala delarna av 
samhället. Förslaget innebär att fler arbetsplatser kan tillskapas vilket både gynnar Hamneda 
som serviceort samt kommunen i stort. Marken i området är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Säkerställa elförsörjningen i Hamneda genom att undersöka vilket effektbehov som 
finns och ha ett tidigt samråd med berörda elnätsbolag.   

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

• Planera tomterna så att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an 
medan lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.   

• Bevara säkerhetsavstånd (50 m.) till E4 samt inom 100 m. till Sydvästlänken 
byggnadsfritt.  

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

• Utreda de geotekniska förutsättningarna – det finns en stor yta som utgörs av torv i 
västra delen av området.  
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• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
grundvattnet.  

• Planera för gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till samhället öster om 
E4:an. 

• Planera busshållplats i anslutning till trafikplatsen vid E4:an. 

GRÖNSTRUKTUR 
Hamneda saknar tydliga kopplingar till den regionala grönstrukturen. Orten omges av en 
blandning av olika naturtyper, vilket är tydligt öster om samhället där det finns värdefulla 
lövskogs-, våtmarks- och gräsmarksområden. Den lokala grönstrukturen har tydliga 
kopplingar till ortens höga kulturmiljövärden, med höga naturvärden i kulturlandskapets 
gräsmarker och lövskogar. Gräsmarksmiljöer finns i stora delar av området mellan banvallen 
och E4:an. Lövskogsmiljöer finns relativt utspritt i Hamneda, med ett stort bestånd av 
ädellövskog i nordväst. I övrigt finns det höga naturvärden kopplade till Lagaån.  

De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är spridda, främst norr om Hamnedavägen och i 
anslutning till banvallen. Lagaån är en viktig målpunkt, men är idag delvis otillgänglig. 
Generellt är det svårt att gå en runda i Hamneda, på grund av de naturgivna förutsättningarna 
och bristen på gångstigar. Det är viktigt att dessa områden tillgängliggörs, samtidigt som 
natur- och kulturmiljövärdena kan bevaras och utvecklas, för att få till rekreativa områden och 
stråk som är attraktiva.  

Norr om Hamnedavägen finns en ca 8 ha stor grönyta som också har stora naturvärden 
kopplade till kulturlandskapet. Detta område har dessutom ett bra läge i orten och är 
kommunägt, varför det föreslås avsättas som grönområde/park, med bland annat möjlighet till 
gångstråk.   

 

 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Arbeta för att bevara och tillgängliggöra Hamnedas natur- och rekreationsvärden 
kopplade till det öppna kulturlandskapet och till Lagaån  

• Planera för ett sammanhängande tätortsnära natur- och rekreationsområde norr om 
Hamnedavägen genom markanvändningen grönområde/park.  

ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA TRAFIKSLAG – GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK  
Hamneda trafikeras med buss mellan Ljungby och Markaryd på Riksettan. Busshållplatsen 
ligger på Riksettan vid infarten till orten. Busshållplatsen föreslås lokaliseras i anslutning till 
skolan för att förbättra kopplingen till samhället och kompletteras med bil- och 
cykelparkering för att fungera som kollektivtrafiknod. Vid utbyggnad av industri- och 
verksamhetsområde i anslutning till E4:an ska gång- och cykelvägen förlängas dit och 
behovet av busshållplats för snabbuss vid E4:an utredas. En eventuell framtida ombyggnad av 
vägen till Älmhult kan medföra ett behov av en förbifart förbi Hamneda, men det utreds i så 
fall separat.  
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För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i Hamneda är det viktigt att arbeta med 
att:  

• Möjliggöra gång och cykling på den för orten viktiga, men för oskyddade trafikanter 
otrygga genomfartsvägen Hamnedavägen/Marknadsvägen.  

• Möjliggöra rekreationscykling på Banvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICEORT LAGAN 
Lagan är fortsatt kommunens andra största ort med drygt 1600 invånare. Orten föreslås som 
utpekad serviceort. Där finns redan idag merparten av den service som en serviceort ska ha 
genom f-9 skola, idrottsplan, 18-håls golfbana, dagligvaruhandel samt drivmedelsstation.  

Lagan har en blandad bebyggelse med främst villor, en stabil företagsstruktur och 
arbetstillfällen. I Lagan finns en del planlagda tomter till salu för bostäder. Det finns en viss 
efterfrågan på hyresbostäder och det är också denna typ av bostäder som det är minst av. Det 
strategiska läget utmed E4:an gynnar både industri och besöksnäring och ger möjlighet till 
kollektivtrafikförbindelser till Värnamo och till Ljungby.  

Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, centrumverksamhet samt industrier. På 
sikt är det eftersträvansvärt att öka attraktiviteten för boende och centrumverksamheter genom 
att erbjuda möjligheten till omlokalisering för de befintliga industrierna till nya attraktivare 
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lägen för industri utmed E4:an. Omvandlingen förutsätter en tidig dialog och samverkan med 
verksamheterna. 

Samhället angränsar i söder till Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka riksintresse för kulturmiljövård.  

Lagans tätortsstruktur är lite utspritt och med hänsyn till riksintresse för kulturmiljövärdena 
samt bördiga jordbruksmarker, är det en utmaning att hitta nya platser för bostäder. Den 
möjliga korridoren för höghastighetsjärnvägen i öster begränsar ytterligare möjligheterna 
samtidigt som en tätare bebyggelsestruktur eftersträvas. 

 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområdet och intill ett fint strövområde 
utmed ån Lagan i öster.  

Området utgörs av industrier idag och kan vara störande för bostadsområdet i väster samt 
påfresta mark och vattenområden. Föreslaget område berörs också av omledningsväg för 
farligt gods.  

Med omvandlingen från industri till centrum, bostäder och skola skapas ett mer sammanhållet 
centrum i Lagan som också binder ihop samhället med bostadsområdena öster om ån. 
Området kan komma att beröras av sekundärområde i förslag till reviderat 
vattenskyddsområde. Kommunen äger en liten del mark i området, det mesta är privatägt.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Föra tidig dialog med befintliga verksamheter i området om en framtida 
omlokalisering. 
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• Planera för alternativ väg för omledningstrafik på sikt. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast. I delar av 

området finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det 
behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. 

• Undersöka och avhjälpa föroreningarna i marken. 
• Planera in fler träd och parkområden i området som kompletterar järnvägsparken 

väster om området. 
• Följa riktlinjerna för kulturmiljön i det kommunala kulturmiljöprogrammet kring 

järnvägsstationen.  
• Skapa kopplingar för gående och cyklister till rekreationsområdena runt om. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
föreslaget reviderat vattenskyddsområde och ån Lagan.  

• Planera med hänsyn till förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

Område 2 
Det här området ligger norr om Värnamovägen intill Vittarydsvägen och föreslås utvecklas 
med mångfunktionell bebyggelse. Med utvecklingen förtätas den blandade bebyggelsen med 
område 1 söder om Värnamovägen. Kommunen är markägare i området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Trafiklösningen i området med in/utfarter till området samt sammanlänkning av gång- 
och cykelvägar till/genom området.  

• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast. 
• Bevara och planera för ytterligare naturområden med lövträd i sydvästra delen av 

området, dels för att ta hand om vatten vid skyfall och dels för att fungera som svala 
platser i värmeböljor.  

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
grundvattnet och ån Lagan.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Område 3 
Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och föreslås utvecklas med sammanhängande 
bostadsbebyggelse eftersom det blir en fortsättning på villaområdena utmed Gunnarforsgatan 
och Åbyforsvägen. Förslaget har avgränsats till detta område med hänsyn till 
sammanhängande jordbruksmark och rekreativa värden söderut. Området berörs av 
omledningsväg för farligt gods och kan komma att beröras av sekundärområde i förslag till 
reviderat vattenskyddsområde. Kommunen äger marken i området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera gång- och cykelförbindelse till området – befintliga GC väg finns från 
korsningen Rosenvägen/Gunnarsforsgatan. 

• Planera för alternativ väg för omledningstrafik på sikt. 
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• Utreda de geoteknisk förutsättningarna eftersom marken inte är fast. I delar av 
området finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, varför det 
behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. 

• Undersöka och avhjälpa föroreningar i marken efter plantskolan. 
• Planera in parkmark med träd i området för att få svala platser. 
• Planera gångstigar söderut till rekreationsområden. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
föreslaget reviderat vattenskyddsområde och ån Lagan.  

• Följa kulturmiljöprogrammets riktlinjer för området. 
• Planera med hänsyn till förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

Område 4 
Det här området ligger i östra delen av Lagan, öster om Gunnarsforsgatan och norr om 
Prästtorpsvägen. Med föreslagen utveckling förtätats bebyggelsestrukturen och skapar 
möjligheter till fler bostadstomter på kommunal mark vilket gynnar serviceortens utveckling 
med befintlig service och arbetsmarknad. Området kan komma att beröras av sekundärområde 
i förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga 
föreslås området exploateras. 

Kommunen är markägare i större delen av området. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera gång- och cykelförbindelse till området – befintligt GC-väg finns utmed 
Prästtorpsvägens södra del och Gunnarsforsgatan.  

• Omhänderta vatten, vid skyfall, som samlas i sydvästra delen av området. 
• Bevara ädellövsträden i sammanhang i sydvästra delen av området.  
• Bevara och tillgängliggöra rekreationsområdet i östra delen av området.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
föreslaget reviderat vattenskyddsområde och ån Lagan.  

• Planera med hänsyn till förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

Område 5 
Området ligger nordväst om Berga kyrka. Området föreslås utvecklas med sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Med föreslagen utveckling skapas fler möjligheter för bostäder vilket 
gynnar serviceortens utveckling med befintlig service och arbetsmarknad.  Marken inom 
området, ägs delvis av kommunen.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera med hänsyn till befintlig användning av begravningsplats i sydvästa delen. 
• Tillgängliggöra området för gående och cyklister med gång- och cykelväg som 

kopplar an till anslutande banvallsled från Vittaryd i korsningen med Vittarydsvägen.  
• Bevara ädellövsstråket utmed bäcken i sydöstra delen. 
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• Bevara större tallar och ädellövträd i området.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 

Område 6 
Det här området ligger i Åby, sydost om Lagan, mittemot fd. Lagans textilfabrik på andra 
sidan Skålån. Området föreslås att utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse och 
blir en naturlig fortsättning på bostadsområdet norr och öster om området. Kommunen äger 
marken i området. Området berörs av omledningsväg för farligt gods. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Koppla ihop stigen, norr om området, med framtida gång- och cykelvägar i området. 
• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas eftersom marken i området inte är 

fast. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet eftersom området ingår i ett 

utpekat kulturhistoriskt värdefullt område med Lagans textilfabriker. 
• Planera området med hänsyn till omledningsvägen för farligt gods 

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Område 7 
Området ligger väster om E4:an i höjd med befintligt industriområde öster om E4:an. Med 
förslaget skapas en tätare industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta nya område ger 
både befintliga industrier i centrala lägen nya och bättre lokaliseringsmöjligheter samt fler 
möjligheter för ytkrävande verksamheter såsom logistikcenter att etablera sig utmed E4:an. 
Området berörs av vattenskyddsområde. Kommunen äger endast en liten andel mark i 
området, resten är privatägt.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Föra tidig dialog med befintliga industrier i centrala Lagan (område 1) att här skapas 
ny industrimark och möjligheterna för dem att omlokalisera sig. 

• Planera gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster om E4:an och samhället 
för arbetspendlingens skull. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta föroreningsrisken av 
vattenskyddsområde.  

• Bevara säkerhetsavstånd till E4 (50 m) och föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 
m) byggnadsfritt 

GRÖNSTRUKTUR 
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den regionala grönstrukturen, då de närmaste 
större områdena med utpekade naturvärden ligger några kilometer bort. Både i anslutning till 
ån Lagan norr om E4:an och i anslutning till Skålån och sjön Flåren i nordöst finns det 
ädellövskogar som ingår i det regionala lövskogsstråk som berör bland annat sjön Bolmens 
östra strand.  
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Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning till orten, på nära avstånd från 
bebyggelsen. De grönområden som är utpekade i markanvändningskartan är i princip antingen 
kopplade till Lagaån eller till rullstensåsar. De främsta naturvärdena finns i anslutning till ån.  

Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt enkelt att få till längre 
rekreationsslingor i naturen, vilket Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar behövs 
dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska vara tillgängliga och attraktiva. 
Möjligheten till rekreation är inte lika bra i Åby, där det naturliga grönstråket längs Skålån 
behöver tillgängliggöras för att kunna nyttjas.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Komplettera gångstråken längs ån Lagan för att båda sidor av ån ska vara tillgängliga 
och attraktiva.  

• Förbättra tillgängligheten till grönstråket längs Skålån så att det lättare kan nyttjas.  

ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA TRAFIKSLAG – GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK 
Lagans samhälle trafikeras med buss mellan Ljungby och Värnamo på Riksettan. 
Busshållplatsen vid Torget på Storgatan är den mest använda och har också bra gång- och 
cykelförbindelser, varför den bör kompletteras med cykelparkering. Det finns ingen 
busshållplats för snabbuss på E4:an. En planerad kollektivtrafiknod med pendlarparkering för 
bil och cykel samt gång- och cykelväg vid Trafikplats Lagan byggs dock ut i samband med 
utbyggnad av E4:an till motorväg och ska trafikeras av snabbussarna mellan Ljungby och 
Värnamo. Vidare ska en gång- och cykelväg byggas på Värnamovägen genom samhället.   

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera gång- och cykelvägar till busshållplatserna vid den nya trafikplatsen vid 
E4:an, så att det är enkelt och säkert att cykla dit från hela Lagans samhälle. 

• Planera trygga gång- och cykelvägar på Västergatan, Torlarpsvägen och 
Åbyforsvägen. 

• Planera gång- och cykelvägar genom befintliga bostadsområden och industriområden i 
Lagan väster om Storgatan, där det finns många målpunkter. 

• Utreda gång- och cykelförbindelsen ska sträcka sig mellan Åby och Lagan. 
• Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gång- och cykelstråk genom staden. 

 

 

SERVICEORT LIDHULT  
Lidhult är den största orten i kommunens västra del.  Som serviceort ska den erbjuda service 
till ett relativt stort och glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Lidhult pekas ut som 
serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterligare kommunal service i centrala Lidhult.  

I sydväst ligger ett stort industriområde med potential till att utvecklas. Träffpunkt Lidhult 
består av dagligvaruhandel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. Det är lämpligt att 
samla verksamheter och möjliga mötesplatser i centrum där det redan idag finns flera liknande 
verksamheter.  
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På orten finns förskola, fritidshem och skola årskurs F-6. I anslutning till skolan finns sim- 
och idrottshall, belysta fotbollsplaner och en skjutbana. Bebyggelsen består främst av villor i 
varierande stil och åldrar. Det finns möjlighet att nyttja befintliga byggnader till flera 
funktioner vilket är lämpligare både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att stärka den 
kommunala servicen. Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

För att Lidhult ska kunna utvecklas som serviceort krävs förbättrade kommunikationer i form 
av kollektivtrafik för att möjliggöra persontransporter utan beroende av tillgång till bil. I ett 
regionalt perspektiv finns inte stimulans för att utveckla transporterna till och från Lidhult 
eftersom det inte ligger längs med ett transportstråk med regionalt intresse utan en bit ifrån 
riksväg 25. Därför är det främst ett kommunalt intresse som kommer att driva utvecklingen 
tillgång till kollektivtrafik. 

 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unnarydsvägen. Förslaget innebär att förtäta 
området med centrumverksamheter och bostäder. Förslaget gynnar serviceortens näringsliv 
och skapar fler arbetstillfällen samt möjligheter till planläggning av flerbostadshus. 
Kommunen äger större delen av området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Trafiksäkra överfarter och koppling till kollektivtrafiknoden för gående och cyklister i 
området över Unnarydsvägen och Järnvägsgatan. 

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

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar.  
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• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering. 

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Område 2 
Detta område ligger norr om befintligt planlagt område för bostäder utmed Odensjövägen norr 
om skolan och kyrkan. Med förslaget skapas förutsättningar för fler att bosätta sig i Lidhult. 
Det finns nära och god tillgänglighet till mötesplatser såsom skola, kyrka och hembygdsgård. 
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena runt kyrkan och hembygdsgården. Det 
befintliga planlagda området i södra delen ägs av kommunen, resterande område österut är 
privatägt. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken är blandad med morän, torv 
och berg. 

• Utreda skogsbrukets värde. 

Område 3 
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av Lidhult intill befintligt planlagt område 
för bostäder utmed Furugatan och Storgatan. Området ligger fint intill jordbruksmarker och 
tätare skog i norr.  

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruksmark och har avgränsats 
med hänsyn till den sammanhängande jordbruksmarken.  För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. 

Området har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken och rekreativa värden. Med 
förslaget skapas förutsättningar för fler att bosätta sig i Lidhult. Större delen av marken, ägs 
av kommunen. En del i västra delen av området är privatägt.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Planera för säker gång- och cykelväg från området till skolan i östra delen av 
samhället. 

• Utreda skogsbrukets värde. 
• Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen mot befintlig gård samt större tallar 

i norra delen.  

Område 4 
Detta område föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill befintligt planlagt område för 
bostäder nära Lidhultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt som erbjuder både 
naturvärden i form av Natura 2000 område söder om området samt rekreativa värden i och 
med närheten till ån. Kommunen äger all mark i området.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Planera för säker gång- och cykelförbindelse från området till centrala Lidhult som 
erbjuder service och mötesplatser. 

• Hänsyn till större ädellövträd och tallar. 
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• Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till Lidhultsån som erbjuder rekreativa 
upplevelsevärden. 

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Område 5 
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut mot Prosteköp och Bökö. Förslaget 
möjliggör framtida industrietableringar intill befintliga industrier i västra Lidhult. Området är 
också lättillgängligt med tunga och farliga transporter via sydvästra infarten från väg 25 och 
behöver då inte belasta centrala Lidhult. Kommunen äger endast en liten bit mark i området, 
resten är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra infarten till Lidhult från väg 25. 
• Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består här och var av torv. 
• Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar.  
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Utreda skogsbrukets värde. 
• Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen och Banvallsleden i områdets norra 

del. 

GRÖNSTRUKTUR 
Lidhult berörs av ett regionalt grönstråk både i söder mot sjön Askaken och österut från 
samhället. Grönstråket är främst kopplat till värdefulla våtmarker och omfattar ett stort 
område som främst sträcker sig sydväst och sydöst om samhället. Det regionala grönstråket 
omfattar även lövskogsmiljöer, bland annat ett område norr om väg 545 öster om samhället.  

Eftersom grönstråket mellan Askaken och samhället utgör en svag länk i det regionala 
grönstråket är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden som finns i och i anslutning 
till samhället, särskilt kopplat till lövskog och våtmark. 

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönstråket främst söder och öster om 
samhället. Grönytorna är därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar och mest 
avlägsna i nordväst. De grönområden som är utpekade i markanvändningskartan är främst 
kopplade till vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken.  

Vid sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga. Ett grönområde norr om kyrkan 
består främst av ädellövskog med delvis väldigt höga naturvärden och höga 
rekreationsvärden. Området avses därför att sparas som natur- och rekreationsområde.  

Det saknas i nuläget en anordnad rekreationsslinga i naturen i anslutning till Lidhult. Då 
natur- och rekreationsvärden främst finns öster om samhället finns det möjligheter till ett 
rekreationsstråk längs med Lidhultsån i området mellan kyrkan och badplatsen.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

I de områden som är utpekade för grönstruktur bör nybyggnation undvikas och där planer för 
bebyggelse finns inom dessa områden, bör detaljplanerna upphävas till förmån för 
grönstrukturen. 
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• Spara grönområdet, norr om kyrkan, som naturreservat eftersom området består av 
ädellövskog och har delvis väldigt höga naturvärden (naturvärdesklass 1) och höga 
rekreationsvärden.  

• Ordna ett rekreationsstråk i grönstråket öster om samhället, längs Lidhultsån i området 
mellan kyrkan och badplatsen. 

ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA TRAFIKSLAG – GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK 
Lidhult trafikeras med buss till och från Ljungby, antingen via Byholma eller Vrå. 
Busshållplatsen i centrum ligger vid Torget. Busshållplatsen föreslås att flyttas till korsningen 
vid stationshuset. För att busshållplatsen ska fungera som kollektivtrafiknod behöver det 
kompletteras med pendlarparkering för bil och cykel. Vidare behöver gång- och 
cykelförbindelserna till och från busshållplatsen kompletteras. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar i Hamneda är det viktigt att arbeta med 
att:  

• Planera och möjliggöra gång och cykling på för samhället viktiga vägar som 
Storgatan, Unnarydsvägen, Singeshultsvägen, Vråvägen och Järnvägsgatan.  

• Tillgängliggöra rekreationsmål som badplats och fotbollsplan för säker gång- och 
cykeltrafik.  

• Möjliggöra rekreationscykling på banvallen 

SERVICEORT RYSSBY  
Ryssby är den tredje största tätorten i kommunens östra del. Där finns förskolor, fritidshem 
och skola för årskurs F-6. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, 
turism, hotell och restaurang. För rekreation finns sport- och aktivitetshall, simhall, 
fotbollsplaner, padelbana och skjutbana. I Ryssby finns en dagligvaruhandel och en 
drivmedelsstation. Ryssby har kommunalt vatten och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av 
riksintresse för naturvård.  

Ryssby ligger strategiskt utmed väg 25 vilket också ger möjligheter för planering av 
industri/verksamhetsområden i goda skyltlägen. Det finns en samåkningsparkering utmed väg 
25 i nordöstra delen men det saknas säkra gång- och cykelförbindelser dit.  
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MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Område 1 
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och Storgatan och föreslås utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur och 
möjligheter till fler verksamheter som stärker mötesplatser och gynnar den befintliga servicen 
och näringslivet i serviceorten. Det är också ett attraktivt område nära sjön för bostäder.  

Södra delen ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra del. Här föreslås en utveckling ske 
med omvandling från industriverksamhet till mångfunktionell bebyggelse. Med förslaget 
skapas en bättre miljö både för boende och naturen. De obebyggda tomterna i den norra delen 
äger kommunen vilket är positivt för planens genomförande. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Planera för gång- och cykelförbindelse genom området från Kungsvägen till 
Tunagatan. 

• Utreda de geotekniska förutsättningarna 
• Beakta översvämningsriskerna genom att planera med plushöjder för husgrunderna 

och undvika källare. 
• Bevara passager genom området till naturområde väster om samt naturområde söder 

om. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Utreda och avhjälpa föroreningar i marken. 
• Föra tidig dialog med befintlig industri om möjligheten till omlokalisering till nytt 

planlagt industriområde utmed väg 25.  
• Bevara passage från området ned till grönstråket utmed sjön.  
• Tidig dialog med befintliga verksamheter i området om omvandlingen och 

möjligheterna med omlokalisering. 
 

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Område 2 
Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra delen av Ryssby utmed Eklidsgatan. 
Förslaget innebär en omvandling från befintlig industriverksamhet till bostadsområde. Med 
förslaget skapas en bättre miljö både för boende och naturen. Marken är privatägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Utreda och avhjälpa föroreningar i marken. 
• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken består av grovsilt och 

finsand. 
• Bevara äldre träd i området och ta hänsyn till utpekade naturvärden. 
• Föra tidig dialog med befintlig verksamhetsutövare om möjligheten till omlokalisering 

till nytt planlagt industriområde utmed väg 25.  

Område 3 
Detta område ligger närmast den västra infarten till Ryssby. Området föreslås utvecklas med 
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bostäder och förtätar bebyggelsestrukturen i Ryssby utmed Ljungbyvägen. Intill området i 
öster är det planlagt för bostäder och utbyggt närmast Ljungbyvägen med flerbostadshus. 
Förslaget möjliggör att fler kan flytta till Ryssby, vilket gynnar serviceortens utveckling 
avseende arbetsmarknad, näringsliv och service.  

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. Då 
området ligger i anslutning till bebyggelse och har begränsad storlek anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling föreslås området exploateras. Den västra delen av området är privatägd 
och den östra delen kommunägd. 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

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

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

Område 4 
Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra sidan av Ryssbysjön och föreslås 
utvecklas med bostäder. Området ligger vackert och ger möjligheter för fler att bosätta sig i 
Ryssby i attraktiva lägen som också ger mer underlag till befintlig service och näringsliv i 
orten. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. Då 
området ligger i anslutning till bebyggelse och har begränsad storlek anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling föreslås området exploateras. Kommunen äger en del mark i nordvästra 
delen, resten är privatägd.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast och består av 
glacial silt samt glacial grovsilt-finsand. I området finns enligt SGU risk för skred i 
finkornig jordart, varför det behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. 

• Bevara ädellövskog i sammanhang. 
• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 

och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Planera området med hänsyn till strandskyddets syften.  

Område 5 
Området ligger utmed Tunagatan, sydväst om fotbollsplanerna i Ryssbys södra del. 
Utveckling med bostäder i detta område skulle förtäta kvarteret utmed Tunagatan och skapa 
fler boendemöjligheter för befintliga och potentiella invånare i Ryssby.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser:  

• Planera med hänsyn till buller och trafiksituationen på Tunagatan.  
• Planera för gång- och cykelväg utmed Tunagatan upp till Kungsvägen. 
• Planera med hänsyn till utpekade naturvärden på öppen mark. 
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• Utreda de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte är fast och består av 
glacial grovsilt-finsand. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklassning och påverkan på recipienter 
och miljökvalitetsnormer för vatten. 

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Område 6 
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i ett strategiskt skyltläge utmed väg 25. 
Området ger möjligheter för befintliga industrier i Ryssbys tätare delar att flytta ut till 
attraktivare industritomter som har bättre skyltläge och tillgänglighet. Det skapas också 
möjligheter för fler företag att etablera sig i Ljungby kommun och kompletterar 
industriområdena utmed E4:an.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Vid en utbyggnad måste trafikplatsen byggas om till en hel trafikplats med separat 
avfartsfil för att trafik ska kunna komma till industriområdet även österifrån.  

• Bevara säkerhetsavstånd (30 m.) till Rv.25 byggnadsfritt. 
• Planera för gång- och cykelförbindelse från samhället till verksamhetsområdet. 
• Planera för hållplats för kollektivtrafiken i området. 
• Reglera andelen hårdgjord yta för att klara mängd och rening av dagvatten. 
• Bevara planterade ytor med träd för att motverka värmeöar. 

GRÖNSTRUKTUR 
Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstrukturen, genom att ett större grönstråk 
som inkluderar Ryssbysjön tangerar samhället. De delar av grönstråket som berör Ryssby har 
i första hand värden kopplade till lövskog som knyts ihop söderut längs med Ryssbysjöns 
stränder.  

Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar grönytorna även vattendrag, öppen mark 
och kulturhistoriska lämningar. Grönstrukturen utgörs av relativt smala områden och det är 
viktigt att bevara och utveckla deras naturvärden för att behålla de gröna länkarna.  

Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns närområde, främst dess västra och 
nordvästra del där det bland annat finns idrottsplats, badplats, banvall, padelbana, utegym och 
hinderbana. För att öka rekreationsmöjligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas 
ihop bättre genom komplettering av gång- och cykelvägar och hela stranden göras tillgänglig 
och attraktiv.  

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Knyta ihop och tillgängliggöra grönstrukturen bättre för att bevara och utveckla natur- 
och rekreationsvärden. 

• Planera med hänsyn till ett regionalt grönstråk längs med Ryssbysjön 

Åtgärder för hållbara trafikslag 
Ryssby trafikeras genom samhället främst av buss mellan Ljungby och Växjö respektive 
Ljungby och Vislanda. Vidare finns en extern busshållplats för snabbussar vid Östraby i 
anslutning till väg 25:s östra infart till Ryssby. En extern hållplats behöver ha 
pendlarparkering för bil och cykel samt säkra och trygga gång- och cykelvägar till samhället. 
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Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde vid riksväg 25 behöver förses med gång- och 
cykelväg, busshållplats och utbyggd hel trafikplats.  

 

 

Åtgärder för att motverka negativa konsekvenser: 

• Möjliggöra gång och cykling på för samhället viktiga, men för oskyddade trafikanter 
otrygga, vägar som Kungsvägen och Tunagatan.  

• Planera gång- och cykelväg till den externa busshållplatsen. 
• Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde vid riksväg 25 behöver förses med gång- 

och cykelväg, busshållplats och utbyggd hel trafikplats. 

UTVECKLINGSOMRÅDE BOLMENS ÖSTRA STRAND  
I utvecklingsområdet finns många delvis konkurrerande intressen, där de viktigaste är 
bostadsbyggnation, naturvärden, friluftsliv, turism och dricksvatten. Det stora området, de 
många intressena, det höga exploateringstrycket och det faktum att kommunen inte äger så 
mycket mark i området gör planeringen av området komplicerad och därmed tidskrävande. I 
översiktsplanens samrådsförslag fanns därför enbart markanvändningsförslag för bostäder och 
hamn med, samtidigt som det poängterades att frågor om kollektivtrafik, service och 
naturvärden behövde utredas vidare. 

Under samrådet har det blivit än tydligare att Bolmens östra strand kräver ett helhetsgrepp för 
att planeringen av området ska bli bra och att det är ett för stort arbete för att ske inom ramen 
för översiktsplanen. Hela utvecklingsområdet är därför tänkt att hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att översiktsplanen är antagen, där samrådsförslagets 
markanvändningsförslag i utvecklingsområdet hanteras vidare. De synpunkter som har 
inkommit under samrådet kommer att beaktas när arbetet med fördjupningen påbörjas. Till 
dess att det finns en fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som tidigare har tagits fram.  

LIS-OMRÅDEN 
Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-plan) den 30 augusti 2011. En LIS-plan är inte juridiskt bindande men 
vägledande vid fortsatt planering av strandnära områden. Under arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan har det tematiska tillägget inte arbetats om utan kommer även fortsättningsvis 
fungera som ett gällande tillägg till översiktsplanen. Inga ändringar av de befintliga LIS-
områdena i LIS-planen har behandlats och den miljökonsekvensbedömning som gjordes i 
samband med gällande LIS-plan bedöms fortfarande aktuell, dock ser kommunen ett behov av 
att peka ut fler områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Dessa områden har lyfts in i översiktsplanen och behandlats på liknande sätt som områdena i 
LIS-planen. Konsekvenserna av de föreslagna nya LIS-områden har bedömts och redovisas 
nedan. Kommunen ser behovet av ett större omtag av planen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen efter att den nya översiktsplanen är antagen, där alla områden ses över och 
vid behov ändras.  
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Alla LIS-ärenden måste prövas genom detaljplan, bygglov eller särskilt beslut från miljö- och 
byggnämnden eftersom LIS-planen endast är vägledande för efterkommande beslut. I denna 
prövning ska det kunna visas att strandskyddets båda syften tillgodoses långsiktigt och att det 
sökta området är lämpligt. En bedömning görs utifrån relevanta planeringsförutsättningar, 
bland annat natur-, rekreations-, och kulturmiljövärden, totalförsvar, dricksvattentäkter, 
översvämningsrisk, geotekniska förhållanden, jordbruksmark, hotade växt- och djurarter samt 
teknisk infrastruktur som vatten och avlopp. På så sätt hanteras frågor som inte bedöms i LIS-
planen eller där ny information har tillkommit sedan LIS-planen antogs 2011.  

Även om ett område inte är geografiskt utpekat som LIS-område ska en möjlig åtgärd ändå 
kunna prövas mot de kriterier som ställs avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

Samtliga LIS-områden presenteras i en kommunövergripande karta. Område 1 till och med 17 
i kartan finns med i gällande LIS-plan som även efter översiktsplanens antagande kommer att 
gälla i sin helhet tills ett annat beslut tas. För att läsa mer om utvecklingen i dessa områden 
hänvisas till kommunens LIS-plan. Område 18 till och med 21 är nya LIS-områden som inte 
finns med i gällande LIS-plan. Dessa presenteras med varsin detaljerad karta och huvuddelen 
omfattas även av markanvändningsförslag i orterna. Möjlig användning och riktlinjer för 
deras utveckling hanteras i texten nedan.
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Tillagda LIS-områden 
18. Askaken – Lidhult 

 

Att lägga till LIS-område intill serviceort och prioriterat stråk utifrån kommunens strukturbild 
kan ge positiva effekter avseende möjligheterna till mer hållbara transporter. Det ger också 
närhet till service i serviceorten och bättre möjligheter för att kunna nyttja befintlig 
infrastruktur. Det kan innebära bättre tillgänglighet till rekreation men kan innebära negativ 
påverkan på naturvärden. Både bostäder och turismanläggning /anläggning för 
besöksnäringen är lämplig användning 

Användning 

Tänkbar användning kan vara bostäder eller turistverksamhet.  

Riktlinjer 

I området finns ett mindre område med ädellövskog. Bostadsbebyggelse bör placeras söder 
om badplatsen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs med vägen. 
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Verksamheter för turism placeras lämpligast i närhet av badplatsen. Hänsyn behöver tas till de 
natur- och rekreationsvärden som finns inom området.  

Den västra delen av området omfattas av riksintresse för naturvården och ett Ramsarområde, 
medan området i nordväst gränsar till ett naturreservat och Natura 2000-område. Hänsyn bör 
tas till naturvärdena samt säkra tillgängligheten till natur och rekreationsområdet.   

 

 

19. Agunnarydsjön - Agunnaryd

 

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

Användning  

Tänkbar användning kan vara turistverksamhet såsom camping eller liknande. 

Riktlinjer 

Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna stråk som är utpekade enligt 
Länsstyrelsen samt att säkerställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser genom barriäreffekter som även kan ge effekter utanför 
området om spridningstråket försvinner. 
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Området ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora delar är inom risk för översvämning. 
Exploatering bör föregås av närmare utredning av förutsättningarna genom planläggning av 
området.  

 

 

 

 

20. Kösen

 
Användning 

Området vid Kösens östra strand anses som lämpligt för en utveckling med 
bostadsbebyggelse i en gles formation med separerade bostadstomter. Området ligger relativt 
nära det nationella stråk som går mellan Halmstad och Ljungby, utvecklingen av området kan 
gynna den offentliga och kommersiella servicen som finns i det närliggande samhället 
Angelstad.  

Riktlinjer 

Bebyggelsen bör planeras och placeras med hänsyn till de geologiska förutsättningarna, det 
aktiva jordbruket och risken för skador vid översvämning. Vidare är det viktigt att gröna 
passager närmast sjön för växter, djur och rekreativa värden. 
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21. Skålån – Åby

 
Användning 

Området är lämpligt för en utveckling av bostadsbebyggelse med en bebyggelse som anpassas 
efter det i kulturmiljöprogrammet utpekade kulturmiljöområdet kring Lagans textilfabrik. 
Området ligger i närheten av befintlig service och infrastruktur i Lagan och ett LIS-område 
här kan gynna den befintliga servicen. Detta område är också ett upptaget område för 
utveckling i markanvändningsförslagen för Lagan. 

Riktlinjer 

Ny bebyggelse gestaltas med hänsyn till att området ligger inom ett utpekat 
kulturmiljöområde i kommunens kulturmiljöprogram och gränsar till den kulturhistoriskt 
värdefulla industribebyggelsen på västra sidan av Skålån.  
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Sträckan längs det tidigare industrispåret till torvmossen hålls obebyggd och eventuella 
lämningar som räls, slipers eller relaterat till torvbrytningen bevaras.  

Hänsyn behöver tas till natur- och rekreationsvärden och tillgängligheten till naturområdet 
kan förstärkas genom att koppla ihop stigen norr om området med framtida gång- och 
cykelvägar i området. Längs med ån finns möjlighet att bevara ett lövträdsstråk som fortsätter 
utanför området samt att förbättra rekreationsmöjligheterna. Bebyggelsen behöver vidare 
planeras och placeras med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna eftersom marken inte 
är fast.  

GENERELLA RIKTLINJER  
Särskilda riktlinjer vid exploatering inom föreslagna LIS-områden för att minska negativ 
påverkan och i största mån bidra till positiv påverkan handlar om att särskilt beakta behovet 
av VA-lösningar. I genomgången av LIS-områden framgår att områden utmed Bolmens östra 
strand/Bolmstad Hölminge kräver en övergripande VA-lösning för att kunna möjliggöra 
vidare utveckling. I sådana större LIS-områden är det viktigt att identifiera och säkerställa 
gröna passager, både för växt- och djurliv och för det rörliga friluftslivet.  

För att upphäva strandskyddet måste något av följande skäl i Miljöbalken 7 kap §18c 
uppfyllas, samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och växtlivet 
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras 
inte: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

•  Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet kan inte tillgodoses utanför området.  

• Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området.  

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området.  

• Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Om platsen ligger inom ett LIS-område som finns utpekat i kommunens översiktsplan eller i 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan enligt Miljöbalken 7 kap §18d följande särskilda 
skäl användas: 

• Åtgärden bidrar till en utveckling av landsbygden. 
• Vid komplettering av enstaka en- eller tvåbostadshus att det uppförs i anslutning till 

befintligt bostadshus. 

För att kommunen ska kunna peka ut ett LIS-område måste enligt Miljöbalken 7 kap §18e 
vissa villkor vara uppfyllda:  

• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden. 
• Området är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets 

syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
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• Området har endast en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i 
närheten av tätorter. 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTANDE KONSEKVENSBEDÖMNING  
I nedanstående avsnitt beskrivs centralortens, serviceorternas samt LIS områdenas 
konsekvenser. Grönstruktur och Åtgärder för hållbara trafikslag har inte analyserats enligt 
metoden för hållbarhets- och miljöbedömning såsom de övriga markanvändningsförslagen 
och LIS-områdena har bedömts. Dessa åtgärder bedöms generellt ha positiv påverkan på 
ekologiska och sociala värden.  
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CENTRALORTEN LJUNGBY 
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NOLLALTERNATIVET  
I översiktsplan från 2006 anges att de södra och östra delarna av Ljungby stad är mest 
lämpliga för ny bostadsbebyggelse medan ny industribebyggelse är lämpligast utmed södra 
E4:an samt väster och norr om staden. Enligt gällande översiktsplan är det enbart området 
utmed Bolmstadsvägen, väster om E4 som föreslås få en blandad användning och centrum. 
Utöver översiktsplanen är i första hand centrumplanen från 2009 och grönstrukturplanen för 
Ljungby stad från 2000 av intresse för stadens utveckling. Det anges i översiktsplanen även 
att avsikten är att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och att utreda läget för 
en järnvägsstation. 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
I Ljungby centralort föreslås 8 områden att utvecklas med mångfunktionell bebyggelse. I 
jämförelse med nollalternativet innebär de nya markanvändningsförslagen att fler områden 
förutom centrala Ljungby kan utvecklas med icke störande verksamheter, bostäder, kontor, 
grönytor, samlingslokaler mm. Förslagen innebär också att fler centralt belägna 
industriområden får möjlighet att omlokaliseras på sikt till framtida nya planlagda områden 
för industri i västra och norra delen av staden. 

I förhållande till samrådsförslaget, har antalet områden med mångfunktionell bebyggelse ökat. 
Eftersom ett inriktningsbeslut har tagits gällande den eventuellt framtida korridoren för 
höghastighetsjärnvägen har område 6 minskats med hänsyn till korridoren. I den centrala 
delen av staden har området med mångfunktionell bebyggelse minskats norrut medan den 
ökat söderut för att få med industrikvarteren fram till Karlsrovägen. 

I centrala Ljungby föreslås utvecklingen med centrumverksamheter, handel, kontor, bostäder 
mm. ske i en utökad utbredning jämfört med nollalternativet, dvs centrumplanen för Ljungby 
centrum 2009.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
I centralorten föreslås 9 områden att utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Med sammanhängande bostadsbebyggelse avses områden med boende av varierande karaktär. 
Olika typer av kategoribostäder såsom studentbostäder, seniorbostäder och även 
gruppbostäder som innefattar viss omsorg kan ingå. I bostadsområden kan även grönytor, 
förskola, kontor och verksamheter som inte är störande ingå. 

I förhållande till samrådsförslaget har ett helt nytt område tillkommit (område 13), ett område 
har tagits bort och övriga områden har antingen fått utökade eller förminskade ytor. 
Områdenas avgränsning har ändrats efter inkomna synpunkter på samrådsförslaget från 
myndigheter samt inomkommunala aktörer.   

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
I granskningsförslaget har sju områden pekats ut för verksamheter och industri. Med 
verksamheter och industri avses områden som inte går att kombinera med bostäder eller 
centrum så som produktion, lager, partihandel i större format eller verksamheter som kan var 
farlig eller störande för sin omgivning. Här kan även annan lämplig markanvändning ingå 
som bland annat grönytor och kontor 

I förhållande till nollalternativet stämmer de flesta områdena överens med 2006 års 
översiktsplan utbredningsområden för industri. Efter samrådet har de sydligaste områdena 
utmed Riksettan tagits bort ur planförslaget eftersom behovet inte anses föreligga efter 
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inkomna yttranden. Område 21 är nytt och område 22 har utökats i förhållande till 
samrådsförslaget. 

Sociala konsekvenser 
Människans behov sätts mer i centrum när omvandling sker från industri till icke störande 
verksamheter och bostäder i centrala Ljungby. En tätare bebyggelsestruktur uppnås vilket 
gynnar uppkomsten av fler mötesplatser och arbetsplatser. Att staden förtätas i de centrala 
delarna underlättar vardagslivet för invånarna genom en högre tillgänglighet till arbetsplatser, 
utbildning, offentlig och kommersiell service. 

Vissa av bebyggelseområdena med mångfunktionell användning och sammanhängande 
bostadsbebyggelse ligger i periferin av staden. Det är viktigt att de områdena tillgängliggörs 
för hållbara trafikslag så att inte människors hälsa och trygghet påverkas negativt. 
Barriäreffekterna från E4, Rv.25 och Ringlederna minskar om de hållbara trafikslagen 
prioriteras och sammankopplas. Det är viktigt att de perifera områdena kopplas ihop med 
stadens centrala områden för att motverka segregation och öka tillgängligheten till 
mötesplatser.  

I de yttre bostadsområdena är det viktigt att även funktioner och verksamheter som inte är 
störande, planeras in i de nya bostadsområdena så att vardagslivet förenklas för de som bor 
där. Detta får en positiv effekt för miljön eftersom enklare vardagsgöromål såsom snabbinköp 
eller annan service kan finnas inom ett närmare avstånd och bilen som transportmedel kan 
väljas bort för att utföra dessa sysslor.  

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor blir tillgängliga för alla 
så att delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen är det viktigt 
med bostadsnära grönområden som uppmuntrar till lek och utevistelse. Det är viktigt att de 
mötesplatserna tillgängliggörs för barnen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt.  

Där verksamhets- och industriområdena ligger nära varandra bör man eftersträva att koppla 
ihop områden med gång- och cykelvägar så att de arbetande kan ha utbyte med varandra i 
gemensamma mötesplatser. Att fler mötesplatser skapas i de nya verksamhetsområdena 
gynnar även befintliga industrier och verksamheter eftersom det bäddar för att den sociala 
sammanhållningen bland anställda stärks. 

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet  
Det är positivt för människors hälsa och säkerhet att fler befintliga industriområden föreslås 
att omvandlas till mer icke störande verksamheter och bostäder eftersom störningar i form av 
buller, lukt, föroreningar och risker med farligt gods, brand mm. minskar i den tätbebyggda 
staden.  

I de områdena där mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse 
planeras utmed Gängesvägen, Märta Ljungbergsvägen, Ringlederna, Rv.25, Vislandavägen, 
väg 124, Riksettan, E4 och den framtida höghastighetsjärnvägen, är det viktigt att nödvändiga 
skyddsåtgärder och anpassningar i den nya bebyggelsen mot buller görs. Samtliga områden 
som planeras för verksamheter och industri sker i områden som är bullerstörda idag från 
vägtrafikbuller och befintliga industrier. Placering och utformning av byggnaderna är viktiga 
att planera så att acceptabla utomhusmiljöer skapas avseende ljudnivå både för anställda och 
boende. 
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För bebyggelseområdena intill E4, Rv.25 och väg 124 behöver den totala bullerexponeringen 
beräknas. Även vibrationer behöver finnas med i beräkningen eftersom tunga fordon 
trafikerar dessa vägar 

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 meter för E4:an och 30 meter för 25:an, 
bedöms byggnation påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. 
Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken 
för olyckor eller för att minimera skadorna vid olyckor.  

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

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.” 

I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 

I det efterföljande planarbetet med både fördjupning av översiktsplanen för Ljungby stad samt 
kommande detaljplaner är det viktigt att utreda om beräknade miljökvalitetsnormer för buller 
och luft klaras i dessa områden. Bebyggelsens utformning och placering ska anpassas med 
hänsyn till normerna.  

Enligt länsstyrelsens EBH kartering över potentiellt förorenade områden, finns det områden 
med både stor riskklassade föroreningar i kvarteren söder om Gängesvägen och i kvarteret 
mellan Bergagatan och Köpmansgatan. Även i kvarteret Solrosen utmed Märta 
Ljungbergsvägen finns potentiellt förorenade områden med riskklassning 2 (Stor risk). Att 
omvandla centralt belägna industriområden till mångfunktionell bebyggelse är en strategi att 
avhjälpa föroreningar i marken och förbättra miljön. Byggnation i förorenade områden är ett 
sätt att bidra till att marksanering sker, varför det är en prioriteringsgrund vid planering av 
vilka områden som ska bebyggas.   

Klimatpåverkan 
De områden som är utpekade för mångfunktionell bebyggelse i centrala delen av staden är 
lättillgängliga med hållbara transporter som kollektivtrafik, gång och cykel. Vissa åtgärder 
kommer att behövas för att koppla ihop de centrala områdena för gående och cyklister.  

De yttre bebyggelseområdena behöver kopplas an till gång- och cykelvägnätet och en 
eventuellt framtida stadstrafik för bussar behöver anslutas till dessa områden. Områdena intill 
kollektivtrafiknoden vid Myreborondellen behöver kopplas ihop för gående och cyklister så 
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att boende, arbetare och pendlare på ett tryggt och trafiksäkert sätt kan ta sig mellan 
områdena. Om den framtida höghastighetsjärnvägen byggs där kommunen pekat ut korridoren 
kommer en station utmed Vislandavägen intill område 6 att planeras. Det blir då viktigt att 
även det stationsområdet blir lättillgängligt med hållbara trafikslag.  

Geologi 
Merparten av områdena för mångfunktionell bebyggelse består av isälvssediment vilket också 
innebär att marken har hög genomsläpplighet och på många ställen inte är fast. I de utpekade 
områdena för verksamheter och industri finns det områden vars jordart består av 
isälvssediment och där genomsläppligheten i marken är hög. Eftersom isälvssediment ofta 
innehar grundvattenmagasin är det viktigt att i framtida verksamhets- och industriområden 
hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte kommer ned till grundvattnet.  

I områdena för sammanhängande bostadsbebyggelse består marken både av glacial grovsilt-
finsand, sandig morän, morän och på vissa ställen torv. I de områden som inte är fasta 
behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i efterkommande planarbete. 

Energi 
Nybyggnation är alltid resurskrävande och skapar ett ökat energibehov, vilket ur 
miljöperspektiv är negativt. Dock är nya hus mer energieffektiva än äldre. En omvandling av 
befintliga industriområden i centrala staden är positivt ur ett klimatneutralt perspektiv samt 
effektivare energianvändning. En minskning av energibehov i centrala delarna av staden 
kommer föda ett annat energibehov i de externa verksamhets- och industriområdena. 
Omvandlingen av befintliga industriområden är på sikt positiv för att möjligheter skapas till 
att anlägga och bedriva verksamheterna i mer energieffektiva byggnader i framtiden.  

Att den framtida sammanhängande bostadsbebyggelsen ska utformas på ett energieffektivt 
sätt är svårt att reglera med dagens regelverk. Däremot kan kommunen genom olika avtal 
sätta villkor för energismarta hus i nybyggnadsområden. 

Klimatanpassning 
Delar av bebyggelseområdena utmed ån Lagan är översvämningsdrabbade enligt de 
beräknade högsta flödena. Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedömas utifrån 
översvämningsrisken. I vissa av områdena finns lågpunkter där mycket vatten samlas vid 
skyfall. I område 14 finns Kvarnmossen som fylls med mycket vatten vid skyfall. I den 
fortsatta planeringen är det viktigt att med hjälp av skyfallskarteringar reservera områden som 
naturligt kan ta hand om dagvatten och där rening sker innan det leds vidare.  

I merparten av områdena kan värmeöar skapas när ytor hårdgörs, för att motverka detta är det 
viktigt att bevara eller planera för svala platser genom att till exempel låta naturområden vara 
kvar eller plantera områden med parkkaraktär. Detta är framförallt viktigt i områden där 
mycket hårdgjorda ytor skapas som till exempel i verksamhets- och industriområden. I de 
föreslagna bebyggelseområdena kan grönytor få en multifunktionell användning där både 
dagvatten kan renas och kan fungera som mötesplats för boende och besökare.  

I områdena 1, 9, 10, 11 och 16 finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, 
varför det behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. I de områden som inte är fasta 
behöver de geotekniska förutsättningar utredas i efterkommande planarbete. 
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Rekreation och friluftsliv 
Området närmast ån Lagan har viktiga rekreativa värden. Värdena består av utblickar mot 
öppna landskap, variationsrikedom och höga naturvärden. I bebyggelseområdena som 
planeras i anslutning till ån är det viktigt att synliggöra och tillgängliggöra årummet för 
boende och besökare. Områdena 3, 4 och 8 innehar också rekreativa värden som behöver 
tillgängliggöras när områdena utvecklas. Idag upplever inte många de rekreativa värdena i 
dessa områden eftersom de är rätt otillgängliga, med bebyggelseutvecklingen kan de 
rekreativa värdena synliggöras och tillgängliggöras för fler. I det fortsatta planarbetet är det 
viktigt att dessa områden tillgängliggörs för gående och cyklister och att värdena lyfts fram 
och sparas. Område 14, 15 och 16 har också höga rekreationsvärden i form av skogskänsla, 
trolska miljöer, orördhet och öppna landskap. En del av dessa områden är rätt otillgängliga 
idag och kan genom en utbyggnad bli tillgänglig för fler om det anläggs rastplatser i dessa 
områden.  

Resurshushållning 
I de centrala delarna av staden är det redan ianspråktagen mark som föreslås utvecklas. I 
områdena 4, 5, 6, 7 och 8 kan det finnas värden för jord och skogsbruk. Merparten av framtida 
sammanhängande bostadsbebyggelse områden har pekats ut på mark som idag till stor del är 
obebyggd och består av jordbruksmark eller skogsmark. Industri- och verksamhetsområden 
har framförallt pekats ut på skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv är detta en negativ 
konsekvens för miljön. I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommunen bedömt att 
jordbruksmarken är väl avgränsad och ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig. 
För att kunna bygga vidare på en tät stadsstruktur behöver jordbruks- och skogsmark 
ianspråktas. 

I de områden där verksamhets- och industriområden pekats ut på skogsmark har merparten 
pekats ut på kalhyggen efter avverkning eller stormdrabbade områden, ett fåtal områden har 
anmälningsplikt för avverkning varför det kan finnas värden i form av produktionsskog.  

Naturmiljö- och grönstruktur 
Hela årummet kring Lagan är utpekat i naturvärdesinventeringen för Ljungby stad med klass 
2, vilket är högt naturvärde. Att koppla samman bebyggelseområdena med årummet som har 
höga naturvärden ger positiva effekter för besökare och boende. Att omvandla centrala 
industriområden till mångfunktionell bebyggelse är också positivt för naturvärdena eftersom 
störningar och föroreningar minskar. Det är dock viktigt att bevara åkanten så orörd som 
möjligt för att inte hota naturvärdena. Att bevara större ädellövträd vid åkanten är viktigt inte 
bara för naturvärdena utan också för att de binder och stabiliserar upp åkanten på ett naturligt 
sätt. 

Område 4, 8, 10 och 14 berörs av ett regionalt viktigt lövträdsstråk. För att stråket ska 
bibehållas och utvecklas är det viktigt att bevara lövträden i dessa områden i sammanhang så 
att inte barriärer och avbrott skapas i stråket. På en del platser finns också större ädellövträd 
som bör bevaras både för den biologiska mångfaldens skull men också för de 
ekosystemtjänster äldre träd förser oss med.  

Enligt länsstyrelsens kartering för grön infrastruktur finns det i område 13 regionalt viktig 
skoglig värdekärna i form av lövskog där även ädellöv ingår. Intill område 15 finns ett 
område med högst naturvärde och som länsstyrelsen föreslår att bli ett kommunalt 
naturreservat i den regionala planen för skyddsvärd natur. Området har markerats som 
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grönområde/park i översiktsplanens markanvändningsförslag. Område 15 har avgränsats med 
hänsyn till de högsta naturvärdena och det är viktigt i det fortsatta planarbetet att 
tillgängliggöra det naturområdet för boende och besökare så att mervärden skapas i området.  

I område 22 finns intill gården Eka ett 0,3 hektar stort område med ädellövträd. Området är 
utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och behöver skyddas i det fortsatta planarbetet. 
Väster om område 20 finns viktiga regionala värdefulla lövmiljöer med vattenanknytning. I 
det fortsatta planarbetet är det viktigt att beakta detta. Längs område 21 södra kant utmed 
Bolmstadsvägen finns ett regionalt lövträdsstråk som fortsätter västerut. I det fortsatta 
planarbetet är det viktigt att bevara lövträd närmast Bolmstadsvägen för att inte bryta 
spridningskorridoren för lövträden. Övriga områden för verksamheter och industri består i 
huvudsak av hygge, gran, tall och triviallövskog. 

Vatten och vattenkvalitet 
Hela Ljungby stads dagvatten är kopplad till ån Lagan. Delen som berör Skålån-Bolmån i 
Lagans vattensystem, uppnår god ekologisk status men ej god kemisk ytvattenstatus enligt 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Kraven är sänkta för den kemiska ytvattenstatusen 
eftersom föroreningarna kommer främst luftburet från globala utsläpp från tung industri och 
förbränningen av stenkol. Med omvandlingen till mångfunktionell bebyggelse i de centrala 
delarna av staden kan fler reningsfunktioner av dagvattnet planeras och eftersom en del 
områden behöver saneras, kommer belastningen på Lagan ån att minska.  

Fyra av områdena för mångfunktionell bebyggelse ligger i anslutning till eller på 
vattenskyddat område för grundvatten. Även ett område för verksamheter och industri ligger 
intill vattenskyddat område. Där marken har hög genomsläpplighet är det ytterst viktigt att 
nödvändiga skyddsåtgärder planeras så att inte föroreningar kommer ner till grundvattnet. 
Eftersom mer ytor hårdgörs innebär det att den naturliga reningen av dagvattnet minskar 
innan det når grundvattnet, därför är det viktigt att det planeras fördröjnings- och 
reningssystem av dagvattnet i de områden där vattenskyddade områden riskerar att påverkas 
och innan det når ån Lagan.  

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

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det krav på att miljökvalitetsnormerna 
följs. I detta sammanhang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där EU-domstolen 
förtydligade hur det så kallade ”icke-försämringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. 
Det innebär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomsts status ska bedömas enskilt och inte 
samlat. Det innebär därmed att myndigheterna inte får ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att försämra en enda vattenkvalitetsfaktor.   

Kulturmiljö 
Större delen av område 1 för mångfunktionell bebyggelse är utpekat som kulturhistoriskt 
värdefull i det kommunala Kulturmiljöprogrammet 2019. När området ska utvecklas är det 
viktigt att det sker med hänsyn till de kulturmiljövärden som finns. I en del områden finns 
också fornlämningar i form av gravfält, fossila åkrar eller boplatser. Avgränsningarna i dessa 
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områden har i många fall gjorts med hänsyn till kulturmiljöerna. Vissa av områden som 
innehåller fossila åkrar och röjningsrösen bör undersökas i det fortsatta planarbetet. I södra 
delen av staden i område 7 finns ett bostadshus som har kulturhistoriska värden enligt 
Kulturparken Småland. Med utvecklingen mot mångfunktionell bebyggelse finns möjlighet 
att skydda bostadshuset och trädkransen som omger bostadshuset.  

I område 10 finns kulturhistoriska värden enligt Kulturparken Småland i området vid 
Haganäs, Strömsnäs Gård, Lilla Strömsnäs och Hagatorpet. Värdena består i 
mangårdsbyggnaden tillhörande Strömsnäs Gård, parstuga Lilla Hagatorpet, 
ekonomibyggnaderna vid Haganäs, den samlade gårdsmiljön vid Lilla Strömsnäs, de små 
enkelstugorna, jordkällaren och vallen/brofästet vid Lagan ån vid Hagatorpet. För att inte 
påverka de kulturhistoriska miljöerna negativt bör den nya bebyggelsen planeras väster om 
Strömsnäsvägen och gården Haganäs.  

I områden intill Lagan ån (10,11 och 16) finns det värdefull naturmiljö som är en del av 
kulturmiljön. Naturlandskapet är ett resultat av äldre tiders jordbruk och skapar tillsammans 
med bebyggelsen ett kulturlandskap. Förtätningar i form av ny bebyggelse i dessa områden 
kan påverka dessa negativt. För att motverka detta är det viktigt att i det fortsatta planarbetet 
bevara siktlinjer mellan husen ned mot ån och bevara delar av den öppna åkern som vittnar 
om den tidiga bebyggelsen här.  

I verksamhets- och industriområden har kulturmiljövärden identifierats i områdena 23, 21, 19 
och 18. Områden Trottesslöv, Össlöv och Fallnaveka samt Berghem har pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefull miljö i kulturmiljöprogrammet 2019. Det finns risk för att en 
etablering med verksamheter och industrier intill det området påverkar intrycket och 
landskapsbilden negativt. Liknande utmaning finns i område 21 och 18. Generellt kan i 
sådana områden tänkas på att i den fortsatta planeringen bevara en trädridå mellan den nya 
bebyggelsen och det kulturhistoriska landskapet så att intrycket av den historiska 
landskapsbilden inte påverkas negativt. 

Riksintressen 
De utpekade områdena för mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande 
bostadsbebyggelse, berör riksintressena för kommunikationer för Rv.25 och E4. Vid 
förändring och exploatering i vägarnas närområde tas hänsyn till att de är klassade som 
riksintresse samt att de har utökat byggnadsfritt avstånd och utgör farligt gods-leder. Inom det 
utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 meter för E4:an och 30 meter för 25:an, bedöms 
byggnation påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. Vägar för 
farligt gods kan kräva att ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken för 
olyckor eller för att minimera skadorna vid olyckor. Vidare behöver byggnation i närheten av 
vägarna utformas för att bullersituationen inte ska försvåra för till exempel ökad trafik.  

Tänkt framtida riksintresse för höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö saknar 
geografisk avgränsning. För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till 
höghastighetsjärnvägen har ett separat politiskt beslut tagits, vilket styr hur översiktsplanen 
utformas och hur kommunen agerar i övrig samhällsplanering. Beslutet innebär att kommunen 
har tagit ställning till att en 500 meter bred korridor för höghastighetsjärnvägen reserveras 
strax öster om Lagadalen, att plats för en järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen strax öster 
om Ljungby stad samt att kommunen har en restriktiv hållning till nyetableringar inom hela 
korridoren.  

428



Sida 104 av 142 
 

En järnväg i föreslagen dragning kommer dock att genomkorsa Natura 2000-område vid 
Toftaån och Bergaåsens vattenförekomst av riksintresse, vilken är utpekad som viktig 
vattenresurs och som saknar vattenskyddsområde i ”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs 
län” och föreslås ingå i en revidering av Ljungby-Lagans vattenskyddsområde. 

En bredd på järnvägskorridoren på 500 meter bedöms kunna inrymma skyddsområde med 
bland annat bullerskydd samtidigt som den ger viss flexibilitet i lokaliseringen. Med smalare 
korridorer ökar möjligheten för kommunen att ha en mer restriktiv inställning till ny 
bebyggelse eller andra satsningar inom området.  

Risk för konflikter 
Översiktsplanen pekar på behovet av en förlängning av ringleden och ny anslutning till väg 25 
om en eventuell station på en riksintresseklassad höghastighetsjärnväg lokaliseras i anslutning 
till Vislandavägen enligt översiktsplanens förslag. Därmed uppstår risk för konflikter mellan 
riksintressena för kommunikation avseende Rv.25 och riksintresse för den eventuellt framtida 
Höghastighetsjärnväg. En förlängd ringled skulle i det fallet få regional betydelse genom att 
trafikförsörja stationen för trafik från norr och öster. Förlängning av ringleden och ny 
anslutning till väg 25 behöver studeras vidare i dialog med Trafikverket. Viktiga frågor att ta 
hänsyn till i fortsatta studier av en förlängd ringled är 25:ans nuvarande utformning och 
sträckningsindelning, avståndet mellan trafikplatser, stadens utveckling och 
höghastighetsjärnvägens status.  

Påverkan på Miljömålen 
Bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ påverkan 
på miljömålet Begränsad klimatpåverkan, i olika omfattning beroende på var och hur 
bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik kan de ge en minskad klimatpåverkan och bidra till miljömålet Frisk luft och 
Bara naturlig försurning. Med omvandlingen från industri till icke störande verksamheter och 
bostäder i de centrala delarna av staden finns det möjlighet att miljömålen Frisk luft och Bara 
naturlig försurning påverkas positivt. En ökad exploatering med industri och verksamheter i 
ytterkanten av staden kan dock få negativ påverkan beroende på exploateringens art och 
utförande. 

Mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse kan få viss påverkan 
på miljömålet Giftfri miljö eftersom det inom vissa av markanvändningsförslagen finns 
potentiellt förorenade områden. Hänsyn ska tas till dessa vid exploatering. Genom att 
prioritera exploatering vid potentiellt förorenade områden kan det bidra till att fler områden 
undersöks och åtgärdas 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas. I områden som innehar potentiellt förorenade 
områdena, kan den framtida omvandlingen istället få en positiv konsekvens för miljömålen 
eftersom föroreningarna avhjälps och riskerna med att förorenade ämnen kommer ner till 
grundvattnet utesluts.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
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skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Målet God bebyggd miljö påverkas. När de centrala delarna av staden omvandlas till 
mångfunktionell användning skapas en mer blandad bebyggelse med en variation i funktioner 
och byggnadsform. Inom vissa utpekade områden finns risk för översvämningar och skred 
som uppmärksammats och ska hanteras vid fortsatt planläggning för att säkerställa att inte 
olämplig exploatering sker.   

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser genom exploatering inom den särskilt 
värdefulla naturmiljön som Lagan åns strandområden utgör. Det är viktigt att ha goda 
underlag utifrån information om grönstruktur vid planläggning.  

Särskild hänsyn till växt- och djurliv ska alltid tas vid prövning av ärenden. I vissa fall kan 
viss störning vara godtagbar. 

Miljömålen Säker strålmiljö kan påverkas eftersom en del av bebyggelseområdena planeras i 
närheten av både luftdragna elledningar samt nedgrävda elledningar. För att minska de 
negativa konsekvenserna, är det viktigt att rekommendationerna för magnetfält följs i den 
fortsatta planeringen.  

Miljömålet Myllrande våtmarker kan påverkas indirekt genom bebyggelseområdena 8, 19 och 
20. För att motverka negativa konsekvenser på våtmarkerna är det viktigt i det fortsatta 
planarbetet att utreda dagvattenhanteringen i utbyggnadsområdena med hänsyn till 
våtmarkernas naturvärden.  

Skyddande ozonskikt och Storslagen fjällmiljö bedöms inte påverkas.  

Möjlig påverkan kan vara på målet Hav i balans samt Levande kuster och skärgård via 
vattendrag som mynnar i Kattegatt och i Hanöbukten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
För en del av de föreslagna områdena innebär utvecklingen att befintliga verksamheter med 
störande industrikaraktär omlokaliseras till nya planlagda områden för industri utmed E4:an 
och Rv.25. Vid en sådan omvandling kan det finnas risk för att företag väljer att flytta någon 
helt annanstans om de bedömer att kostnaderna för flyttningen är större än nyttan. För att 
motverka de negativa effekterna är det viktigt att planlägga attraktiv industrimark i skyltlägen 
utmed E4-an som de förhoppningsvis ser som attraktiva alternativa lägen. Det är också viktigt 
att kommunen tar upp dialogen med de berörda verksamheterna i ett tidigt skede av 
planprocessen.   

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kommunens arbetsmarknad utökas och 
kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en större bredd 
gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan 
detta få både positiva men också negativa konsekvenser, beroende på vad för slags 
verksamheter som startar i kommunen. Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt 
perspektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster 
som regionen i helhet har brist på. Verksamhets- och industriområden som planeras i 
strategiska lägen utmed E4 och Rv.25 ska vara attraktiva och lockande för ytkrävande 
logistikföretag men också företag som behöver mer plats och som vill flytta ut från centrum.  
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Flertalet av områdena ligger i strategiska lägen gällande arbetspendling. I centrala delen av 
staden finns kollektivtrafiknoden där resecentrum är idag, busshållplatsen vid Myrebo skulle 
serva arbetspendlare till flera framtida bebyggelseområden. Kollektivtrafiknoden vid 
Ljungbys södra infart, tjänar både arbetande och besökare till verksamheterna.  

I ett regionalt perspektiv är det viktigt att det finns goda pendlingsmöjligheter eftersom 
arbetsmarknadsregionerna kan interagera med varandra. Regionförstoring sker när 
pendlingsmöjligheterna utvecklas 

I västra delen av staden behöver område 8, 19, 21, 22 och 23 kompletteras med hållplatser för 
kollektivtrafiken. Om den framtida höghastighetsjärnvägen kommer i den östliga sträckningen 
som kommunen föreslår, kommer en station troligtvis behövas och föreslås i område 6. 
Föreslagen användning i området skulle serva resenärer och arbetande här eftersom 
stationsområdet skulle omges av både verksamheter och bostäder. 

Kommunalekonomi  
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om befolkningsutvecklingen också 
utvecklas positivt eftersom det generar skatteintäkter för kommunen. Större investeringar i 
teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt. 

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt kostnader för planläggning och 
genomförande genom investering i tekniska system. Intäkter skapas genom försäljning av 
tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter som startar i kommunen ger också fler 
arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av de anställda också bor 
och lever i kommunen. Där marken är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga området. I de fall där privata 
markägare vill planlägga sin mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenomförande 
genom utbyggd infrastruktur.  

Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar utvecklingspotential och möjliggör 
bra offentlig service. Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo 35 000 invånare 
i Ljungby kommun. För att nå 35 000 invånare till år 2035 behöver kommunen öka sitt 
invånarantal med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en genomsnittlig ökning med cirka 1,2 
% årligen eller 430 invånare per år. 

Med utgångspunkt i befolkningsmålet beräknas det totalt behövas ett tillskott av cirka 2 800 
bostäder i hela kommunen för perioden 2020-2035, vilket innebär cirka 190 bostäder per år. 
Markanvändningen i översiktsplanen tar höjd för denna bostadsutveckling, med huvuddelen 
av de föreslagna bostäderna i Ljungby stad där den största efterfrågan på bostäder finns. För 
att klara befolkningsmålet med det behov av bostäder som utvecklingen tros genererar, 
behövs ett samarbete mellan kommunal och privat sektor. 

Att prognosticera befolkningsprognoser för framtiden är alltid riskfyllt. Även om kommunens 
vision är att det i Ljungby kommun ska bo 35000 invånare år 2035, är det inte garanterat att 
det blir så. Att binda upp och planera för mycket mark i förhållande till behov är både negativt 
för den kommunala ekonomin men också miljön. Därför är löpande uppföljning av 
kommunens översiktsplan, bostadsförsörjningsprogrammet och andra regionala planer och 
program viktiga att uppfölja för att kontinuerligt kunna bedöma det framtida behov av mark 
som finns.  
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SERVICEORT AGUNNARYD 

 

NOLLALTERNATIVET  
I gällande översiktsplan för Ljungby kommun är inte Agunnaryd, som många andra 
landsbygdsorter, föreslagen för någon specifik utveckling. I avsnittet om landsbygden med 
orter finns istället en redogörelse av hur orterna ser ut 2006 samt hur befolkningsutvecklingen 
varit över tid. Landsbygdsprogrammet var det program som fångade upp ideella idéer kring 
olika projekt och behov för ortens utveckling. Landsbygdsprogrammet som antogs 2011, är 
genomfört.  

Agunnaryd var inte utpekad som serviceort i samrådsförslaget utan har efter ett politiskt 
beslut efter samrådet pekats ut. I Agunnaryd finns både kommunal, och kommersiell service 
samt ett engagemang på orten som gynnas av att kommunen fortsättningsvis satsar i orten. 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Ett område har pekats ut för en utveckling med mångfunktionell bebyggelse, i centrala 
Agunnaryd, norr om kyrkan utmed Brånavägens östra sida. I förhållande till nollalternativet 
bäddar en utpekad användning för både befintliga och nya icke störande verksamheters 
utveckling. Detta gynnar både Agunnaryds befolkningsutveckling och bostadsutveckling.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Ett område norr om Agunnarydskolan har pekats ut för sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Det är fastighetsägarna som vill utveckla fastigheten med bostäder. I förhållande till 
nollalternativet är detta en positiv utveckling för Agunnaryds befolkningsutveckling och 
skapar underlag för den service som finns och kan utvecklas på orten idag.  
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Sociala konsekvenser 
Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att centrala Agunnaryd utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse. Idag finns där en lanthandel med café och om fler icke störande 
verksamheter kan starta här kan synergier skapas mellan verksamheterna som gynnar invånare 
och besökare i Agunnaryd.  

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor blir tillgängliga för alla 
så att delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. I områden där både 
sammanhängande bostadsbebyggelse och mångfunktionell bebyggelse finns nära varandra är 
det viktigt att barnen kan nå mötesplatser för dem på ett trafiksäkert och lättillgängligt sätt. 
Grönområdena i närheten till dessa områden är viktiga för barn och att de är utformade på ett 
sådant sätt så att barnen kan nå dem och vistas där på ett säkert sätt. 

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet  
Väg 599 (Brånavägen) är genomfartsgatan genom Agunnaryd där både farligt gods-
transporter och persontransporter sker. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att 
bullervärdena beräknas så att den framtida bebyggelsen kan placeras och utformas på ett 
sådant sätt så att riktvärdena för utomhusmiljön inte överskrider riktvärdena. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

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.” 

I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 

Klimatpåverkan 
Båda bebyggelseområdena ligger lättillgängliga utmed Brånavägen som är genomfartsgata i 
samhället. För att de hållbara trafikslagen ska nyttjas i större utsträckning är det viktigt att 
centrala funktioner i samhället och grönytorna runt om är väl tillgängliga för gående och 
cyklister. 

Utanför samhället, intill väg 124, finns en pendelparkering som behöver tillgängliggöras med 
gång- och cykelväg för att hela resan ska kunna utföras på ett hållbart sätt. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det också positivt om människan kan nå enklare vardagsfunktioner till 
fots eller med cykel. 
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Geologi 
Områdena består både av morän och isälvssediment och grundläggningsförhållandena bedöms 
som goda.  

Isälvssediment innehar ofta grundvattenmagasin och därför är det viktigt att i framtida 
verksamhetsområden hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte kommer ned 
till grundvattnet.  

Energi 
Nybyggnation är alltid resurskrävande och skapar ett ökat energibehov, vilket ur 
miljöperspektiv är negativt. Dock är nya hus mer energieffektiva än äldre. Med dagens 
regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera att passivhus eller energismarta hus ska 
byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av tomter eller uthyrning ställa villkor på 
exploatören att eftersträva energieffektiva byggnader.  

Klimatanpassning 
Utbyggnadsområdena kommer att göra att andelen hårdgjorda ytor ökar. Detta minskar 
markens naturliga benägenhet att suga upp dagvatten och nederbörd vid skyfall. För att 
minska de negativa konsekvenserna behöver man i den fortsatta planeringen bevara 
grönområden i bebyggelsen.  

Rekreation och friluftsliv 
I områdena finns inga utpekade rekreativa värden att ta hänsyn till. Dock utgörs områdena 
delvis av naturområden som de boende säkert är vana vid. Öster om område 1 finns ett 
grönområde som utvecklas för en park och det är viktigt att båda bebyggelseområdena 
kopplas an till det grönområdet och som är tillgängligt för gående och cyklister.  

Resurshushållning 
Med tanke på den bördiga jordbruksmarken är det en utmaning att hitta platser som kan 
exploateras. Nya bostäder föreslås i första hand som komplettering av befintlig bebyggelse 
och inte på jordbruks- eller skogsmark.  

Naturmiljö- och grönstruktur 
Områdena ingår i ett regionalt utpekat viktigt lövstråk. I södra delen av områdena finns goda 
möjligheter för spridning av lövträd medan barriärerna förstärks norrut i samhället. För att 
motverka de negativa konsekvenserna behöver man i den fortsatta planeringen se till att 
bevara större lövträd i samband i området. 

Vatten och vattenkvalitet 
Området för sammanhängande bostadsbebyggelse ligger ovanpå en skyddad grundvattentäkt. 
Även om användningen sammanhängande bostadsbebyggelse inte är störande för miljön så är 
det viktigt i dagvattenhanteringen att rening av dagvattnet sker innan det kommer ned till 
grundvattnet. Området för mångfunktionell bebyggelse berör också vattenskyddsområdet. 
Eftersom icke störande verksamheter kan exploatera där i framtiden är det ytterligare viktigt i 
det fortsatta planarbetet och genomförandet att reningsfunktioner och andra skyddsåtgärder 
inrättas för att utesluta föroreningsrisken av grundvattnet.  

Områdets dagvatten rinner till Agunnarydssjön. Miljökvalitetsnormerna för sjön behöver 
utredas och i det fortsatta planarbetet behöver hänsyn tas till normerna. 
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Kulturmiljö 
I båda områdena finns det fornlämningar i form av bytomt/gårdstomt. Fornlämningarna 
behöver undersökas i det fortsatta planarbetet.  

Riksintressen 
Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för naturvård. De utpekade 
bebyggelseområdena påverkar inte riksintresset. Riksintresset kan påverkas av ett föreslaget 
LIS område på Brånanäs udde. Det finns ett stort engagemang för att utveckla orten och 
genom att möjliggöra för turismanläggning med Camping och liknande vid sjön.  

Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna stråk som är utpekade enligt 
Länsstyrelsen samt att säkerställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön. Exploatering kan 
innebära negativa konsekvenser genom barriäreffekter som även kan ge effekter utanför 
området om spridningstråket försvinner.  

Påverkan på miljömålen 
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik kan de ge en minskad klimatpåverkan och bidra till miljömålen Frisk luft och 
Bara naturlig försurning. 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för dagvattenhanteringen. 

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas. För att en god bebyggd miljö ska uppnås är det 
viktigt att den nya bebyggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt att planeringen möjliggör skapandet av 
hållbara transportsystem.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser genom exploatering inom den särskilt 
värdefulla naturmiljön som Agunnaryds strandområden utgör. Det är viktigt att ha goda 
underlag utifrån information om grönstruktur vid planläggning.  

Skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö bedöms inte påverkas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Att Agunnaryd har pekats ut som serviceort, gynnar både befintlig service och möjligheten att 
fler arbetstillfällen skapas i samhället. Detta är totalt sett positivt för samhällets 
befolkningsutveckling och näringsliv. Att yta avsätts för bostäder är viktigt för att fler ska ha 
möjlighet att flytta in till Agunnaryd i takt med att det satsas på både offentlig och 
kommersiell service.  
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Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kommunens arbetsmarknad utökas och 
kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en större bredd 
gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan 
detta få både positiva men också negativa konsekvenser, beroende på vad för slags 
verksamheter som startar i kommunen. Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt 
perspektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster 
som regionen i helhet har brist på. 

Kommunalekonomi  
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om befolkningsutvecklingen också 
utvecklas positivt eftersom det generar skatteintäkter för kommunen. Större investeringar i 
teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt.  

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt kostnader för planläggning och 
genomförande genom investering i tekniska system. Intäkter skapas genom försäljning av 
tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter som startar i kommunen ger också fler 
arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av anställda också bor 
och lever i kommunen.  

Där marken är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte den privata 
fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga området. I de fall där privata markägare vill 
planlägga sin mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenomförande genom 
utbyggd infrastruktur.  

SERVICEORT HAMNEDA 
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NOLLALTERNATIVET 
I nuvarande översiktsplan finns ingen särskild satsning på Hamneda. Orten är inte heller en av 
de sju större tätorterna i kommunen, då invånarantalet är färre än 200. Hamneda är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljövården.  

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE 
Tre områden har pekats ut för mångfunktionell bebyggelse. Ett område i centrala Hamneda, 
ett utmed huvudgatan samt ett område i sydöst.  

I förhållande till samrådsförslaget har förslaget för centrumutveckling flyttats österut. Den 
nya placeringen av centrum är lika central fast med tydligare koppling till skolan. 

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
I Hamneda föreslås fyra områden för utveckling med sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Eftersom hela samhället ingår i riksintresse för kulturmiljön och är utpekat i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet som värdefull kulturmiljö, är det viktigt vid framtida planering och 
exploatering att beakta och ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena i samhället vad gäller 
placering, utformning och omfattning. Ny bebyggelse föreslås därför i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse 

I förhållande till samrådsförslaget har områdena för bostäder ändrats avseende storlek och 
lokalisering.   

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Två områden har pekats ut för verksamheter och industri utmed E4. Områdena ligger 
strategiskt i skyltlägen och ytorna lämpar sig för logistikföretag. Förslaget innebär att området 
utvecklas med verksamheter med hänsyn till befintliga gårdar öster om området och med 
hänsyn till riksintresset för kulturmiljön (område 9). 

Område 10 föreslås utvecklas med mer ”störande” verksamheter och skapar möjligheter även 
för befintliga industrier och verksamheter att etablera sig här i bättre skyltlägen. Förslaget 
innebär att fler arbetsplatser kan tillskapas vilket både gynnar Hamneda som serviceort samt 
kommunen i stort. 

Sociala konsekvenser 
Område 4 utgörs idag av träindustri och förslaget bedöms innebära större positiv påverkan på 
miljön och de sociala värdena med omvandling av området. Samhället skulle också få en mer 
sammanhållen struktur där känsla av ort börjar i entrén till samhället vilket också är positivt 
för Hamnedas kulturvärden. 

De flesta bebyggelseområdena planeras utmed genomfartsgatan i Hamneda. Detta förstärker 
upplevelsen av bykänsla och bäddar för att den sociala sammanhållningen mellan områdena 
stärks när förtätning sker i bebyggelsestrukturen. Vardagslivet för invånarna underlättas 
genom en högre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, offentlig och kommersiell service. 

Det är viktigt att bebyggelseområdena tillgängliggörs för hållbara trafikslag framförallt utmed 
E4-an så att inte människors hälsa och trygghet påverkas negativt. 

Framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor behöver tillgängliggöras för alla så att 
delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt.  
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I områden där både sammanhängande bostadsbebyggelse och mångfunktionell bebyggelse 
finns nära varandra är det viktigt att barnen kan nå mötesplatser för dem på ett trafiksäkert 
och lättillgängligt sätt. Ett område för grönområde/park har pekats ut centralt i byn för att 
kunna användas för rekreation. Grönområdena i närheten till dessa områden är viktiga för 
barn och att de är utformade på ett sådant sätt så att barnen kan nå dem  

och vistas där på ett säkert sätt. Att fler mötesplatser skapas i de nya verksamhetsområdena 
gynnar även befintliga industrier och verksamheter eftersom det bäddar för att den sociala 
sammanhållningen bland anställda stärks.  

Där verksamhets- och industriområdena ligger avlägset bör man eftersträva att koppla ihop 
områden med gång- och cykelvägar så att de arbetande kan på ett trafiksäkert sätt ta sig till 
arbetet på ett hållbart sätt samt ha utbyte med varandra i gemensamma miljöer.  

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet  
Eftersom de flesta av områdena planeras utmed genomfartsvägen i Hamneda, finns risker för 
negativ påverkan från befintliga godstransporter som orsakar buller och vibrationer. Med 
förtätning runt genomfartsgatan finns också risk för att luftkvaliteten påverkas negativt.  

Ur trafiksäkerhetsperspektiv är det viktigt att genomfartsgatan anpassa till den nya 
bebyggelsen vad gäller gång- och cykelvägar, övergångställen och överfarter.  

För bebyggelseområdena intill E4 behöver den totala bullerexponeringen beräknas. Även 
vibrationer behöver finnas med i beräkningen eftersom tunga fordon trafikerar E4 så att den 
framtida bebyggelsen kan placeras och utformas på ett sådant sätt så att riktvärdena för 
utomhusmiljön inte överskrider riktvärdena. Positiva effekter av verksamhets- och 
industriområdena uppstår gällande störningar eftersom E4:an redan är utsatt för störning kan 
störningarna från framtida industri- och verksamhetsområden koncentreras istället för att 
belasta de centrala delarna av samhället och bostadsområden. 

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 50 meter för E4:an och 30 meter för 25:an, 
bedöms byggnation påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. 
Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken 
för olyckor eller för att minimera skadorna vid olyckor. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

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.” 
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I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 

I område 4 finns en befintlig verksamhet idag och där det kan finnas föroreningar i marken. 
Med förslaget prioriteras sanering i detta område, vilket är positivt med hänsyn till 
grundvattentäkten på andra sidan ån sydväst om området.  

Klimatpåverkan 
För att hållbara trafikslag ska kunna prioriteras är det viktigt att bebyggelseområdena blir 
tillgängliga för gående, cyklister och kollektivtrafiken. En kollektivtrafiknod i område 1 för 
mångfunktionell bebyggelse föreslås för att pendlare till och från Hamneda ska på ett 
lättillgängligt sätt nås skola och centrumfunktioner. Härifrån är det viktigt att verksamhets- 
och industriområden kopplas ihop med gång- och cykelförbindelse så att arbetande kan på ett 
trafiksäkert sätt ta sig över/under E4.  

Geologi 
I huvuddelen av utvecklingsförslagen bedöms grundläggningsförhållandena som goda 
eftersom marken består av morän.  

I de utpekade områdena för verksamheter och industri finns det områden vars jordart består av 
isälvssediment och där genomsläppligheten i marken är hög. Eftersom isälvssediment ofta 
innehar grundvattenmagasin är det viktigt att i framtida verksamhets- och industriområden 
hantera dagvatten på ett sådant sätt så att föroreningar inte kommer ned till grundvattnet. I de 
områden som inte är fasta behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i efterkommande 
planarbete. 

Energi 
Nybyggnation skapar alltid resurskrävande och skapar ett ökat energibehov, vilket ur 
miljöperspektiv är negativt. Dock är nya hus mer energieffektiva än äldre. Med dagens 
regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera att passivhus eller energismarta hus ska 
byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av tomter eller uthyrning ställa villkor på 
exploatören att eftersträva energieffektiva byggnader.  

Klimatanpassning 
Många områden i Hamneda berörs överhängande av översvämning vid höga flöden. Därför är 
det en utmaning att hitta platser som kan exploateras. Nya bostäder föreslås i första hand som 
komplettering av befintlig bebyggelse. 

Eftersom ån Lagan rinner bakom verksamheten i område 4 och det finns påtagliga 
översvämningsrisker, är det viktigt att förebygga framtida föroreningar av både ytvatten och 
grundvatten genom en omvandling av området 

Delar av bebyggelseområdena 1 och 4 utmed ån Lagan är översvämningsdrabbade redan vid 
ett hundraårsregn. Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedömas utifrån 
översvämningsrisken. I vissa av områdena finns lågpunkter där mycket vatten samlas vid 
skyfall. I den fortsatta planeringen är det viktigt att med hjälp av skyfallskarteringar reservera 
områden som naturligt kan ta hand om dagvatten och där rening sker innan det leds vidare.  
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Områden i framförallt verksamhets- och industriområden men också i områdena där en 
mångfunktionell bebyggelse föreslås utvecklas, finns risk för att värmeöar skapas på 
hårdgjorda ytor. För att motverka värmeböljornas negativa konsekvenser är det viktigt att 
bevara planterade områden i dessa områden eller planera för grönska som ger skugga.  

Rekreation och friluftsliv 
Område 1 och 4 ingår i skogliga friluftsområden enligt Kronobergs natur. Enligt 
rekreationsvärdesinventeringen för Hamneda (2019) har området potentiella 
upplevelsevärden. Området kan lämpligtvis utvecklas med lekområde för barn där 
upplevelsevärdet skogskänsla för barn kan finnas. För att förstärka det mångfunktionella 
området med framtida mötesplatser i naturen kan området kopplas samman med Lagan åns 
dalgång och utvecklas med rastplats.  

Bebyggelseområdena nära hembygdsparken kan förstärkas med rekreationsvärden genom att 
koppla ihop områdena med gångstigar till hembygdsparken. I bebyggelseområdena bör man 
också spara grönområde/park i planeringen.  

Resurshushållning 
Hamneda karaktäriseras av bördig jordbruksmark. Detta dominerar markslaget i samhället, 
och det är nästan omöjligt att hitta lokaliseringar för exploatering som inte är på 
jordbruksmark. Merparten av framtida sammanhängande bostadsbebyggelse områden har 
pekats ut på mark som idag till stor del är obebyggd och består av jordbruksmark eller 
skogsmark. Industri- och verksamhetsområden har framförallt pekats ut på skogsmark. Ur 
resurshushållningsperspektiv är detta en negativ konsekvens för miljön. I områden där 
jordbruksmark ianspråktas har kommunen bedömt att jordbruksmarken är väl avgränsad och 
ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig. För att kunna bygga vidare på en tät 
ortsstruktur har därför jordbruks- och skogsmark ianspråktagits 

Naturmiljö- och grönstruktur 
Område 3 kan få negativ påverkan på rekreationsvärdena i landskapsbilden runt banvallen. 
Området här har kulturhistoriska värden i ett öppet landskap. I det fortsatta planarbetet är det 
viktigt att beakta dessa värden genom att inte bygga för tätt och anpassa bebyggelsen till form 
och placering så att inte intrycket och landskapskaraktären kring det gamla stationssamhället 
påverkas. Området har avgränsats utanför det gamla spårområdet. 

Där områden planeras på jordbruksmark finns också risk för negativ påverkan på 
landskapsbilden från det aktiva jordbruket. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att bevara 
siktlinjer mellan husen mot åkrarna för att bevara landskapskaraktären.   

Område 2 ingår i ett nätverk av värdefulla lövmiljöer med vattenanknytning. Naturmiljön kan 
påverkas positivt av utvecklingen om större träd markeras ut och bevaras samt att gröna stråk 
reserveras mot hembygdsparken och bäckarna. Område 10 berör/angränsar till utpekat 
skyddsvärd natur - våtmarksområde. Området har avgränsats med hänsyn till 
våtmarksområdet.  

I område 6 finns påtagligt naturvärde (klass 3) enligt naturvärdesinventering 2019. Värdet 
består i den öppna, välhävdade betesmarken som har potential att hysa en del hävdgynnade 
växter. Områdets läge är också känsligt då det utgör entré till utpekat grönområde/park.I det 
fortsatta planarbetet behöver naturvärdena utredas sommartid. 
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I område 4:s södra del finns ett område med påtagligt naturvärde enligt 
naturvärdesinventeringen 2019. Naturvärdet består i äldre träd, en del död ved, 
översvämningsytor och möjliga lekvatten för groddjur. I det fortsatta planarbetet är det viktigt 
att bevara detta område som naturområde även pga översvämningsrisken. 

I område 5 finns påtagliga naturvärden enligt naturvärdesinventeringen 2019. Värdena består 
av hävdgynnade växter, artrikedom och nektarkälla för pollinerande insekter. I det fortsatta 
planarbetet behöver området besökas sommartid för att fastställa artvärdena i gräsmarken. 

Vatten och vattenkvalitet 
Område 1 ingår i ett delområde för grundvattenmagasin. Sydväst om området på andra sidan 
ån, finns ett grundvattenskyddat område. Viktigt i det fortsatta planarbetet att kräva att 
dagvatten renas från området innan det når ån Lagan.  

Ån Lagan, här denna del Skålån-Bolmån, uppnår god ekologisk status men ej god kemisk 
ytvattenstatus. Dock är kraven sänkta för den kemiska ytvattenstatusen eftersom 
föroreningarna kommer främst luftburet från globala utsläpp från tung industri och 
förbränningen av stenkol. I mångfunktionell bebyggelse inryms inte tung industri så 
föroreningsriskerna av grundvattnet är med föreslagen markanvändning små. Det är dock 
fortfarande eftersträvansvärt att dagvattnet renas innan det når Lagan.  

För verksamhetsområdena 9 och 10 är det extra viktigt att krav ställs på dagvattenhanteringen 
och reningen av den för att inte riskera förorena grundvattnet och därmed försämra kvaliteten 
på grundvattnet och Lagan åns ytvatten.  

I det fortsatta planarbetet är det viktigt att säkra verksamhetsområdenas dagvattenhantering så 
inte en enda kvalitetsfaktor riskerar att försämras med verksamhetsutvecklingen. 

Riksintressen 

Samtliga bebyggelseområden, förutom verksamheter och industri, föreslås innanför 
riksintressets gränser för kulturmiljö. Hamneda är också upptaget i det kommunala 
kulturmiljöprogrammet. Riksintressena uppvisar fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, lång 
bosättningskontinuitet och koppling till kommunikationsstråk. Riksintressena ingår bland de 
utpekade värdefulla kulturmiljöerna i Ljungby kommuns kommunomfattande 
kulturmiljöprogram, vilka anges vara områden som enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 § är 
värdefulla ur kulturmiljöhänsyn och där generellt förvanskningsförbud gäller. För alla dessa 
kulturmiljöer beskrivs historik, viktiga miljöer, bevarandevärde, karaktärsdrag och kvaliteter 
samt aktuellt lagskydd i kulturmiljöprogrammet. Utifrån dessa har kulturmiljöprogrammets 
riktlinjer för framtida utveckling tagits fram, vilka definierar hur riksintressenas värden ska 
hanteras. Vidare kan länsstyrelsens fördjupade beskrivningar av riksintressena fungera som ett 
viktigt stöd vid handläggning av plan- och byggärenden.  

Ny bebyggelse föreslås därför i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Hänsyn till 
riksintresset tas bl.a. genom att främst placera bebyggelsen längs vägnätet och undvika att 
ianspråkta större sammanhängande jordbruksmark. 

Utvecklingsområde 10 faller utanför men kan påverka riksintressets intryck indirekt. 
Beroende på utformning kan påverkan bli positiv av bebyggelseområdena genom ökad 
tillgänglighet och förstärkning av bykänslan när bebyggelsen utvecklas utmed 
genomfartsvägen. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till riktlinjerna i 
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kulturmiljöprogrammet vad gäller utformning och placering av byggnader för at inte påverka 
riksintressets värden negativt. 

Påverkan på miljömålen 
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad klimatpåverkan och 
bidra till miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

Miljömålet Giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga industrier i centrala delen av 
Hamneda omlokaliseras på sikt till nya planlagda områden för verksamheter och industri. 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för dagvattenhanteringen,  

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas. För att en god bebyggd miljö ska uppnås är det 
viktigt att den nya bebyggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Vidare är det viktigt att den nya bebyggelsen planeras och 
utformas med hänsyn till Hamnedas riksintressanta kulturhistoriska värden. Det är också 
viktigt att planeringen möjliggör skapandet av hållbara transportsystem.  

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser genom exploatering inom den särskilt 
värdefulla naturmiljön som Lagan åns strandområden utgör. Det är viktigt att ha goda 
underlag utifrån information om grönstruktur vid planläggning.  

Miljömålet Myllrande våtmarker kan indirekt påverkas negativt av utvecklingsområde 10 om 
exploateringen inte sker med hänsyn vad gäller dagvattenhantering och andra utsläpp som kan 
hota den biologiska mångfalden som våtmarker innehar.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte planläggningen sker med hänsyn till 
odlingslandskapets värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen innebär att fler 
får möjlighet att flytta till Hamneda och kanske därmed kan fortsätta använda och förvalta 
jordbruket vidare.  

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Säker strålmiljö bedöms inte påverkas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Med föreslagen utveckling, skapas fler möjligheter för både befintliga och nya verksamheter. 
Om service och verksamheter ökar i orten, förstärks näringslivet och arbetsmöjligheterna 
vilket kan bidra till att fler flyttar till orten som fortsätter då skapa underlag för fortsatt 
utveckling av serviceorten.  

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kommunens arbetsmarknad utökas och 
kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en större bredd 
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gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan 
detta få både positiva men också negativa konsekvenser, beroende på vad för slags 
verksamheter som startar i kommunen. Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt 
perspektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster 
som regionen i helhet har brist på. 

Kommunalekonomi  
Där kommunen är markägare, finns större möjligheter för planläggning och genomförande. 
Kostnader som uppstår initialt i de områdena är planläggning och genomförande. 
Skatteintäkter genereras när tomter säljs eller hyrs ut samt när nya företag etablerar sig som 
skapar arbetstillfällen.  

Där kommunen inte är markägare, är planläggningen avhängig den privata fastighetsägarens 
initiativ. Annars uppstår kostnader för markinköp, planläggning och genomförande. Intäkter 
ökar när nya etableringar kommit till stånd och ökar skatteintäkterna för kommunen.  

Kommunens totala ekonomi påverkas positivt om den förväntade befolkningsutvecklingen 
sker och behovet av planläggning utvecklas i relation till det. Om inte 
befolkningsutvecklingen utvecklas enligt visionen så riskerar ekonomin att påverkas negativt 
genom uteblivna skatteintäkter. Större investeringar i teknisk infrastruktur påverkar den 
ekonomiska hållbarheten negativt. 

SERVICEORT LAGAN 

 

NOLLALTERNATIV 
I nuvarande översiktsplan lyfts Lagans mångsidighet och stabila företagskultur. I 
översiktsplanen från 2006 anges att det finns flera lediga bostadstomter både i och strax 

443



Sida 119 av 142 
 

utanför Lagan. Dessutom finns obebyggd planlagd mark för industrier i nordvästra delen av 
samhället. Bedömningen kom fram till att tillgången till industrilokaler och industrimark var 
relativt god och att det sammantaget inte finns behov för ny exploatering inom de närmsta 
åren. Markområde i sydöstra delen av samhället vid gamla plantskolan pekas ut som 
markreserv men behöver saneras för att kunna exploateras. Nollalternativet innebär ingen 
större exploatering av mark- och vattenområden i förhållande till nuläget, vilket innebär 
begränsade konsekvenser positiva som negativa.  

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE  
Två områden har pekats ut för mångfunktionell bebyggelse i Lagan. Idag utgörs område 1 av 
industriområde som skapar en barriär mellan östra och västra samhället. Att omvandla 
området till centrum från industri har framförallt positiva konsekvenser för miljön och de 
sociala aspekterna. Samhällets centrum blir mer sammanhängt med bostadsområdena öster 
och väster om, störningarna minskar i centrum både i form av farligt gods, buller och 
eventuella utsläpp från industrier. Eftersom det finns flera vatten skyddade områden söder om 
samhället är det positivt att föroreningarna avhjälps i marken för att trygga kvaliteten på 
grundvattnet. Område 2 är obebyggt och angränsar till bostadsbebyggelse, räddningstjänst och 
samlingslokal.  

I förhållande till samrådsförslaget har ytan för denna användning ökat i område 1 samt 
ytterligare ett område har lagts till i område 2. Med föreslagen utveckling gynnas den 
befintliga servicen och näringslivet i Lagan som är viktig för serviceortens utveckling.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Fyra områden föreslås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse, varav ett i Åby är 
också utpekat som LIS-område. I förhållande till samrådsförslaget ett område norr om kyrkan 
minskats betydligt och två områden har tillkommit.  

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Förslaget på nytt industriområden innebär ianspråktagande av icke exploaterad mark. Ett 
område har pekats ut för utveckling med industri och har avgränsats med hänsyn till skyddade 
grundvattentäkter eftersom det inte är säkert att anlägga industriområden på 
grundvattentäkter.  

I samrådsförslaget fanns två områden utpekade. Området väster om E4 har utökats efter att ett 
politiskt inriktningsbeslut fattats om den eventuellt framtida höghastighetsjärnvägen.  

Sociala konsekvenser 
Människans behov sätts mer i centrum när omvandling sker från industri till icke störande 
verksamheter och bostäder i centrala Lagan. En tätare bebyggelsestruktur uppnås vilket 
gynnar uppkomsten av fler mötesplatser och arbetsplatser. Att orten förtätas i de centrala 
delarna underlättar vardagslivet för invånarna genom en högre tillgänglighet till arbetsplatser, 
utbildning, offentlig och kommersiell service. 

Vissa av bebyggelseområdena med mångfunktionell användning och sammanhängande 
bostadsbebyggelse ligger i periferin av orten. Det är viktigt att de områdena tillgängliggörs för 
hållbara trafikslag så att inte människors hälsa och trygghet påverkas negativt. 
Barriäreffekterna från E4 och Värnamovägen minskar om de hållbara trafikslagen prioriteras 
och sammankopplas. Det är viktigt att de perifera områdena kopplas ihop med ortens centrala 
områden för att motverka segregation och öka tillgängligheten till mötesplatser. 
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I de yttre bostadsområdena är det viktigt att även funktioner och verksamheter som inte är 
störande, planeras in i de nya bostadsområdena så att vardagslivet förenklas för de som bor 
där. Detta får en positiv effekt för miljön eftersom enklare vardagsgöromål såsom snabbinköp 
eller annan service kan finnas inom ett närmare avstånd och bilen som transportmedel kan 
väljas bort för att utföra dessa sysslor.  

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor blir tillgängliga för alla 
så att delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen är det viktigt 
med bostadsnära grönområden som uppmuntrar till lek och utevistelse. Det är viktigt att de 
mötesplatserna tillgängliggörs för barnen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt.  

Där verksamhets- och industriområdena ligger nära varandra bör man eftersträva att koppla 
ihop områden med gång- och cykelvägar så att de arbetande kan ha utbyte med varandra i 
gemensamma mötesplatser. Att fler mötesplatser skapas i de nya verksamhetsområdena 
gynnar även befintliga industrier och verksamheter eftersom det bäddar för att den sociala 
sammanhållningen bland anställda stärks.  

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet  
Med planläggning för sammanhängande bostadsbebyggelse i område 3, samt mångfunktionell 
bebyggelse i område 1 måste de eventuella föroreningarna avhjälpas vilket har positiv 
påverkan för miljön och människan.  

I de centrala delarna av Lagan minskar både buller och vibrationer från godstransporter när 
området omvandlas från industri till icke störande verksamheter och bostäder. Att industrier 
och verksamheter koncentreras till industri- och verksamhetsområdet utmed E4 är positivt för 
att farligt gods transporter minskar genom samhället och även risken för olyckor. I det 
fortsatta planarbetet är det viktigt att beräkna bullervärdena från framförallt E4 och 
Värnamovägen så att acceptabla ljudnivåer utomhus uppnås.  

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

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.” 

I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 
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Klimatpåverkan 
De flesta markanvändningsförslagen är väl lättillgängliga för fordonstrafik samt gående och 
cyklister. Område 5 är inte tillgängligt för gående- och cyklister. För att de positiva effekterna 
av förslaget ska uppnås, är det viktigt att området tillgängliggörs med gång- och cykelväg som 
kopplar an anslutande banvallsled från Vittaryd i korsningen med Vittarydsvägen. Där gång- 
och cykelförbindelser saknas till framtida bebyggelseområden är det viktigt att de kopplas 
samman så att de hållbara trafikslagen prioriteras.  

En kollektivtrafiknod föreslås i området där E4 och Värnmovägen korsar varandra. För att 
kollektivtrafiknoden ska fungera optimalt och vara lättillgängliga behöver den kopplas ihop 
med gång- och cykelförbindelse både till centrala Lagan samt till verksamhetsområdena söder 
och norr om.  

Geologi 
Område 5 ligger på isälvssediment och grundläggningsförhållandena bedöms som goda. Men 
för att inte påverka möjligheterna till bildningen av grundvatten som kan påverka 
grundvattentäkter nedströms är det viktigt att bevara naturmark i området. En del områden 
består av postglacial grovsilt-finsand och marken är inte fast. I de områdena behöver de 
geotekniska förutsättningarna för byggnation utredas.  

Området för verksamheter och industri består av sandig morän, vilket är genomsläppligt 
material enligt SGU. I sydöstra delen av området, förekommer torv och kärrtorv.  
Grundläggningsförhållandena bedöms som goda. Dock finns risker för att föroreningar lättare 
kommer ner till grundvattnet som är en risk för grundvattentäkter söderut. För att minska de 
potentiella negativa konsekvenserna av framtida industrier är det viktigt i det fortsatta 
planarbetet att beakta vilka typer av industrier som kan tänkas exploatera området, 
dagvattenhanteringen för dem samt vilka andra skyddsåtgärder som ska krävas för att minska 
riskerna med potentiella föroreningar. 

Energi 
Nybyggnation skapar alltid ett ökat energibehov, vilket ur miljöperspektiv är negativt. Med 
dagens regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera att passivhus eller energismarta 
hus ska byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av tomter eller uthyrning ställa 
villkor på exploatören att eftersträva energieffektiva byggnader.  

En omvandling av befintliga industriområden i centrala Lagan är positivt ur ett klimatneutralt 
perspektiv samt effektivare energianvändning. En minskning av energibehov i centrala 
delarna av orten kommer att föda ett annat energibehov i det externa verksamhets- och 
industriområdet. Omvandlingen av befintliga industriområden är på sikt positiv för att 
möjligheter skapas till att anlägga och bedriva verksamheterna i mer energieffektiva 
byggnader i framtiden.  

Klimatanpassning 
I delar av området i område 1 finns enligt SGU förutsättningar för skred i finkornig jordart, 
varför det behöver bedömas om det finns stabilitetsproblem. 

Delar av det framtida bebyggelseområdet utmed ån Lagan är översvämningsdrabbat redan vid 
ett -hundraårsregn samt vid de beräknade högsta flödena. Lämplig markanvändning och 
åtgärder behöver bedömas utifrån översvämningsrisken. I vissa av de nya 
bebyggelseområdena finns lågpunkter där mycket vatten samlas vid skyfall. I den fortsatta 
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planeringen är det viktigt att med hjälp av skyfallskarteringar reservera områden som naturligt 
kan ta hand om dagvatten och där rening sker innan det leds vidare.  

Områden i framförallt verksamhets- och industriområden men också i områdena där 
mångfunktionell bebyggelse föreslås utvecklas, finns risk för att värmeöar skapas när 
hårdgjorda ytor skapas. För att motverka värmeböljornas negativa konsekvenser är det viktigt 
att bevara planterade områden i dessa områden eller planera för grönska som ger skugga.  

Rekreation och friluftsliv 
Området utmed Lagan ån har värden i form av orörda miljöer och utblickar mot Lagadalens 
öppna landskap. För att inte påverka dessa rekreationsvärden negativt, är det viktigt att 
områdena närmast ån Lagan tillgängliggörs för boende och besökare och inte exploateras.  

Där det finns gångstigar i anslutning till de nya bebyggelseområdena till grönområdena runt 
om, är det viktigt i det fortsatta planarbetet att koppla ihop de stigarna med gång- och 
cykelvägarna så att grönområdena blir väl tillgängliga. Område 2 kan kopplas ihop för gående 
och cyklister med Bergastigen. Bergastigen skapar upplevelsevärden med skogskänsla, 
utblickar och öppna landskap. Norr om område 6 finns en stig som fortsätter över Skålån till 
den f.d. textilfabriken på andra sidan ån. De rekreativa värden kan av planförslaget höjas 
genom att koppla ihop området med stigen.  

Östra delen av Lagan har också pekats ut med stora rekreativa värden i 
rekreationsvärdesinventeringen 2018. Värdena består av kulturhistoria, levande landskap och 
utblickar mot det öppna landskapet. Område 3 har avgränsats med hänsyn till dessa värden 
genom att planeras intill två befintliga villaområden.   

Resurshushållning 
Östra delen av Lagan karaktäriseras av bördig jordbruksmark. Merparten av framtida 
sammanhängande bostadsbebyggelse områden har pekats ut på mark som idag till stor del är 
obebyggd och består av jordbruksmark eller skogsmark. Industri- och verksamhetsområdet 
har pekats ut på skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv är detta en negativ konsekvens 
för miljön. I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommunen bedömt att 
jordbruksmarken är väl avgränsad och ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig.  

För att kunna bygga vidare på en tät ortsstruktur har i vissa lägen jordbruks- och skogsmark 
ianspråktagits. Tre av de nya bebyggelseområdena för bostäder planeras på områden som är 
jordbruksmark. För att minska de negativa konsekvenserna begränsas områdenas avgränsning 
till att ianspråkta enbart nordvästra delen av jordbruksmarken som är mer avgränsad mellan 
två befintliga villaområden och kapas av från de andra stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna.  

Naturmiljö- och grönstruktur 
Generellt sett finns det inga höga naturvärden i de utpekade bebyggelseområdena. I två av 
områdena för sammanhängande bostadsbebyggelse finns ädellövträd och lövträd i 
sammanhang. Dessa bör bevaras och större träd bör mätas in för att skyddas i det följande 
planarbetet.  

Vatten och vattenkvalitet 
Vattenkvaliteten på sträckan Skålån-Hallsjön i Lagans vattenförekomst uppnår ej god kemisk 
status. Kraven har dock sänkts eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna av 
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kvicksilver till godkända nivåer eftersom föroreningen kommer luftburet av globala utsläpp 
från tung industri och förbränning av stenkol.  

Verksamheter och industri ligger intill vattenskyddat område. Där marken har hög 
genomsläpplighet är det ytterst viktigt att nödvändiga skyddsåtgärder planeras så att inte 
föroreningar kommer ner till grundvattnet. Eftersom mer ytor hårdgörs innebär det att den 
naturliga reningen av dagvattnet minskar innan det når grundvattnet, därför är det viktigt att 
det planeras fördröjnings- och reningssystem av dagvattnet i de områden där vattenskyddade 
områden riskerar att påverkas och innan det når ån Lagan.  

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det krav på att miljökvalitetsnormerna 
följs. I detta sammanhang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där EU-domstolen 
förtydligade hur det så kallade ”icke-försämringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. 
Det innebär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomst status ska bedömas enskilt och inte 
samlat. Det innebär därmed att myndigheterna inte får ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att försämra en enda vattenkvalitetsfaktor.   

Riksintressen 

Två av de föreslagna bebyggelseområdena föreslås innanför riksintressets gränser för 
kulturmiljö. Lagan är också är också upptaget i det kommunala kulturmiljöprogrammet. 
Riksintressena uppvisar fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, lång bosättningskontinuitet 
och koppling till kommunikationsstråk. Riksintressena ingår bland de utpekade värdefulla 
kulturmiljöerna i Ljungby kommuns kommunomfattande kulturmiljöprogram, vilka anges 
vara områden som enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 § är värdefulla ur kulturmiljöhänsyn 
och där generellt förvanskningsförbud gäller. För alla dessa kulturmiljöer beskrivs historik, 
viktiga miljöer, bevarandevärde, karaktärsdrag och kvaliteter samt aktuellt lagskydd i 
kulturmiljöprogrammet. Utifrån dessa har kulturmiljöprogrammets riktlinjer för framtida 
utveckling tagits fram, vilka definierar hur riksintressenas värden ska hanteras. Vidare kan 
länsstyrelsens fördjupade beskrivningar av riksintressena fungera som ett viktigt stöd vid 
handläggning av plan- och byggärenden.  

I de föreslagna bebyggelseområdena som faller innanför eller direkt i anslutning till 
riksintresset. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att ta hänsyn till riktlinjerna i 
kulturmiljöprogrammet vad gäller utformning och placering av byggnader för att inte påverka 
riksintressets värden negativt. 

Lagans textilfabrik är utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt område i 
kulturmiljöprogrammet. Område 6 ingår i det utpekade området. För att inte påverka de 
kulturhistoriska värdena negativt, är det viktigt att bygga vidare på den struktur med 
bostadsbebyggelse kopplat till fabriken. Dock måste sträckan till det tidigare industrispåret till 
torvmossen hållas obebyggd och lämningar som räls, slipers eller relaterat till torvbrytningen 
bevaras. 

Lagans stationsområde kan påverkas av utvecklingen i område 1. Eftersom Lagans 
stationsområdet är en värdefull kulturmiljö som ligger i anslutning väster om detta område så 
påverkar den befintliga industrimiljön helhetsintrycket av stationsmiljön något negativt. Med 
hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet för stationsområdet kan en utveckling av detta 
område skapa en ännu attraktivare miljö som kompletterar järnvägsparken. 
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Påverkan på miljömålen 
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad klimatpåverkan och 
bidra till miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

Miljömålet Giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga industrier i centrala delen av 
Lagan omlokaliseras på sikt till framtida planerat område för verksamheter och industri. 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för dagvattenhanteringen,  

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas. För att en god bebyggd miljö ska uppnås är det 
viktigt att den nya bebyggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Vidare är det viktigt att den nya bebyggelsen planeras och 
utformas med hänsyn till Lagans riksintressanta kulturhistoriska värden. Det är också viktigt 
att planeringen möjliggör skapandet av hållbara transportsystem.  

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms inte påverkas direkt eftersom det inte finns 
uttalade naturvärden i Lagan. Däremot kan det finnas naturvärden i vattenområdena och som 
inte har inventerats. Lokal påverkan på växt- och djurliv sker alltid vid exploatering och 
därför bör de värdena studeras i det fortsatta planarbetet. 

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte planläggningen sker med hänsyn till 
odlingslandskapets värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen innebär att fler 
får möjlighet att flytta till Lagan och kanske därmed kan fortsätta använda och förvalta 
jordbruket vidare. 

Myllrande våtmarker, Skyddande ozonskikt, storslagen fjällmiljö och Säker strålmiljö bedöms 
inte påverkas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Lagan som serviceort påverkas positivt av att fler bostadsområden och verksamhetsområden 
planeras eftersom det skapar mer underlag till både befintlig och framtida offentlig och 
kommersiell service i samhället. Arbetstillfällena ökar och näringslivet utvecklas positivt.  

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kommunens arbetsmarknad utökas och 
kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en större bredd 
gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan 
detta få både positiva men också negativa konsekvenser, beroende på vad för slags 
verksamheter som startar i kommunen. Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt 
perspektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster 
som regionen i helhet har brist på. 
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För en del av de föreslagna områdena innebär utvecklingen att befintliga verksamheter med 
störande industrikaraktär omlokaliseras till nya planlagda områden för industri utmed E4:an. 
Vid en sådan omvandling kan det finnas risk för att företagen väljer att flytta helt annanstans 
om de bedömer att kostnaderna för flyttningen är större än nyttan. För att motverka de 
negativa effekterna är det viktigt att planlägga attraktiv industrimark i skyltlägen utmed E4-an 
som de förhoppningsvis ser som attraktiva alternativa lägen. Det är också viktigt att 
kommunen tar upp dialogen med de berörda verksamheterna i ett tidigt skede av 
planprocessen.  

Kommunalekonomi  
Där kommunen är markägare, finns större möjligheter för planläggning och genomförande. 
Kostnader som uppstår initialt i de områdena är planläggning och genomförande. 
Skatteintäkter genereras när tomter säljs eller hyrs ut samt när nya företag etablerar sig som 
skapar arbetstillfällen.  

Där kommunen inte är markägare, är planläggningen avhängig den privata fastighetsägarens 
initiativ. Annars uppstår kostnader för markinköp, planläggning och genomförande. Intäkter 
ökar när nya etableringar kommit till stånd och ökar skatteintäkterna för kommunen.  

Kommunens totala ekonomi påverkas positivt om den förväntade befolkningsutvecklingen 
sker och behovet av planläggning utvecklas i relation till det. Om inte 
befolkningsutvecklingen utvecklas enligt visionen så riskerar ekonomin att påverkas negativt 
genom uteblivna skatteintäkter.  

SERVICEORT LIDHULT 
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NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet beskrivs Lidhult som viktigt centrum för kommunens västra delar. Det finns 
inte utpekade framtida markanvändningsförslag eftersom det finns obebyggd planlagd mark 
tillgänglig för bostäder och behovet för ny exploatering bedömdes som litet för de närmsta 
åren.  

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE  
Ett område för mångfunktionell bebyggelse har pekats ut i centrala Lidhult som i gällande 
detaljplaner är delvis planlagd för industrier. För att minska störningarna i centrala Lidhult 
samt gynna befintliga mötesplatsers fortsatta utveckling föreslås centrumutveckling med icke 
störande verksamheter och bostäder ske här.   

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Tre områden har pekats ut för sammanhängande bostadsbebyggelse. Områdena ligger intill 
befintliga bostadsområden och förtätar därmed Lidhults bebyggelsestruktur. I förhållande till 
samrådsförslaget har de två norra områdena för sammanhängande bostadsbebyggelse 
minskats ned medan det södra området har ökat.  

I förhållande till nollalternativet är det positivt att fler områden föreslås utvecklas med 
bostäder eftersom det skapar möjligheter både i flyttkedjor men också för nya invånare i 
samhället. Som serviceort behövs det underlag och utbud på bostadsmarknaden för att den 
befintliga servicen ska upprätthållas och utvecklas.  

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Det finns idag ett par större industriverksamheter/områden i Lidhult. Nytt verksamhets- och 
industriområde föreslås i västra delen av Lidhult där det redan finns befintliga verksamheter. 
Med förslaget ges möjligheter till mer centralt belägna industrier att etablera sig här. 
Dessutom finns planlagd mark söder om Lidhult centrum som inte exploaterats. För att 
undvika tunga transporter genom centrala Lidhult samt minimera negativ påverkan på natur 
och friluftsvärden bedöms delar av föreslagna område i sydvästra Lidhult vara lämpliga.  

I förhållande till samrådsförslaget har området minskats. 

Det är aspekterna hälsa och säkerhet, geologi, klimatanpassning, resurshushållning, 
naturmiljö- och grönstruktur samt kommunalekonomi som påverkas negativt av förslaget. 

Sociala konsekvenser 
Med föreslagna bebyggelseområden kan positiva effekter skapas om områdena kopplas ihop 
till befintliga mötesplatser i centrala Lidhult samt vid skolan och hembygdsgården. Område 3 
riskerar att vara lite avskärmat från samhällslivets utbud om inte tillgängligheten för gående 
och cyklister förstärks i den fortsatta planeringen. 

En tätare bebyggelsestruktur föreslås vilket gynnar uppkomsten av fler mötesplatser och 
arbetsplatser. Det är viktigt att de perifera områdena kopplas ihop med ortens centrala 
områden för att motverka segregation och öka tillgängligheten till mötesplatser.  

Omkringliggande grönytor behöver tillgängliggöras för alla så att delaktigheten i 
samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen är det viktigt med bostadsnära 
grönområden som uppmuntrar till lek och utevistelse. Det är viktigt att de mötesplatserna 
tillgängliggörs för barnen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt. Viktiga mötesplatser för 
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barn och unga behöver vara lättillgängliga på ett trafiksäkert sätt så att barn och ungdomarna 
kan på ett riskfritt sätt ta sig själva till de målpunkterna.  

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet  
Singeshultsvägen och Järnvägsgatan trafikeras idag av både tunga fordon och farligt gods. För 
att trygga barn och ungas möjlighet till att på ett trafiksäkert sätt ta sig till skolan från område 
3 är det viktigt att gång- och cykelförbindelse planeras som binder ihop de perifera områdena 
med viktiga målpunkter i samhället. 

Med föreslaget område för verksamheter och industri i västra delen av Lidhult utmed 
Singeshultvägen, minskar tunga transporter och farligt gods i centrala Lidhult. Detta är 
positivt vad gäller buller och luftföroreningar. 

Bullerberäkningar från Singeshultsvägen och Järnvägsgatan behöver göras i det fortsatta 
planarbetet för att klara acceptabla utomhus ljudnivåer i området för mångfunktionell 
bebyggelse.  

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.” 

I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 

Klimatpåverkan 
En del framtida bebyggelseområdena hamnar längre ifrån centrala Lidhult och det finns 
därmed risk för negativa konsekvenser avseende trafiksäkerheten. För att de hållbara 
trafikslagen ska väljas före fordon som transportsätt, är det viktigt att gång- och 
cykelförbindelserna utvecklas och knyter ihop de framtida bebyggelseområdena med varandra 
och med centrala Lidhult.  

En kollektivtrafiknod föreslås utmed Järnvägsgatan i östra delen av område 1, och det är 
viktigt att gång- och cykelvägar är väl sammankopplade med denna punkten så att hela resan 
blir så hållbar som möjligt. Även trafiksäkra överfarter över Unnarydsvägen och 
Järnvägsgatan behöver planeras i det fortsatta arbetet.   
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Geologi 
De föreslagna bebyggelseområdena består i huvudsak av morän och isälvssediment. I en del 
områden finns inslag av torv och fyllnadsmassor, här är marken inte fast vilket ur 
grundläggningssynpunkt är negativt. I områden där det finns isälvssediment finns risk för 
negativ påverkan på grundvattnet. Eftersom isälvssediment ofta innehar grundvattenmagasin 
är det viktigt att i framtida verksamhets- och industriområden hantera dagvatten på ett sådant 
sätt så att föroreningar inte kommer ned till grundvattnet. I de områden som inte är fasta 
behöver de geotekniska förutsättningarna utredas i efterkommande planarbete.  

Energi 
Byggnation är alltid resurskrävande, vilket ur miljöperspektiv är negativt. Dock är nya hus 
mer energieffektiva än äldre. Med dagens regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera 
att passivhus eller energismarta hus ska byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av 
tomter eller uthyrning ställa villkor på exploatören att eftersträva energieffektiva byggnader. 

Klimatanpassning 
När fler ytor hårdgjörs i samband med bebyggelsens utveckling finns risker för att värmeöar 
skapas. I framförallt verksamhets och industriområden kan detta bli ett problem. Även i 
områden för sammanhängande bostadsbebyggelse är det viktigt att det finns svala platser i 
form av naturområden eller större träd i sammanhang.  

På hårdgjorda ytor finns det också risk för att vatten samlas vid skyfall. För att motverka de 
negativa konsekvenserna av planförslagen, är det viktigt att bevara eller planera naturområden 
som kan svälja dagvatten och ge skugga vid värmeböljor.  

Rekreation och friluftsliv 
Område 2 ingår i ett större utpekat rekreationsområde vid kyrkan. Värdena består i 
skogskänsla, kulturhistoria och levande landskap med sammanhängande bokskogsområde 
samt ängs- och hagmarker utanför skogen. Området har avgränsats med hänsyn till de höga 
naturvärdena runt kyrkan och hembygdsgården. Med föreslagen bebyggelseutveckling ökar 
tillgängligheten till rekreationsområdet. 

Det föreslagna bebyggelseområdet närmast Lidhultsån har avgränsats med hänsyn till de 
rekreativa värdena runt Lidhultsån. Här finns värden i form av skogskänsla, utblickar mot 
öppna landskap, aktivitet och utmaning, service och samvaro samt variationsrikedom och 
naturpedagogik. För att motverka negativ påverkan på dessa värden är det viktigt i det 
fortsatta planarbetet att säkra tillgängligheten till rekreationsområdet från centrala Lidhult.  

Resurshushållning 
Merparten av framtida bebyggelseområden har pekats ut på mark som idag till stor del är 
obebyggd och består av jordbruksmark eller skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv är 
detta en negativ konsekvens för miljön.  

I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommunen bedömt att jordbruksmarken är väl 
avgränsad och ingen annan lokalisering för exploatering är möjlig. För att kunna bygga vidare 
på en tät ortsstruktur har jordbruks- och skogsmark ianspråktagits.  

För att inte ianspråkta jungfrulig mark och för att kunna dra nytta av befintlig infrastruktur har 
det bedömts lämpligt att samla verksamheter och industrier där det redan idag finns flera 
sådana verksamheter i sydvästra delen av Lidhult.  
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Naturmiljö- och grönstruktur 
Enligt naturvårdsinventeringen finns det högst naturvärden (klass 1) i östra delen av Lidhult 
vid hembygdsgården. Värdet består i ädellövskogen som omger området. Område 2 har 
avgränsats väster om Odensjövägen med hänsyn till de högsta naturvärdena. I merparten av 
föreslagna bebyggelseområden finns det inslag av ädellövträd i sammanhang. Föreslagna 
bebyggelseområden kan få viss negativ påverkan på dessa områden om inte hänsyn i den 
fortsatta planeringen tas. 

Vatten och vattenkvalitet 
Lidhultsån (Unnen- Stensjön) ligger inom Lagans avrinningsområde. Enligt 
vatteninformationssystem Sverige, uppnår inte vattenförekomsten god ekologisk status på 
grund av den fysiska påverkan från människan. Dammar och andra hinder kan hindra fiskar 
och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och växter kan sakna naturliga 
livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis strandskoning och uppodlad mark. 
Kvalitetskravet är förlängt till 2033. 

God kemisk ytvattenstatus uppnås inte gällande kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 
bromerade difenyleter. Kvalitetskravet för god kemisk ytvattenstatus är förlängt till 2027 med 
undantag av benso (a) pyrene.  

Vad gäller den kemiska ytvattenstatusen finns yttre påverkansfaktorer från föroreningar ifrån 
en förde detta sågverksindustri samt reningsverk. Kraven har dock sänkts för den kemiska 
ytvattenstatusen eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till 
godkända nivåer eftersom föroreningen kommer luftburet av globala utsläpp från tungt 
industri och förbränning av stenkol.   

Kulturmiljö 
De föreslagna bebyggelseområdena har avgränsats med hänsyn till kulturmiljövärdena i västra 
och östra delen av samhället. 

Riksintressen 
Sydöstra delen av föreslaget bebyggelseområde 4 utgörs av påtagliga naturvärden (klass 3) 
enligt naturvärdesinventeringen. Området runt Lidhultsån är utpekat som riksintresse för 
Naturvård och Natura 2000. Naturen utgörs av främst tall, barr, lövblandad barr samt 
triviallöv med ädellövinslag. Sydöstra delen utgörs med inslag av lövsumspkog och våtmark. 
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att skapa tillgänglighet till Natura 2000 området. 
Område 4 har avgränsats med hänsyn till riksintressets gränser och i det fortsatta planarbetet 
är det istället viktigt att säkra tillgängligheten till naturområdet utan att påverka riksintressets 
och Natura 2000 områdets värden negativt.  

Påverkan på miljömålen 
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad klimatpåverkan och 
bidra till miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

Miljömålet Giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga industrier i centrala delen av 
Lidhult omlokaliseras på sikt till framtida planerat område för verksamheter och industri 
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Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för dagvattenhanteringen, 

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas. För att en god bebyggd miljö ska uppnås är det 
viktigt att den nya bebyggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt att planeringen möjliggör skapandet av 
hållbara transportsystem.  

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv kan indirekt påverkas om exploateringen inte sker med 
hänsyn till de utpekade naturvärdena. För att minska negativ påverkan har områdena med 
höga naturvärden föreslagits som grönområden i samhället. Ambitionen att tillgängliggöra det 
riksintressanta naturområdet samt Natura 2000 området utmed Lidhultsån får inte ske på 
bekostnad av växt- och djurlivet.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte planläggningen sker med hänsyn till 
odlingslandskapets värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen innebär att fler 
får möjlighet att flytta till Lidhult och kanske därmed kan fortsätta använda och förvalta 
jordbruket vidare.  

Miljömålet Myllrande våtmarker riskerar att påverkas negativt genom att Lidhultsån som inte 
uppfyller kvalitetskravet för den kemiska ytvattenstatusen, rinner igenom naturreservatet 
Årshultsmyren.  

Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Säker strålmiljö bedöms inte påverkas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Lidhults befintliga service och näringsliv gynnas av att fler boendemöjligheter skapas 
eftersom det ger ett befolkningsunderlag som gynnar och utvecklar både offentlig och 
kommersiell service.  

Med mångfunktionell bebyggelse skapas ytterligare möjligheter till att fler icke störande 
verksamheter kan utvecklas i centrala Lidhult som gynnar och utvecklar näringslivet. 
Kommunens arbetsmarknad utökas och kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. 
Vilket är positivt för att en större bredd gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för 
förändringar. I ett regionalt perspektiv kan detta få både positiva men också negativa 
konsekvenser, beroende på vad för slags verksamheter som startar i kommunen. Det vore 
önskvärt om verksamheterna i ett regionalt perspektiv skulle komplettera den regionala 
arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster som regionen i helhet har brist på. 

Kommunalekonomi  
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om befolkningsutvecklingen också 
utvecklas positivt eftersom det generar skatteintäkter för kommunen. Större investeringar i 
teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt. 
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I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt kostnader för planläggning och 
genomförande genom investering i tekniska system. Intäkter skapas genom försäljning av 
tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter som startar i kommunen ger också fler 
arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av anställda också bor 
och lever i kommunen. Där marken är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga området. I de fall där privata 
markägare vill planlägga sin mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenomförande 
genom utbyggd infrastruktur.  
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NOLLALTERNATIV 
I översiktsplan från 2006 anges att markbehovet var relativt litet för Ryssby då när 
översiktsplanen togs fram. Ryssbys läge utmed riksväg 25 lyfts som ett bra läge ur 
kommunikationssynpunkt. Åtgärder som lyfts är att ta fram en grönstrukturplan och fortsatt 
arbete med Ryssbyprogrammet dvs den fördjupade översiktsplanen från 2000.  

Önskemål om gång- och cykelväg till Ljungby lyfts också. Markanvändningsförslagen 
jämförs mot den fördjupade översiktsplanen för Ryssby, antagen av kommunfullmäktige år 
2000. I den gällande översiktsplanen står att den fördjupade översiktsplanen för Ryssby 
fortsättningsvis ska gälla 

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE  
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och Storgatan och föreslås utvecklas med 
mångfunktionell bebyggelse. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur och 
möjligheter till fler verksamheter som stärker mötesplatser och gynnar den befintliga servicen 
och näringslivet i serviceorten. 

Södra delen ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra del. Här föreslås en utveckling ske 
med omvandling från industriverksamhet till mångfunktionell bebyggelse. Med förslaget 
skapas en bättre miljö både för boende och naturen. De obebyggda tomterna i den norra delen 
äger kommunen vilket är positivt för planens genomförande.  

I förhållande till samrådsförslaget området för denna användning expanderat till att omfatta 
även området söder om Stationsvägen.  

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE 
Fyra områden för sammanhängande bostadsbebyggelse har pekats ut. 

Förslagen överensstämmer i huvudsak med den fördjupade översiktsplanens förslag för 
Ryssby. I den fördjupade översiktsplanen föreslås områdena 4, och 5 utvecklas med bostäder 
och skola medan områdena 1 och 2 föreslås utvecklas med industri. 

VERKSAMHETER OCH INDUSTRI 
Nytt industriområde föreslås utmed riksväg 25 vid den västra infarten till Ryssby. Förslaget 
möjliggör att befintliga industriområden i centrala Ryssby och industriområdet intill 
bostadsområdet i sydväst får möjlighet att omlokalisera sig vilket är gynnsamt för miljön i 
samhället.  

Sociala konsekvenser 
Att samhället förtätas med bostäder runt fotbollsplanen och skolan har positiv påverkan på 
den sociala sammanhållningen eftersom mötesplatserna förstärks med fler människor. Det är 
viktigt ur ett barnperspektiv att skolområdet och fotbollsplanerna både är utformade med 
funktioner som lockar till besök och att de är tillgängliga på ett trafiksäkert sätt.  

Det är viktigt att framtida mötesplatser och omkringliggande grönytor blir tillgängliga för alla 
så att delaktigheten i samhällslivet kan ske på tryggt och jämlikt sätt. För barnen är det viktigt 
med bostadsnära grönområden som uppmuntrar till lek och utevistelse. Det är viktigt att de 
mötesplatserna tillgängliggörs för barnen så att de kan nå dem på ett trafiksäkert sätt.  

Med omvandling från industri till icke störande verksamheter i centrala Ryssby får förslaget 
positiva konsekvenser för det sociala livet i Ryssby genom att med icke störande 
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verksamheter kan ytterligare mötesplatser skapas. Område 1 ligger dessutom utmed 
Ryssbysjön och synergier kan skapas i området när sociala och rekreativa värden samverkar i 
området.  

Även föreslagen användning i område 2 innebär en omvandling från industri till bostäder, 
vilket gynnar den sociala sammanhållningen i bostadsområdet.  

Det planerade bebyggelseområdet utmed Rv.25 ligger nära Eljjusspåret vilket kan fungera 
som en slags mötesplats för framtida anställda genom att erbjuda rekreation under arbetstid. 

Att fler mötesplatser skapas i de nya verksamhetsområdena gynnar även befintliga industrier 
och verksamheter eftersom det bäddar för att den sociala sammanhållningen bland anställda 
stärks.  

Miljömässiga konsekvenser  
Hälsa och säkerhet 
Eftersom riksväg 25 redan används för farligt gods transporter och ger störning i form av 
trafikbuller, är det bättre att koncentrera störande verksamheter till det föreslagna området för 
verksamheter och industri utmed Rv.25. För att framtida anställdas utemiljö ska ha en 
acceptabel ljudnivå är det viktigt att en bullerberäkning görs för vägtrafikbullret från Rv.25. 
Med utgångspunkt i det kan byggnader placeras så att de anställda får tystare utemiljöer.  

Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som 30 meter för 25:an, bedöms byggnation 
påverka trafiksäkerheten och skulle kräva tillstånd från länsstyrelsen. Vägar för farligt gods 
kan kräva att ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska risken för olyckor eller för 
att minimera skadorna vid olyckor.  

Eventuella föroreningar saneras i centrala Ryssby när omvandling sker från industri till icke 
störande verksamheter samt bostäder.  

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.” 

I samband med detaljplanering görs en bedömning om miljökvalitetsnormerna för luft 
kommer överskridas utifrån föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs, kompletteras förslaget med planbestämmelser eller 
minskas exploateringsgraden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte överskrids. 
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Klimatpåverkan 
Föreslagna bebyggelseområden ligger väl tillgängliga utmed befintlig infrastruktur vilket ökar 
möjligheterna för att områdena även tillgängliggörs med hållbara trafikslag. För att hållbara 
trafikslag ska prioriteras av invånarna måste viktiga målpunkter som kollektivtrafiknoden, 
skolor, verksamhetsområden och andra viktiga mötesplatser tillgängliggöras med gång- och 
cykelförbindelse.  

Geologi 
Fyra av de planerade bebyggelseområdena består av glacial grovsilt-finsand och är inte fast 
mark. För att bedöma grundläggningsförhållandena i dessa områden, behöver de geotekniska 
förutsättningarna utredas i det fortsatta arbetet.  

För det planerade området för verksamheter och industri består marken av sandig morän och 
marken har medelhög genomsläpplighet enligt SGU. I det fortsatta planarbetet är det viktigt 
att säkra dagvattenhanteringen så att inte föroreningar riskerar att komma ned till 
grundvattnet. 

Energi 
Byggnation är alltid resurskrävande, vilket ur miljöperspektiv är negativt. Dock är nya hus 
mer energieffektiva än äldre. Med dagens regelverk är det svårt att i detaljplanearbetet reglera 
att passivhus eller energismarta hus ska byggas. Däremot kan kommunen vid försäljning av 
tomter eller uthyrning ställa villkor på exploatören att eftersträva energieffektiva byggnader.  

En omvandling av befintliga industriområden i centrala Ryssby är positivt ur ett 
klimatneutralt perspektiv samt effektivare energianvändning. En minskning av energibehov i 
centrala delarna av orten kommer att föda ett annat energibehov i det externa verksamhets- 
och industriområdet. Omvandlingen av befintliga industriområden är på sikt positiv för att 
möjligheter skapas till att anlägga och bedriva verksamheterna i mer energieffektiva 
byggnader i framtiden.  

Klimatanpassning 
I område 4 finns enligt SGU risk för skred i finkornig jordart, varför det behöver bedömas om 
det finns stabilitetsproblem. 

Område 1 kan vara översvämningsdrabbat vid höga flöden när Ljungabäcken svämmar över. 
Den södra delen av området utgörs av mycket hårdgjorda ytor. I det fortsatta planarbetet är 
det viktigt att utreda risken vidare och bestämma plushöjder för husgrunderna samt inte 
planera för byggnader med källare. 

Där nya verksamhets- och industriområde planeras är det viktigt att dagvattenhanteringen 
planeras så att både rening och mängd kan hantera för att utesluta föroreningsrisken av 
grundvattnet.  

Med föreslagna bebyggelseutvecklingar ökar andelen hårdgjorda ytor vilket under varmare 
tider på året kan ge negativa konsekvenser i form av värmeöar. För att minska de negativa 
effekterna av värmeöar är det bra om områdena planeras med planterade områden som ger 
skugga och tar hand om dagvattnet vid skyfall.  

Rekreation och friluftsliv 
Med planerad verksamhets- och industriområde kan en negativt påverkan på elljusspåret med 
buller ske och möjligheterna att utöka elljuspåret mot väg 25 minskar. För att motverka de 
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negativa konsekvenserna är det viktigt i det fortsatta planarbetet att bevara en skyddszon i 
form av naturmark mot Eljusspåret. 

Områdena som planeras intill Ryssbysjön gynnas av närheten till rekreativa värden i form av 
vandringsstigar och badmöjligheter. För att inte påverka de rekreativa värdena negativt här 
behöver tillgängligheten från dessa områden till Ryssbysjön säkras.  

ResurshushållningTvå av de framtida bebyggelseområdena, planeras på skogsmark där det 
kan finnas värden för skogsbruket. Ett område planeras på en del jordbruksmark. Industri- och 
verksamhetsområdet har pekats ut på skogsmark. Ur resurshushållningsperspektiv är detta en 
negativ konsekvens för miljön. I områden där jordbruksmark ianspråktas har kommunen 
bedömt att jordbruksmarken är väl avgränsad och ingen annan lokalisering för exploatering är 
möjlig. För att kunna bygga vidare på en tät ortsstruktur behöver jordbruks- och skogsmark 
ianspråktas. 

Naturmiljö- och grönstruktur 
Natur- och rekreationsvärden finns främst längs Ryssbysjön (främst i väst och nordväst),  
medan tillgången till grönytor är sämre längre från sjön. Grönstrukturen utgörs av relativt 
smala områden, varför det är viktigt att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre för att 
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena. 

Väster om södra området (1), utmed Tunagatan finns ett område med högt naturvärde (klass 
2, enl. inventering 2017). Viktigt i det fortsatta planarbetet att skapas passager från 
centrum/bostadsområdet till naturområdet. I naturvårdsinventeringen för Ryssby (2017) finns 
en smal remsa utmed sjöns västra kant utpekat som naturvärdesobjekt klass 4 (visst 
naturvärde). Avgränsning av föreslaget område har skett med hänsyn till naturvärden och 
området utanför är utpekat för grönstruktur.  

Område 2 planeras på ett utpekat naturvärdesområde med klass 4 (visst naturvärde). Värdena 
är knutna till äldre träd. För att minska negativa konsekvenser på ianspråktagandet av marken 
är det viktigt att mäta in och bevara större äldre träd i det fortsatta planarbetet.  

I södra delen av Ryssby finns ett regionalt lövskogsstråk och påtagliga naturvärden (klass 3). 
Områdena här består i den artrika floran. Avgränsningen av föreslaget område har skett med 
hänsyn till naturvärdena.  

Med föreslagen användning i område 6 tas jungfrulig mark i anspråk men där finns inga höga 
naturvärden att ta hänsyn till. 

Vatten och vattenkvalitet 
Vattenkvaliteten i Ryssbysjön uppnår ej god kemisk status. Kraven är dock sänkta för att 
uppnå god kemisk status eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att sänka halterna av 
kvicksilver till godkända nivåer eftersom föroreningen kommer luftburet av globala utsläpp 
från tung industri och förbränning av stenkol. Kraven för att uppnå god ekologisk status är 
satt till 2027, i dagsläget är den måttlig. För att minska de negativa konsekvenserna för 
vattenkvaliteten är det viktigt att dagvattnet renas i bebyggelseområdena innan det når sjön.  

Där omvandling sker från industri till icke störande verksamheter samt sammanhängande 
bostadsbebyggelse, tryggas vattenkvaliteten eftersom marken saneras från eventuella 
föroreningar.  Med ny teknik för dagvattenhanteringen kan dagvattnet renas innan utsläpp. 
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Kulturmiljö 
Det finns inga utpekade kulturmiljöer som påverkas.  

Riksintressen 
Hela Ryssbyssjön och Stensjön ingår i riksintresse för natur. Med omvandlingen från industri 
till mångfunktionell bebyggelse minskar miljöbelastningen på naturen. I det fortsatta 
planarbetet är det viktigt att säkerställa passage till naturområdet samt passage utmed sjön. 
Områdena 1 och 4 som hamnar närmast Ryssbysjön har avgränsats med hänsyn till 
riksintressets värden för naturvård och med hänsyn till att bevara tillgänglighet utmed 
Ryssbysjöns stränder.  

Påverkan på miljömålen 
Planerad bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ 
påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan i olika omfattning beroende på var och 
hur bebyggelse utförs. Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av 
kollektivtrafik samt andra hållbara transportslag, kan de ge en minskad klimatpåverkan och 
bidra till miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

Miljömålet Giftfri miljö kan påverkas positivt om befintliga industrier i centrala delen av 
Ryssby omlokaliseras på sikt till framtida planerat område för verksamheter och industri. 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och reningsfunktioner inrättas för dagvattenhanteringen,  

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas. För att en god bebyggd miljö ska uppnås är det 
viktigt att den nya bebyggelsen både blir funktionsblandad och att bostäder byggs med 
varierade upplåtelseformer. Det är också viktigt att planeringen möjliggör skapandet av 
hållbara transportsystem. 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv kan indirekt påverkas om exploateringen inte sker med 
hänsyn till de utpekade naturvärdena. För att minska negativ påverkan har området med högt 
naturvärde föreslagits som grönområde i samhället. Ambitionen att tillgängliggöra det 
riksintressanta naturområdet utmed Ryssbysjön får inte ske på bekostnad av växt- och 
djurlivet.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag utifrån 
information om grönstruktur vid planläggning.  

Ett rikt odlingslandskap kan påverkas negativt om inte planläggningen sker med hänsyn till 
odlingslandskapets värden. Viss positiv påverkan kan ske om planläggningen innebär att fler 
får möjlighet att flytta till Ryssby och kanske därmed kan fortsätta använda och förvalta 
jordbruket vidare.  

Myllrande våtmarker, Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Säker strålmiljö bedöms 
inte påverkas.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Med föreslagna bebyggelseområden för sammanhängande bostadsbebyggelse, skapas 
boendemöjligheter så att fler kan bosätta sig i Ryssby. Detta gynnar serviceortens 
arbetsmarknad och näringsliv.  

Att centrala Ryssby föreslås omvandlas till icke störande verksamheter och bostäder kan både 
ha positiva och negativa konsekvenser för näringslivsutvecklingen.  

Med utvecklingen av mångfunktionell bebyggelse kan kommunens arbetsmarknad utökas och 
kompletteras med mer tjänstebaserade verksamheter. Vilket är positivt för att en större bredd 
gör att arbetsmarknaden blir mindre känslig för förändringar. I ett regionalt perspektiv kan 
detta få både positiva men också negativa konsekvenser, beroende på vad för slags 
verksamheter som startar i kommunen. Det vore önskvärt om verksamheterna i ett regionalt 
perspektiv skulle komplettera den regionala arbetsmarknaden med sådana företag och tjänster 
som regionen i helhet har brist på.  

Verksamheterna som på sikt ska erbjudas möjligheten att omlokalisera sig till nytt 
verksamhets- och industriområde utmed Rv.25 måste i ett tidigt skede av planprocessen föras 
dialog med. Risk finns annars att verksamheten lägger ned eller flyttar från orten.  

Kommunalekonomi  
Totalt sett påverkas den kommunala ekonomin positivt om befolkningsutvecklingen också 
utvecklas positivt eftersom det generar skatteintäkter för kommunen. Större investeringar i 
teknisk infrastruktur påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt. 

I de områden där kommunen äger marken, uppstår initialt kostnader för planläggning och 
genomförande genom investering i tekniska system. Intäkter skapas genom försäljning av 
tomter eller uthyrning av fastigheter. Verksamheter som startar i kommunen ger också fler 
arbetstillfällen vilket ökar skatteintäkterna ytterligare om merparten av anställda också bor 
och lever i kommunen. Där marken är privatägd, uppstår kostnader för markinköp om inte 
den privata fastighetsägaren på eget initiativ vill planlägga området. I de fall där privata 
markägare vill planlägga sin mark, uppstår kostnader för planläggning och plangenomförande 
genom utbyggd infrastruktur. 

 

LIS-OMRÅDEN 
NOLLALTERNATIV 
Nuvarande översiktsplan berör inte så kallade LIS-områden eftersom översiktsplanen togs 
fram innan dessa tillkom i lagstiftningen. Kommunen har dock en särskild LIS-plan som 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. LIS-planen inkluderar även en 
miljökonsekvensbeskrivning och den antogs 2011. I gällande LIS-plan finns 17 olika områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. De utpekade områdena ska underlätta för 
etableringar i attraktiva strandnära lägen både för bostäder och för frilufts- och 
turismanläggningar. Nollalternativet innebär att befintligt tematiskt tillägg till översiktsplanen 
fortsatt gäller. Det innebär att områdena inte reviderats utifrån det behov som framkommit 
sedan planen antogs eller efter den nya strukturbilden för kommunens utveckling. Det innebär 
att vissa utpekade områden utanför prioriterade stråk med närhet till serviceorter kan medföra 
större behov av transporter som inte kan göras genom exempelvis kollektivtrafik eller cykel, 
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vilket inte gynnar möjligheten att ökan hållbara transporter för att minska klimatpåverkan. Det 
kan också innebära större belastning genom vatten och avlopp. Om inte en översyn av 
lokaliseringar av LIS-områden utifrån befintlig och planerad utbyggnad av VA eller annan 
kommunal service görs, ges inte möjlighet till positiva effekter för ur både ekonomisk och 
miljömässig synpunkt. Översynen kan leda till att minska behovet av investeringar i ny 
infrastruktur eller ge möjlighet till optimering genom att samla behoven inom ett mindre 
område. Därigenom minskas belastningen på miljön genom bland annat näringsämnen och 
föroreningar från enskilda avlopp. 

Sociala konsekvenser 
En utbyggnad enligt förslag som presenteras medför effekter på den allemansrättsliga 
tillgängligheten och villkoren för växt- och djurliv. Förslagen kan medföra att det 
anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom LIS-områdena men att det rörliga friluftslivet 
och växt – och djurliv får sämre villkor. Genom att prioritera områden i närhet av serviceorter 
och prioriterade stråk samt att lyfta fram vikten av att gång- och cykelleder finns eller anläggs 
till exempel i samband med exploatering, är avsikten att öka tillgängligheten till områdena.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att i första hand utpeka LIS-områden intill serviceorter och prioriterade stråk utifrån 
kommunens strukturbild, kan det ge positiva effekter med avseende på ekonomiska aspekter 
genom närhet till befintlig service i serviceorten och bättre möjligheter för att kunna nyttja 
befintlig infrastruktur. 

Miljömässiga konsekvenser  
Bedömningen är att strandskyddets övergripande syfte inte motverkas med de utpekade LIS-
områdena. Vid framtagande av LIS-områden har platser med höga naturvärden utifrån 
exempelvis riksintresse för naturvård eller områden med hänsyn till noteringar om känsliga 
arter undantagits. 

Områden vid strandzonen är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Vissa områden 
innehåller också hotade eller arter som är särskilt känsliga för exploatering. Det är viktigt att 
nuläget kartläggs genomgående inför beslut för att minska risken för negativ påverkan på 
växt- och djurlivet. 

Ett särskilt underlag i form av naturvärdes- och kulturmiljöinventeringar samt inventering av 
rekreativa värden har tagits fram i arbetet med översiktsplanen och finns tillgängliga som 
underlag för utveckling inom flera föreslagna LIS-områden. Fördjupade undersökningar kan 
krävas i varje enskilt ärende.  

Miljökvalitetsnormer ska beaktas. Vissa sjöar och vattendrag med LIS-områden uppnår inte 
god status.  

Landskapsbild 
Landskapsbilden kan komma att påverkas genom de nya tillagda LIS-områdena. De tillagda 
områdena Askaken, Agunnaryd och Kösen har inte tidigare varit utpekade som LIS-områden. 
Eftersom LIS-områdena prioriteras i närheten av befintlig bebyggelse, infrastruktur, 
serviceorter och prioriterade stråk så bedöms påverkan på landskapsbilden mindre då det inte i 
första hand är i opåverkade områden som LIS-områden pekats ut.  
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Riksintressen 
En del LIS-områden ligger i eller intill riksintresse för friluftslivet vid sjön Bolmen. En del av 
LIS områdena ligger också intill riksintresseområden för Natur. I flera av områdena föreslås 
särskilt användning för besöksnäring/turistverksamhet vilket gynnar det anläggningsbaserade 
friluftslivet men kan missgynna det rörliga friluftslivet. Hänsyn till riksintresset ska tas vid 
bedömning i varje enskilt fall.  

Påverkan på miljömålen 
Bebyggelse ger ökad energianvändning, transporter och avfall som kan ha negativ påverkan 
på miljömålet Begränsad klimatpåverkan, i olika omfattning beroende på var och hur 
bebyggelse utförs. Genom att i större utsträckning sträva mot att lokalisera LIS-områden i 
anslutning till prioriterade stråk och befintlig service där det finns större möjlighet till 
samverkan kring infrastruktur samt färre och mer hållbara transporter, kan klimatpåverkan 
minskas.  

Om bebyggelsen kan bidra till ökat underlag och därmed utbyggnad av kollektivtrafik kan de 
ge en minskad klimatpåverkan och bidra till miljömålet Frisk luft och Bara naturlig 
försurning. En ökad exploatering kan dock få negativ påverkan. 

LIS-planen kan ha viss påverkan på miljömålet Giftfri miljö eftersom det inom vissa LIS-
områden finns potentiellt förorenade områden. Hänsyn ska tas till dessa vid exploatering. 
Genom att prioritera exploatering vid potentiellt förorenade områden kan det bidra till att fler 
områden undersöks och åtgärdas. 

Miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag, samt till viss del målet 
Grundvatten av god kvalitet kan påverkas negativt av exploatering till följd av LIS-planen. 
För att minska påverkan föreslås områden i närheten av befintlig infrastruktur. En hållbar VA-
lösning är till exempel särskilt avgörande för möjligheten att exploatera kring sjöar och 
vattendrag med övergödningsproblematik, exempelvis sjön Bolmen.  

En del av de utpekade områdena ligger i skogsmiljö och det kan påverka målet Levande 
skogar. Exploatering kan innebära negativa konsekvenser men kan också innebära att 
skogsmiljövärdena uppmärksammas och värnas. Det är viktigt att ha goda underlag vid 
handläggning av dispenser. Gällande målet Ett rikt odlingslandskap finns också möjlighet att 
skapa attraktiva lägen på landsbygden som bidrar till ett ökat intresse för att bruka marken 
även i framtiden.  

Målet God bebyggd miljö påverkas. Inom vissa utpekade LIS-områden finns risk för 
översvämningar som uppmärksammats och ska hanteras vid fortsatt handläggning för att 
säkerställa att inte olämplig exploatering sker.  Genom attraktiva miljöer för både 
besöksnäring och boende kan det ge en positiv påverkan i form av större underlag för lokala 
servicefunktioner och därmed bidra till målet. Revideringen av LIS-områdena görs också för 
att öka möjlighet till nyttjande och samordning av befintlig infrastruktur och service.  

Ett rikt växt- och djurliv kan få negativa konsekvenser genom exploatering inom den särskilt 
värdefulla naturmiljön som strandområden utgör. Särskilt utpekade värdefulla områden ingår 
ej i LIS-områden. Särskild hänsyn till växt- och djurliv ska alltid tas vid prövning av ärenden. 
I vissa fall kan viss störning vara godtagbar.  
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Miljömålen Skyddande ozonskikt, Storslagen fjällmiljö och Säker strålmiljö bedöms inte 
påverkas. Inga våtmarker berörs av de utpekade LIS-områdena.  

Möjlig påverkan kan vara på målet Hav i balans samt Levande kuster och skärgård via 
vattendrag som mynnar i Kattegatt och i Hanöbukten.  

UPPFÖLJNING 
Då förutsättningarna för planering och utveckling av kommunen ständigt förändras är det 
viktiga att ha en aktuell och uppdaterad översiktsplan. I dag sker utveckling och förändring i 
omvärlden i allt snabbare takt vilket gör att kommunala styrdokument som översiktsplanen 
behöver uppdateras oftare. För att ha en så aktuell översiktlig planering som möjligt ska 
kommunen jobba med löpande översiktsplanering.  

Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska planering och bör användas för att 
samordna kommunens planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genomslag och för att 
arbetet med löpande översiktlig planering ska löpa på är det viktigt att det finns ett 
strukturerat och kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande översiktliga planeringen går till är 
av avgörande betydelse för hur översiktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför rutiner för kommunens arbete med översiktlig planering bör fastställas i samband med 
antagandet av översiktsplanen. I projektplanen för översiktsplanen behandlar ett av 
projektmålen den löpande översiktliga planeringen: 

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

Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga planeringen är en handlingsplan för 
implementering av översiktsplanen. I handlingsplanen ska kommande strategiska 
planeringsprojekt definieras, prioriteras och planeras för frågor som är viktiga för kommunens 
framtida utveckling. För att ge framförhållning behöver handlingsplanen sträcka sig över ett 
antal år framåt, gärna minst 3-4 år.  

Handlingsplanen behöver följas upp och uppdateras årligen, både för att förbli aktuell och för 
att kunna fungera som ett underlag för kommunens övergripande verksamhets-, budget- och 
resursplanering. I samband med den årliga uppföljningen bör även aktualiteten i 
översiktsplanens strategiområden, ställningstaganden och markanvändningsförslag samt 
kopplingen till relevanta kommunala mål ses över. Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Mycket av detta är krav som plan- och bygglagen ställer på den 
aktualitetsprövning av översiktsplanen som ska ske minst en gång per mandatperiod.  

I samband med den årliga uppdateringen bör frågeställningar som dessa hanteras: 

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

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

översiktsplanen? 

466



Sida 142 av 142 
 

• Hur förhåller sig översiktsplanens markanvändningsförslag till behovet av 
exploaterbar mark? 

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

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

I samband med antagandet av översiktsplanen ska en handlingsplan för implementering av 
översiktsplanen vara framtagen. Till dess behöver ansvaret förtydligas för både den löpande 
översiktliga planeringen i stort och för de utpekade planeringsprojekten. Vidare behöver det 
klargöras hur det kommande arbetet med planeringsstrategi och eventuellt omtaget på hela 
översiktsplanen ska hanteras praktiskt och formellt. 

Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi. I 
planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i 
kommunens vision med utveckling av den fysiska miljön. Genom att jobba kontinuerligt med 
strategin kan kommunen fånga de ändrade planeringsförutsättningar som sker och beskriva 
prioriteringar och satsningar i kommunens fortsatta översiktsplanering. Kommunens 
planeringsstrategi kommer ge vägledning vilka styrdokument som behöver prioriteras eller 
uppdateras. 

I uppföljningen ska kommunen ta reda på vilken betydande miljöpåverkan och 
hållbarhetskonsekvenser som genomförandet av planen faktiskt medför. På så sätt ska 
kommunen kunna upptäcka oförutsedda negativa hållbarhetskonsekvenser. Det ingår även att 
följa upp om åtgärder som översiktsplanen föreslår för att minska hållbarhetskonsekvenser har 
genomförts. I samband med aktualitetsprövningens förslag till förändringar i de översiktliga 
planeringsdokumenten bör betydande miljöpåverkan och hållbarhetskonsekvenser av 
föreslagna förändringar och inte aktuella delar av översiktsplanen belysas.  

Hållbarhetskonsekvenser bedöms i samband med framtagande av alla översiktsplaner och 
detaljplaner. För planer som antas medföra betydande miljöpåverkan görs en strategisk 
miljöbedömning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning. En översiktsplan kan normalt 
antas medföra betydande miljöpåverkan varför det alltid tas fram en 
miljökonsekvensbeskrivning, vilken för Ljungby kommun föreslås att även framåt ingå som 
en del i en hållbarhetskonsekvensbeskrivning. 

Översiktsplanens funktion som ”paraply” för kommunens fysiska planering innebär att 
översiktsplanen kan användas för att samordna kommunens strategiska planeringsprojekt. 
Kommande planeringsprojekt har därför definierats i översiktsplanen.  

Ett sådant utpekat planeringsprojekt handlar om hållbar samhällsplanering. Syftet med det är 
att utveckla arbetssätt för att med utgångspunkt i hållbar utveckling planera och 
konsekvensbeskriva i samhällsbyggnadsprocessens olika led, från översiktsplanering, via 
detaljplanering, till projektering och genomförande. 
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SAMMANFATTNING 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-09-10 § 147 
om samråd av Översiktsplan 2035. 
Samrådet pågick 2019-09-20 – 2019-11-20 
och involverade allmänheten, myndigheter, 
nämnder och grannkommuner. Samrådet 
har dessutom annonserats i ortstidningen 
och funnits tillgängligt i kommunhuset 
samt på kommunens webbplats. 
Samrådsmöten hölls vi sex tillfällen på 
olika platser i kommunen under oktober 
månad. Översiktsplanen var på 
programsamråd våren 2018, dessa 
synpunkter hanteras i en separat 
programsamrådsredogörelse.  

Det har varit stort intresse för 
översiktsplanen och det har kommit in 220 
synpunkter. Många av förslagen eller 
synpunkterna har kunnat hanteras i 
översiktsplanen medan vissa har bidragit 
till att stora delar har lyfts ur för att 
hanteras i separata dokument. Följande 
delar har inte kunnat hanteras tillräckligt i 
översiktsplanen och behöver därför 
hanteras separat: Bolmens östra strand, 
omledningstrafik genom Lagan samt 
uppdatera LIS-planen. 

Det har under samrådet kommit in många 
förslag på att lägga till Agunnaryd som 
serviceort och att se över de olika nivåerna 
av orter. I granskningsförslaget har 
Agunnaryd lagts till som serviceort och det 
har omnämnts på ett tydligare sätt att 
målsättningen på övrig landsbygd är att 
bevara befintlig service. Som 
planeringsunderlag har det gjorts natur- 
och rekreationsinventeringar i både 
Hamneda och Agunnaryd. 

Inför granskningen har väg 594/592 mot 
Älmhult via Hamneda och Pjätteryd 
prioriterats. Anledningen till prioriteringen 
är den raka sträckningen och möjligheten 
till snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det krävs framåt ytterligare 
dialog mellan Region Kronoberg, 

Trafikverket och Älmhults kommun för att 
göra ett gemensamt ställningstagande om 
prioriterad väg mellan Ljungby och 
Älmhult. En korridor för 
höghastighetsjärnväg har pekats ut på östra 
sidan av Ljungby stad. Ställningstagandet 
ger i sin tur möjligheter för staden att växa 
västerut där en lucka i industribebyggelsen 
reserveras för mångfunktionell bebyggelse. 

Inför granskningen har ställningstagandena 
ökat i omfattning och enbart strukturbilden 
och markanvändningsförslagen har 
bedömts mot målen för hållbart 
samhällsbyggande.  

Vissa markanvändningsförslag har 
plockats bort, lagts till eller ändrats för att 
se till att spridning av bebyggelsen inte blir 
för stor. Under respektive 
markanvändningsförslag har det 
kompletterats där det saknats vad som ska 
beaktas i kommande planering. 

Grönstrukturen i översiktsplanens 
strukturbild har arbetats om mellan samråd 
och granskning. Grönstrukturen som 
redovisades i samrådsförslaget var en 
nulägesbild, medan övriga delar av 
strukturbilden visar en framtidsbild. För att 
på ett tydligare sätt få in 
rekreationsvärdena i strukturbilden och 
samtidigt förenkla redovisningen av 
grönstrukturområdena visas strukturbildens 
grönstrukturområden nu på ett mer 
schematiskt sätt, med större områden med 
både natur- och rekreationsvärden.  

Synpunkter inkom om att allmänna 
intressen som hälsa och säkerhet, 
miljökvalitetsnormer, vattenresurser, 
riksintressen, mellankommunala frågor, 
transportfrågor och socialt god livsmiljö 
inte hade hanterats i tillräcklig omfattning. 
Detta har hanterats genom förtydligande av 
översiktsplanens utgångspunkter och 
generell översyn av översiktsplanens 
förslag.  
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INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådet har yttranden inkommit 
enligt följande: 

Utan synpunkter 
• Lagans Vattenråd – samordnat med 

LST Kronoberg 
• Laholms kommun 
• Länsstyrelsen Jönköpings län – 

samordnat med LST Kronoberg 
• Skogsstyrelsen – samordnat med 

LST Kronoberg 
• Växjö kommun 

Med synpunkter 
• Allmänhet Positiv 1- 107 (På den 

digitala samrådskartan) 
• Allmänhet Negativ 1-32 (På den 

digitala samrådskartan) 
• Kommuninvånare Hamneda 

(Personuppgift borttagen) 
• Agunnaryds sockenråd och 

Agunnarydsstiftelsen  
• Bolmsö sockenråd 
• Centerpartiet 
• Energimyndigheten 
• E.ON 
• Företagsklubben Ryssby 
• Försvarsmakten 
• Gislaveds kommun 
• Halmstads kommun 
• Hamnedas framtid 
• Hylte kommun 
• Kommuninvånare Bolmens Östra 

Strand 1-9 
• Kommuninvånare Lidhult 1-6 
• Kommuninvånare Ljungby 1-9 
• Kommuninvånare Ryssby 1-13 
• Kommuninvånare Södra Ljunga 

(Personuppgift borttagen) 
• Kommunledningsförvaltningen 
• Kristdemokraterna 
• Lagans samhällsförening 
• Lantbrukarnas riksförbund Sydost 
• Ljungby BusinessArena 

• Länsstyrelsen Kronoberg 
• MCK Röde Orm 
• Miljö- och byggförvaltningen  
• Miljöpartiet  
• Moderaterna  
• Näringslivsgruppen Bolmens Östra 

Strand 
• Odensjö sockenråd  
• Region Halland 
• Region Jönköping 
• Region Kronoberg 
• Socialdemokraterna 
• Svenska kraftnät 
• Svenska kyrkan 
• Sverigedemokraterna 
• Sydvatten 
• Södra Ljunga sockenråd   
• Tannåker sockenråd  
• Tekniska förvaltningen 
• Trafikverket  
• Vision Berga  
• Värnamo kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475



Dnr 2017/0692 
 

Sida 8 av 273 
 

REDOVISNING AV INKOMNA 
YTTRANDEN MED 
KOMMENTARER 
Allmänhet Negativ 1 - Ljungby 
Det har tagits tillräckligt av naturen till 
industrimark här, bevara det som finns 
kvar. Naturen här används av många. 
Koordinater x: 13,9053508148191,  
y: 56,8333686102349 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Efterfrågan på industrimark med skyltläge 
längs med E4:an i Ljungby är stor och idag 
saknas planerad mark för nya industrier. 
Detta innebär att kommunen behöver 
planlägga mer mark för det ändamålet och 
ha en beredskap för framtiden. Att utöka 
redan befintliga områden är bättre både ur 
ett ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv då infrastrukturen för vägar, el, 
vatten m.m. redan finns i närheten. Syftet 
är att samla industrierna på få ställen för att 
minimera störningen till omgivningen.   

Vid exploatering av sedan tidigare orörda 
områden behöver en mer djupgående 
inventering av områdets natur- och 
rekreationsvärden göras. Detta görs i 
samband med den fortsatta planeringen av 
området och då vägs de olika intressena 
mot varandra. Detta görs även om området 
är utpekat i översiktsplanen. 

Allmänhet Negativ 2 - Ryssby 
Beläggningen på cykelvägen till Ljungby 
är sämre än när det var grusväg. Eftersom 
det inte finns något som binder är det 
småsten som gör det både svårt att gå och 
springa på. Med cykel blir det som slirgrus. 
Vägen är mycket fin och bred men förslag 
är att lägga asfalt så att det också går att 
åka rullskidor, inlines och bekväm att både 
gå och cykla på. Koordinater x: 
14,151861916541, y: 56,8612710046017 

 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Under 2019 lade kommunen om underlaget 
på cykelvägen mellan Ryssby och Ljungby 
för att öka användbarheten. Återvunnen 
asfalt användes för att skapa en bättre 
framkomlighet. Tanken med denna 
åtgärden var att förbättra gång- och 
cykelvägen, om så nu inte är fallet behöver 
det ses över. Synpunkten kommer att 
skickas vidare till tekniska förvaltningen 
som är ansvariga för gång- och 
cykelvägens underhåll.  

Allmänhet Negativ 3 - Ryssby 
För mycket träd och sly som behöver tas 
bort för att bli attraktiv mark. Koordinater 
x: 14,1728475198741,  
y: 56,8557573927109 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark som ägs av kommunen, för övrig 
mark ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
I detta fall är marken privatägd och 
ansvaret för underhåll och skötsel ligger 
hos fastighetsägaren. Fastighetsägaren har 
ansvaret för att se till att skötsel och 
underhåll görs i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Allmänhet Negativ 4 - Ljungby 
Motverkar förtätning och hållbart resande, 
bidrar till utspridning och bilberoende. 
Koordinater x: 13,9971038208007, 
y: 56,8709217206181 

Kommentar:   

Markanvändningsförlag Ljungby 
Översiktsplanen tar höjd för en utveckling 
där kommunen når 35 000 invånare år 
2035. Tidigare område 1 ligger långt från 
stadskärnan och omfattas av skyddsavstånd 
mot farligt gods på väg 616. Det anses inte 
försvarbart att planera för bostäder inom 
utsatt tidsspann i nämnda området. Att ta 
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mark enligt tidigare område 1 i anspråk 
som ett utvecklingsområde för bostäder har 
därför tagits bort till granskningen. 

Allmänhet Negativ 5 - Ljungby 
Motverkar förtätning och bidrar till 
utspridning. Dock bättre än område 1, då 
detta ligger utmed kollektivtrafiklinjen 
mellan Ljungby Lagan. Koordinater x: 
13,972127090454, y: 56,8597921650287 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
För att kommunen ska kunna nå den 
uppsatta visionen på 35 000 invånare år 
2035 behöver vi planera för en expansion 
av staden. Det ska också finnas möjlighet 
till olika sorters boende och behov. 
Intentionerna är att alla områden utpekade 
i översiktsplanen ska förses med säkra 
gång- och cykelvägar in till Ljungby stad 
eller närmaste serviceort för att möjliggöra 
pendling utan bil. 

Allmänhet Negativ 6 - Ljungby 
Cykelstråken dåligt sammanhållna i 
centrala Ljungby, slutar i tomma intet. 
Storgatan österut slutar abrupt vid 
Christina Nilssonstatyn, området in i 
kvarteret Garvaren hamnar man in i en 
parkeringsplats, Kungsgatan finns en liten 
kort cykelbana söderut från Industribron 
osv. Koordinater x: 13,9382239685056,  
y: 56,8319201912002 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Översiktsplanens kartor synliggör inte 
gång- och cykelstruktur i den omfattning 
att denna kommentar hanteras. I 
översiktsplanens del 4 finns förslag att i det 
fortsatta arbetet, efter översiktsplanens 
antagande, ta fram ett tematiskt tillägg för 
trafikinfrastrukturen och hållbara 
trafikslag. Synpunkten kommer att skickas 
vidare till tekniska förvaltningen.  

Ställningstaganden är framtagna för att 
prioritera hållbara trafikslag, bland annat 
cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss.  

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

Allmänhet Negativ 7 - Ljungby 
Pga grönytornas betydelse för miljön, 
klimat, mm bör det ej bebyggas framför 
"Posthuset" mot Godsmagasinet. Då 
försvinner ju de flesta träd som finns kvar! 
Koordinater x: 13,9401551589964,  
y: 56,8326245502156 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Platsen har idag en gällande detaljplan som 
tillåter byggnation för bostäder och 
centrumändamål i 4-5 våningar samt 
parkering inom området. Delar av området 
håller på eller har precis uppdaterats. I 
samband med detaljplaneändringen har det 
gjorts en dagvattenutredning som har lett 
till detaljplanebestämmelser som går in och 
säkrar tillgång till natur/parkmark. 

Allmänhet Negativ 8 - Hamneda 
Lagaån skulle behövas rensas från fallna 
träd som försämrar framkomligheten för 
båtägare och turister. Koordinater x: 
13,8461276397704, y: 56,6774876119255 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Varje fastighetsägare har ett eget ansvar att 
ta hand om nedfallna träd samt hindra det 
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från att åka ned i ån. Om det kommer ned i 
ån blir det svårt att bevisa var det föll ned 
och vem som är ansvarig för rensning då. 
När det kommer till någon bro eller 
kraftverk så får väghållaren eller ägaren till 
kraftverket ta hand om det. Ett samordnat 
ansvar för rensning i hela Lagaån behövs 
eftersom det inte finns något uttalat 
förvaltningsansvar för vattenområdet.  

Allmänhet Negativ 9 - Lidhult 
Svårt att förstå varför man utökar 
grönstrukturområdet. Detta försvårar 
byggnation i ett attraktivt boendeområde. 
Koordinater x: 13,4529354225164,  
y: 56,831942126494 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
En naturvärdesinventering har gjorts av 
Calluna under hösten 2018 i samband med 
framtagandet av översiktsplanen. I detta 
område finns både högst och högt 
naturvärde, varför området föreslås bevaras 
som grönstruktur. De två objekten består 
av gammal bokskog med inslag av 
framförallt ek och ett stort antal 
naturvårdsarter. I områden som är 
utpekade med högst (1) samt högt (2) 
naturvärde, har det tagits fram ett 
ställningstagande: 

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

Allmänhet Negativ 10  
Generell kommentar gällande skogsskötsel 
i närheten av centrum/bebodda ytor. 

Röj/gallra enligt normal skogsskötsel. Det 
skulle höja attraktionsvärdet betydligt. 
Koordinater x: 13,439738954163, y: 
56,8262128510948 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark som ägs av kommunen, för övrig 
mark ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
Yttrandet skickas vidare till ansvarig 
förvaltning inom kommunen då detta är 
något som inte hanteras inom 
översiktsplanen. 

Allmänhet Negativ 11 - Ljungby 
Cykelvägarna slutar abrupt på många 
ställen i staden. Saknas cykelvägar på 
många ställen. Koordinater x: 
13,9345957885739, y: 56,8336208259911 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Översiktsplanens kartor synliggör inte 
gång- och cykelstruktur i den omfattning 
att denna kommentar hanteras. I 
översiktsplanens del 4 finns förslag att i det 
fortsatta arbetet, efter översiktsplanens 
antagande, ta fram en tematisk fördjupning 
för trafikinfrastrukturen och hållbara 
trafikslag. Synpunkten kommer att skickas 
vidare till tekniska förvaltningen.  

Ställningstaganden är framtagna för att 
prioritera hållbara trafikslag, bland annat 
cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss.  

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

Allmänhet Negativ 12 – Södra Ljunga - 
Elinge 
Äldre förfallen kvarnbyggnad borde på 
kommunens initiativ tvångsrivas. 
Koordinater x: 13,9730079952851, y: 
56,74835465924 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark och de byggnader som ägs av 
kommunen, för övrig mark och byggnader 
ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
Synpunkten skickas vidare till plan- och 
byggavdelningen som har tillsynsansvaret 
enligt plan- och bygglagen. 

Allmänhet Negativ 13 - Torpa 
Väldigt konstigt att museet i Torpa inte 
finns med och är utmärkt på era kartor och 
nämns inte i texterna. Koordinater x: 
13,5908438812254, y: 56,7075682904326 

Kommentar:   

Kartor och layout 
Kommunen har i översiktsplanen valt att 
inte peka ut eller ta upp besöksmål som 
museum och campingar m.m. som finns i 
kommunen. Detta för att översiktsplanen 
inte hanterar enskilda besöksmål. På 
kommunens fritidskarta finns museet 
tillsammans med andra besöksmål utpekat. 

Allmänhet Negativ 14 - Torpa 
Saknas ambitioner om länstrafik så att 
människor kan förflytta sig till de lite 
större samhällena utan bil. koordinater x: 
13,5836770187378, y: 56,7079451967853 

Kommentar:   

Kollektivtrafik 
I planförslaget lyfts det fram 
ställningstaganden som syftar till att jobba 
för att förbättra kollektivtrafiken: 

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

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 
rör sig om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat.  

• Kollektivtrafiken inom kommunen 
samt till närliggande kommuner 
behöver förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-
perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 
För persontrafik är allt från 
möjligheten att byta trafikslag, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till 
hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att 
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förenkla trafikslagsbyte är 
kollektivtrafiknoder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel 
samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby 
stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner som 
skola eller kollektivtrafik bör åtgärder 
göras på hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa orter bör ses över 
vad gäller gång- och cykelförbindelse 
inom samhället samt busslinje för 
pendling. Orter i anslutning till stråken 
bör få tillgång till stråkens 
kollektivtrafik med hjälp av 
kollektivtrafiknod med 
pendlarparkeringar för bil och cykel, 
utrustade med laddinfrastruktur, samt 
med gång- och cykelförbindelse.  

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

Allmänhet Negativ 15 - Agunnaryd 
Väg 124 som är en viktig trafikled mellan 
väg 23 och Ljungby är i stort behov av att 
breddas och underhållas. Mycket tung 
trafik går här. Koordinater x: 
14,1676567017341, y: 56,7470717610774 

Kommentar: 

Väg mot Älmhult 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar gällande 
arbeten såsom breddning och underhåll för 
väg 124. Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstaganden vilka 

sträckningar kommunen ser behöver 
prioriteras: 

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 
rör sig om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat.  

Allmänhet Negativ 16 
Detta är ingen specifik negativ synpunkt 
utan en generell aspekt som ligger bakom 
översiktsplanen, det vill säga mål och 
strategi. Jag ifrågasätter om exploateringen 
(industri-, verksamhet- och tomtmarker) är 
det rätta för framtiden. Tänker man ur ett 
ekonomiskt tillväxtperspektiv så är 
exploatering helt rätt. Ser man däremot ur 
ett hållbart välfärdsperspektiv är det inte 
rätt att använda resurser till skövling och 
produktion. Satsningar borde istället göras 
på förbättringar av befintliga resurser för 
att främja välfärd och hållbarhet. Bättre 
hälsa hos invånarna leder till minskade 
kostnader och ökade intäkter. Hälsan i sig 
avspeglar sig i alla verksamhetsområden 
och därför anser jag att Ljungbys 
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framtidsstrategi bör vara hälsa och inte 
tillväxt. Vore intressant med en 
hälsoekonomisk utvärdering av tänkt 
exploatering. Om ni vill veta mer 
(begränsat utrymme här) (personuppgift 
borttagen) finn lästips 
https://www.svd.se/hallbar-valfard-kan-
inte-matas-med-bnp Koordinater x: 
13,9414622436521, y: 56,8423535447901 

Kommentar:   

Hållbar utveckling 
Uppdraget att ta fram en ny översiktsplan 
för Ljungby kommun bottnar i dels lagkrav 
och dels behov utifrån kommunens 
politiska visioner och mål. Ljungby 
kommun har en politiskt antagen 
övergripande vision som bland annat syftar 
till tillväxt, ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 
2035”. Visionen i sig kan lätt tolkas att den 
enbart handlar om tillväxt, tillväxt i 
ekonomi och befolkning. Utöver visionen 
finns också fram till 2022 tre strategiska 
områden som översiktsplanen ska förhålla 
sig till. Tillväxt, kunskap och livskvalitet. 
Tillväxt avser näringsliv och 
entreprenörskap, sysselsättning och 
infrastruktur. Kunskap berör lärande, 
kompetensutveckling och förnyelse. 
Livskvalitet handlar hälsa och omsorg, 
attraktiva miljöer samt hållbarhet.  

För att kommunen ska kunna växa på ett 
hållbart sätt är översiktsplanen ett viktigt 
verktyg, än om den inte är juridiskt 
bindande. Den väger tungt i och med att 
den är förankrad med medborgare och 
myndigheter. Översiktsplanen ska enligt 
lag förhålla sig till nationella, regionala 
och kommunala mål och program. Utifrån 
de målen ska den ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanens förslag har tagits fram 
utifrån hållbarhets- och 
miljökonsekvensanalyser löpande under 
arbetets gång. Konsekvensbeskrivningen 
visar hur översiktsplanens förslag påverkar 
de tre hållbarhetsaspekterna och vilka 
konsekvenser olika val kan få på hållbar 
utveckling i kommunen.  

Vid exploatering av sedan tidigare orörda 
områden behöver en mer djupgående 
inventering av områdets natur- och 
rekreationsvärden göras. Detta görs i 
samband med den fortsatta planeringen av 
området och då vägs de olika intressena 
mot varandra. Detta görs även om området 
är utpekat i översiktsplanen. 

Allmänhet Negativ 17 - Agunnaryd 
Agunnarydsskolan behöver byggas ut och 
renoveras, fler toaletter behövs. Många 
barnfamiljer har flyttat in och förskolan är 
överfull.  Det mesta av den kommunala 
servicen finns i Ljungby tätort, men det är 
för långt för oss att åka till. Så vi är glada 
att det finns en skola i Agunnaryd, men 
den borde skötas betydligt bättre. 
Koordinater x: 14,1539790283197, y: 
56,7505113011268 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 
tjänstemännen i uppdrag att göra en 
utredning kring skolans och förskolans 
lokalsituation i Agunnaryd, ett arbete som 
just nu pågår. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  
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Allmänhet Negativ 18 - Lidhult 
ASFALTERA! Koordinater x: 
13,4415628562909, y: 56,8244340145628 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark som ägs av kommunen, för övrig 
mark ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
Yttrandet skickas vidare till ansvarig 
förvaltning inom kommunen då detta är 
något som inte hanteras inom 
översiktsplanen.  

Allmänhet Negativ 19 - Hamneda 
Bibehåll och utveckla område 5 som 
industri/verksamhetsområde istället för att 
omvandla det till ett bostadsområde. Om 
man möjliggjorde en byggnation på åkern 
öster om den befintlig industrilokalen så 
skulle det dessutom kunna fungera som en 
bullerdämpning gentemot skjutbanan. 
Hamneda skytteförening har sin 
klubbstuga och 300-meters skjutvall (1 av 
2 eller möjligtvis 3 godkända i hela 
Ljungby kommun) den ligger i direkt 
anslutning till område 5. Skytteföreningen 
bildades redan år 1899 och bedriver sin 
verksamhet på platsen. Detta har missats 
helt i det underlag som presenterats. Stora 
delar av område 5 är dessutom troligtvis 
den plats i Hamneda som är mest förorenad 
med miljögifter och som behöver saneras 
innan den kan användas för 
bostadsändamål. Kommentar inlämnad av 
Hamneda skytteförening. Koordinater x: 
13,8693948229395, y: 56,690258413453 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Förslag på omvandling från industri- till 
bostadsområde för tidigare område 5 i 
Hamneda har tagits bort som förslag. Det 
har under samrådet inkommit indikationer 
från olika håll att området är olämpligt för 
omvandling till bostäder med hänvisning 
till bland annat närhet till skjutbana. 

Allmänhet Negativ 20 – Bolmsö Skeda 
Högst olämpligt område för naturcamping 
pga. litet begränsat område, inga 
naturvärden samt rikt fågelliv. Koordinater 
x: 13,7741735405449,  
y: 57,002084791715 

Kommentar:   

Bolmsö 
Kommunen har ingen camping registrerad 
i området och ser inte heller att det finns 
några pågående ärenden för det.  

Allmänhet Negativ 21 - Agunnaryd 
I förslaget till ny översiktsplan för Ljungby 
kommun är serviceorten Agunnaryd 
bortglömd. Detta trots flera genomförda 
och pågående projekt där 
Agunnarydsborna tillsammans med 
Ljungby kommun verkar för att utveckla 
bygden. Nu är förhoppningen att Ljungby 
kommuns beslutsfattare direkt utser fler 
serviceorter, däribland Agunnaryd. 
Koordinater x: 14,1462971817007,  
y: 56,7476170153253 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

482



Dnr 2017/0692 
 

Sida 15 av 273 
 

Allmänhet Negativ 22 - Agunnaryd 
Vägstandarden på väg 124 behöver 
förbättras om det viktiga regionala stråket 
till Älmhult och södra stambanan ska 
kunna utvecklas. Koordinater x: 
14,1387546730667, y: 56,7253160163536 

Kommentar:   

Väg mot Älmhult 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar gällande 
arbeten såsom breddning och underhåll för 
väg 124. Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstaganden vilka 
sträckningar kommunen ser behöver 
prioriteras: 

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 
rör sig om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat.  

Allmänhet Negativ 23 - Agunnaryd 
I Agunnaryd behövs det därför ett 
långsiktigt och uttalat engagemang från 
Ljungby kommun om drivkraften för 

fortsatt utveckling ska finnas kvar på orten.  
Att kommunen ställer sig positiva till 
privata initiativ som utvecklar servicen 
duger inte! Koordinater x: 
14,1464654024759, y: 56,74723824778 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Negativ 24 - Agunnaryd 
Behövs mer industrimark i Agunnaryd för 
att befintliga samt nya företag ska kunna 
växa. Koordinater x: 14,1598979052228, 
y: 56,7516266950099 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Agunnaryd har i granskningsförslaget 
pekats ut som en serviceort. Det har inte 
pekats ut några områden för industri i form 
av markanvändningsförslag i Agunnaryd 
samhälle. Att ingen mark har pekats ut som 
markanvändningsförslag innebär inte att 
befintlig industri eller verksamhet inte kan 
prövas för utveckling eller att mark 
närmare väg 124 kan prövas för 
nylokalisering av verksamheter eller 
industri. Möjligheten för utökning 
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alternativt nyetablering får utredas från fall 
till fall vid förfrågan. 

Allmänhet Negativ 25 - Vedåsa 
Dåligt av kommunen att inte se 
möjligheterna runt sjön Möckeln med 
reservat och så fin och unik natur. 
Koordinater x: 14,1498591552729, y: 
56,7039874917684 

Kommentar:   

Landsbygd 
Beroende på vilka möjligheter som 
synpunkten syftar på så kan kommunen 
generellt besvara med att det är av stor vikt 
att skydda och utveckla särskilt värdefulla 
natur- och rekreationsområden. Det är 
också viktigt att främja bebyggelse på 
landsbygden som går att kombinera med 
naturmiljön på platsen. Ställningstaganden 
som säkerställer detta har tagits fram: 

• Byggnation på landsbygden bör ske på 
ett sådant sätt att ny bebyggelse kan 
tillföras samtidigt som befintliga natur-
, kulturmiljö-, rekreations- och 
jordbruksvärden kan bevaras och 
utvecklas. En sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar risken 
för fragmentisering av landskapet och 
möjliggör att hänsyn kan tas till dessa 
värden. Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i anslutning 
till befintlig bebyggelse eller att ny 
bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

• Riktade insatser för att bevara och 
utveckla särskilt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer samt rekreationsområden 
ska prioriteras.  

• Hänsyn ska tas till grönstråk med 
natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden så att värdena kan 
bevaras och de görs mer tillgängliga. 
För att kunna bibehålla och utveckla 
dessa värden behöver värdekärnor, 
spridningskorridorer och viktiga gröna 

samband identifieras. Att få till en 
hållbar hantering av grönstrukturen är 
möjligt då stora delar av den har 
lagskydd eller är kommunägd.   

Allmänhet Negativ 26 – 
Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
Finns det en plan för den ökande trafiken 
på väg 555? Den är redan idag ett problem 
för de som bor nära vägen, och det lär ju 
inte bli mindre trafik. Hastigheten efterlevs 
dåligt vilket bidrar till ökad bullernivå och 
större olycksrisker. Koordinater x: 
13,7843920837406, y: 56,8863382650206 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Vid en 
utveckling av området kring sjön Bolmen 
behöver bland annat trafiksituationen 
utredas och nödvändiga åtgärder föreslås 
för ett säkert och tryggt resande och 
begränsad omgivningspåverkan. 

I samband med överföringsledningens 
utbyggnad kommer kommunen 
tillsammans med Trafikverket att anlägga 
en gång- och cykelväg på sträckan mellan 
Hovdinge och Mjälen. Detta ökar 
tillgängligheten av Bolmens östra strand 
samt möjligheten att ta sig till och från 
Ljungby utan bil.  

Allmänhet Negativ 27 – 
Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
jag äger marken och säljer aldrig. 
Koordinater x: 13,7846128778896,  
y: 56,8986074331785 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Markanvändningsförslag inom 
utvecklingsområdet för Bolmens östra 
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strand har generellt tagits bort i 
granskningsförslaget. Kommunens 
intention är att efter översiktsplanen är 
färdig, göra en fördjupning av 
översiktsplanen för Bolmens Östra Strand. 
Till dess att det finns en fördjupad 
översiktsplanen för Bolmens östra strand 
gäller utvecklingsprogrammet för området 
som tidigare har tagits fram. 

Privatägd mark 
Alla områden som är utpekade i 
utvecklingsprogrammet behöver inte 
kommunen ta initiativ till att bygga ut, utan 
det kan även göras av privata aktörer. 
Områden som pekats ut för utveckling i 
översiktsplanen är inte heller bindande 
utan vägledande vid framtida prövningar. 
Den dagen som politiken bestämmer sig 
för utveckling eller om en privat aktör 
ställer en förfrågan i området, påbörjas en 
process med alltifrån lämplighetsprövning, 
markinnehav osv.  

Allmänhet Negativ 28 – 
Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
Ointressant, för långt från vattnet. 
Koordinater x: 13,7864949356076, y: 
56,9002618371544 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Markanvändningsförslag inom 
utvecklingsområdet för Bolmens östra 
strand har generellt tagits bort i 
granskningsförslaget. Kommunens 
intention är att efter översiktsplanen är 
färdig, göra en fördjupning av 
översiktsplanen för Bolmens Östra Strand. 
Till dess att det finns en fördjupad 
översiktsplanen för Bolmens östra strand 
gäller utvecklingsprogrammet för området 
som tidigare har tagits fram 

Det är viktigt att det finns olika typer av 
platser för bostäder så att det finns 
möjlighet för alla att hitta en plats att bo 
på. Genom att peka ut områden med olika 

värden, ges det möjlighet för personer med 
olika intressen att hitta en plats att bosätta 
sig utifrån de förutsättningar de har. 

Allmänhet Negativ 29 - Agunnaryd 
Agunnaryd ska också vara serviceort. Det 
ligger bra till på landet och kan generera 
inflyttning från Älmhult o Ljungby med 
bra kommunikation. (personuppgift 
borttagen). Koordinater x: 
(14,1529546874346, y: 14,1529546874346 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Allmänhet Negativ 30 - Berghem 
Jag är aktiv skogs och lantbrukare som har 
byggt upp en verksamhet, som ni i 
kommunen ska ta vara på, det ska ju finnas 
mat till alla som ska bo här, det vore bättre 
att satsa på dom bostäder som står tomma, 
och inte bara bygga nytt. det måste gå att 
bygga på höjden. och industrimark ska inte 
behövas finnas alltid utmed E4:an, till sist 
Berghem har ju släppt till mark så det 
räcker för all fram tid. Koordinater x: 
13,8913371215812, y: 56,8054368797768 

Kommentar:   

Privatägd mark 
Område 19 (tidigare 17) behålls enligt 
samrådsförslaget. Alla områden som är 
utpekade med markanvändningsförslag i 
översiktsplanen behöver inte kommunen ta 
initiativ till att bygga ut, utan det kan även 
göras av privata aktörer. Områden som 
pekats ut för utveckling i översiktsplanen 
är inte heller bindande utan vägledande vid 
framtida prövningar. Den dagen som 
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politiken bestämmer sig för utveckling 
eller om en privat aktör ställer en förfrågan 
i området, påbörjas en process med 
alltifrån lämplighetsprövning, markinnehav 
osv. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Tidigare område 18 och 19 har tagits bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga delar av staden. Det 
kommer inte vara möjligt att inom 
översiktsplanens planeringshorisont kunna 
utveckla alla områden som var utpekade i 
samrådsförslaget samt att det finns annan 
utpekad mark för verksamheter och 
industri som är mer lämplig att exploatera 
innan dessa områden.  

Allmänhet Negativ 31 – Berghem 
Jag är aktiv skogs och lantbrukare som har 
byggt upp en verksamhet, som ni i 
kommunen ska ta vara på, det ska ju finnas 
mat till alla som ska bo här, det vore bättre 
att satsa på dom bostäder som står tomma, 
och inte bara bygga nytt. det måste gå att 
bygga på höjden. och industrimark ska inte 
behövas finnas alltid utmed E4:an,till sist 
Berghem har ju släppt till mark så det 
räcker för all fram tid. Koordinater x: 
13,8875605712883, y: 56,7875760793426 

Kommentar:   

Privatägd mark 
Område 19 (tidigare 17) behålls enligt 
samrådsförslaget. Alla områden som är 
utpekade med markanvändningsförslag i 
översiktsplanen behöver inte kommunen ta 
initiativ till att bygga ut, utan det kan även 
göras av privata aktörer. Områden som 
pekats ut för utveckling i översiktsplanen 
är inte heller bindande utan vägledande vid 
framtida prövningar. Den dagen som 
politiken bestämmer sig för utveckling 
eller om en privat aktör ställer en förfrågan 
i området, påbörjas en process med 
alltifrån lämplighetsprövning, markinnehav 
osv. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Tidigare område 18 och 19 har tagits bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga delar av staden. Det 
kommer inte vara möjligt att inom 
översiktsplanens planeringshorisont kunna 
utveckla alla områden som var utpekade i 
samrådsförslaget samt att det finns annan 
utpekad mark för verksamheter och 
industri som är mer lämplig att exploatera 
innan dessa områden.  

Allmänhet Negativ 32 - Berghem 
Jag är aktiv skogs och lantbrukare som har 
byggt upp en verksamhet, som ni i 
kommunen ska ta vara på, det ska ju finnas 
mat till alla som ska bo här, det vore bättre 
att satsa på dom bostäder som står tomma, 
och inte bara bygga nytt. det måste gå att 
bygga på höjden. och industrimark ska inte 
behövas finnas alltid utmed E4:an,till sist 
Berghem har ju släppt till mark så det 
räcker för all fram tid. Koordinater x: 
13,8937403808586, y: 56,7864477431561 

Kommentar:   

Privatägd mark 
Område 19 (tidigare 17) behålls enligt 
samrådsförslaget. Alla områden som är 
utpekade med markanvändningsförslag i 
översiktsplanen behöver inte kommunen ta 
initiativ till att bygga ut, utan det kan även 
göras av privata aktörer. Områden som 
pekats ut för utveckling i översiktsplanen 
är inte heller bindande utan vägledande vid 
framtida prövningar. Den dagen som 
politiken bestämmer sig för utveckling 
eller om en privat aktör ställer en förfrågan 
i området, påbörjas en process med 
alltifrån lämplighetsprövning, markinnehav 
osv. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Tidigare område 18 och 19 har tagits bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga delar av staden. Det 
kommer inte vara möjligt att inom 
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översiktsplanens planeringshorisont kunna 
utveckla alla områden som var utpekade i 
samrådsförslaget samt att det finns mycket 
utpekad industrimark som är mer lämplig 
att exploatera innan dessa områden. 

Allmänhet Positiv 1 – Ljungby Replösa 
Bra ställe att bo på. Koordinater x: 
13,9835494504208, y: 56,8295142541831 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Det är viktigt att det finns attraktiva platser 
att bo på i kommunen. Då alla är olika och 
har olika preferenser i livet är det viktigt 
att det finns områden med olika attribut för 
att passa en varierad befolkning.  

Allmänhet Positiv 2 – Ljungby Sickinge 
Bra ställe att bo på. Koordinater x: 
13,9928981170651, y: 56,857673536219 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Det är viktigt att det finns attraktiva platser 
att bo på i kommunen. Då alla är olika och 
har olika preferenser i livet är det viktigt 
att det finns områden med olika attribut för 
att passa en varierad befolkning.  

Allmänhet Positiv 3 - Ryssby 
Cykelvägen utmed Tunagatan är jättebra. 
Koordinater x: 14,1598280773157, y: 
56,8585064208698 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att förtydliga vikten av ett säkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät, för 
att skapa förutsättningar för ett ökad 
användande av de hållbara trafikslagen 
gång och cykel. 

Allmänhet Positiv 4 - Lidhult 
Tummen upp för att kommunen vill satsa 
på vårt samhälle. Man måste börja i smått 
och så småningom spridas längre ut till 

våra grannbyar. Koordinater x: 
13,4388824806212, y: 56,8279403138666 

Kommentar:   

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. 

Allmänhet Positiv 5 - Vrå 
Jag tycker att det borde finnas ytterligare 
ett område kallat ÖL= övrig landsbygd. 
Det är viktigt att hela kommunen känner 
att man är en del av ÖP om vi ska nå 2035. 
Det är också nödvändigt att kommunen ser 
att stora delar av befolkningen bor utanför 
centralorterna och väldigt gärna bor kvar. 
Koordinater x: 13,450362335205, y: 
56,7403348000566 

Kommentar:   

Landsbygd 
I Ljungby kommun är det viktigt att det 
finns en levande och attraktiv landsbygd 
att bo, leva och verka i. För att hela 
kommunen ska leva behöver befintlig 
service på landsbygden bevaras och värnas 
om. Översiktsplanen pekar ut ett antal 
serviceorter för att säkerställa att det finns 
viss offentlig service och möjlighet till 
kommersiell service inom ett rimligt 
avstånd i hela kommunen. Ett 
ställningstagande har tagits fram för att 
peka ut vikten av samverkan på övrig 
landsbygd: 

• För att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen i 
samverkan med privat och ideell 
sektor.  
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Allmänhet Positiv 6 – Ryssby Östraby 
Positivt med gångstråk längs sjön, förslag 
på grund av mycket sur mark lägg en 
spång att vandra på som man gör på 
vandringsleder över mossar. Koordinater x: 
14,1716888055796, y: 56,8578456221777 

Kommentar:   

Serviceort Ryssby 
Bebyggelsenära rekreation är viktigt för 
livskvaliteten hos de boende, där även 
tillgängligheten är av stor vikt för 
möjligheten att använda natur- och 
rekreationsområden på ett sätt som bidrar 
till ökad livskvalitet.  

Utformningen av natur- och 
rekreationsområden tas dock inte upp i 
översiktsplanen utan hanteras i ett senare 
skede i processen, synpunkten kring 
utformning sparas för eventuella senare 
projekt.  

Allmänhet Positiv 7 - Ljungby 
Området behöver förtätas och kopplas 
samman med Lagaån. Årummet bör bli så 
bilfritt som möjligt för ökad rekreation och 
ökad möjlighet till attraktiva boende 
miljöer. Centrumområdet bör förtätas för 
att skapa ett större underlag för 
kommersiell service. Koordinater x: 
13,9407130584716, y: 56,8322853242531 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
För att öka stadens attraktivitet och få en 
mer resurseffektiv markanvändning är det 
viktigt att särskilt Ljungbys centrala delar 
förtätas med stadsmässig bebyggelse. 
Översiktsplanen pekar ut Ljungby stad för 
utveckling och omvandling mot mer 
centrum med bostäder och 
affärer/verksamheter som är lämpliga i en 
kombination med bostäder.  

Ljungby kommun har gjort en förstudie om 
hur området runt Lagan ån i staden kan 
utvecklas. Förstudien är nu klar och visar 

hur områdena längs ån inom Ljungby stad 
kan utveckla naturvärden och 
rekreationsvärden för att skapa attraktiva 
och hållbara miljöer. Utifrån förstudien 
kan politikerna besluta vilka åtgärder som 
ska genomföras och när. 

Ett LONA (Lokala naturvårdsprojekt med 
stöd av naturvårdsverket) projekt med att 
anlägga gångstig längs ån från Aspebacken 
och ner till Janssons ängar har påbörjats 
(innan förstudien) och förväntas att vara 
klart 2021.  

Allmänhet Positiv 8 - Hamneda 
Den äldre valvbron med siktfält mot 
kyrkan och uppströms vackra vyer har 
kommit alltför mycket i skymundan sedan 
den yngre bron byggdes. Detta utgjorde 
sockencentrum innan järnvägen 
etablerades. Idag igenvuxet och otydligt. 
Koordinater x: 13,8500656416434,  
y: 56,6996365474961 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Brovalvet och stora delar av Hamneda är 
idag utpekat i kulturmiljöprogrammet som 
ett område med höga kulturvärden som bör 
tas hänsyn till vid planering och utveckling 
av orten. 

Allmänhet Positiv 9 - Lidhult 
Förtäta området med 
centrumverksamheter, bostäder och skola. 
Positivt att man satsar på landsbygden 
genom att göra Lidhult till serviceort. Detta 
kan medföra att vi får en fungerande 
vårdcentral, en bra cykelväg, elljusspår, 
aktivitetsområde, fritidsgård och ett 
mycket trevligare centrum i byn. 
Koordinater x: 13,435061181641,  
y: 56,8218800916468 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Området som i översiktsplanen är utpekat 
för mångfunktion bebyggelse (tidigare 
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centrumändamål) avser innehålla 
användning för handel, bostäder, grönytor, 
samlingslokaler samt verksamheter.  

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. 
Ställningstaganden kopplade till detta har 
tagits fram: 

I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång 
till mötesplatser, till exempel tillgängligt 
rekreationsområde, lekplats, 
idrotts/aktivitetsplats, samlingslokal eller 
bibliotek.  

Kommunen ska säkerställa att det finns 
planförutsättningar för kommersiell service 
(dagligvaruhandel med postutlämning, 
drivmedel m.m.) och arbetsplatser.  

Serviceorternas koppling till stråkens 
snabba kollektivtrafik ska säkerställas med 
gång- och cykelförbindelse till externa 
busshållplatser och pendlarparkering med 
laddinfrastruktur.   

Ny bebyggelse sker i första hand i form av 
förtätning, men nyexploatering i direkt 
anslutning till orten kan också vara aktuell 
där det är lämpligt.  

Arbeta för att möjliggöra boenden, service, 
rekreation och besöksnäring i strandnära 
lägen genom att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS). 

Allmänhet Positiv 10 - Bollstad 
Lyft fram broarna med belysning och håll 
sly borta från området. Kommunens 

område på Sunnö kan användas för 
camping/ställplatser. Planera för 
matservering i området. Koordinater x: 
13,7576931695862, y: 56,9528661925948 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

Kommunen har inte möjlighet att driva 
camping eller matservering utan sådana 
verksamheter kräver initiativ från privata 
aktörer. Utreda möjligheten att planlägga 
för detta ändamål görs i samband med en 
förfrågan.  

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 
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• Ny bebyggelse för bostäder, 
kommunal och kommersiell service 
bör i första hand placeras där service, 
infrastruktur och kollektivtrafik finns 
samt i utpekade LIS-områden.  

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I det 
sammanhanget är det viktigt att bevara 
och utveckla det sammanhängande 
nord-sydliga regionala grönstråket 
längs med sjön och en tillgänglig 
strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska hanteras i 
en fördjupning av översiktsplanen efter 
att översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera det 
stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum att 
kommunen inte äger så mycket mark i 
området.  

Allmänhet Positiv 11 - Lidhult 
Bra med grönområde, men då är det också 
viktigt att göra det mer tillgängligt för 
folket. Exempelvis röj/gallra, skapa 
vandringsleder utmed ån. Detta hade blivit 
kanonfint!! Koordinater x: 
13,4435584198002, y: 56,8210815880639 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Det finns idag en naturstig som går mellan 
banvaktsstugan och badplatsen, 

ställningstagande i översiktsplanen pekar 
på att främja bland annat tillgängligheten: 

• Hänsyn ska tas till grönstråk med 
natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden så att värdena kan 
bevaras och de görs mer tillgängliga. 
För att kunna bibehålla och utveckla 
dessa värden behöver värdekärnor, 
spridningskorridorer och viktiga gröna 
samband identifieras. Att få till en 
hållbar hantering av grönstrukturen är 
möjligt då stora delar av den har 
lagskydd eller är kommunägd.   

Allmänhet Positiv 12 - Lidhult 
Utöka med nytt bostadsområde på 
strandnära läge. Öster om Askaken vore 
lämpligt! Koordinater x: 
13,450875485993, y: 56,8174293915139 

Kommentar:   

Kommunen har pekat ut ett område öster 
om Askaken för LIS-område mer om det 
finns att läsa sist i del 2. 

Allmänhet Positiv 13 - Lidhult 
Skapa en attraktivare o mer tillgänglig 
badplats. Ex handikapp anpassa den. 
Koordinater x: 13,445124829865, y: 
56,8196841658396 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
I översiktsplanen har kommunen pekat ut 
vikten av hållbara trafikslag och 
tillgängliga rekreationsområden som 
ställningstaganden: 

• I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas 
tillgång till mötesplatser, till exempel 
tillgängligt rekreationsområde, 
lekplats, idrotts/aktivitetsplats, 
samlingslokal eller bibliotek.  
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• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen, både vad gäller 
utbyggnad och skötsel. Viktiga 
målpunkter är större bostadsområden, 
arbetsplatser, busshållplatser, 
skola/förskola, offentlig och 
kommersiell service samt 
rekreationsmål som idrottsplatser och 
badplatser.  

Synpunkten skickas vidare till kultur- och 
fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. 

Allmänhet Positiv 14 - Lidhult 
Ny dragning Vråvägen öster om 
Lidhultsån. Detta skulle innebära att vi 
slipper tung trafik bland gång o 
cykeltrafikanter (barnens skolväg). Man 
höjer samtidigt klassningen på vägen. 
Koordinater x: 13,4561969886785, y: 
56,8210933308872 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Kommunen planerar för tillfället inte 
någon ny sträckning av Vråvägen i Lidhult.  

Allmänhet Positiv 15 - Lidhult 
Lugnt och fint område. Lantlig miljö nära 
samhället. Koordinater x: 
13,4311773429872, y: 56,8318364715612 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
För en utveckling av orten är det viktigt att 
det finns möjlighet för bostadsbyggande i 
olika miljöer, till exempel strandnära eller 
mer lantligt vid åkermark. 

Allmänhet Positiv 16 - Lidhult 
Önskar att kommunen satsar på att bygga 
seniorboende. Dessa bör ligga i närheten 
av centrum så att man enkelt kan ta sig till 
affär o liknande. Koordinater x: 
13,4415628562932, y: 56,8272578047829 

 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
En av kommunens intentioner med 
serviceorter är att de ska innehålla boende 
för alla. Exakt var de ska ligga bestäms 
inte i översiktsplanen men användningen 
kan rymmas inom 
markanvändningsförslaget för 
mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse.  

Allmänhet Positiv 17 - Lidhult 
Lokal återvinningscentral i Lidhult!! 
Koordinater x: 13,4328939567568, y: 
56,8247686536294 

Kommentar:  

Serviceort Lidhult 
Det krävs en utredning kring 
gynnsamheten av en anläggning både 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv och det 
geografiska läget innan en station kan 
införas. Detta hanteras inte inom 
översiktsplanen. 

Allmänhet Positiv 18 - Ljungby 
Lämpligt att planera för vårdcentral inkl 
BVC/Familjecentral på sågverkstomten 
eller på Solrosen. Koordinater x: 
13,9476420532221, y: 56,8456747297069 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Kommunen har ett uppdrag om att ta fram 
en detaljplan för sågverkstomten och i 
detta arbete utreds vad som ska finnas 
inom området. Synpunkten har skickats 
vidare till planarkitekten i det projektet. 
Exakt placering bestäms inte i 
översiktsplanen men användningen kan 
rymmas inom markanvändningsförslaget 
för mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
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Allmänhet Positiv 19 - Ljungby  
Tillåt parkering längs hela Kyrkogatan. 
Koordinater x: 13,9343382965079, y: 
56,834753612146 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Frågan kring parkering är inget som 
hanteras i översiktsplanen utan får hanteras 
separat i en fördjupning för Ljungby stad 
eller kommande tematiska tillägget för 
trafikinfrastruktur och hållbara trafikslag. 
Synpunkten skickas även vidare till 
tekniska förvaltningen.  

Allmänhet Positiv 20 - Lidhult 
Ljungby kommuns tanke är att vi ska bli 
35000 och att även Lidhult ska öka med 
antalet invånare. Lidhult är också en av de 
serviceorter som finns med i förslaget. När 
vi blir fler, blir det då även fler äldre. Vi 
har ett fantastiskt och lite mindre boende 
redan på Björkäng. Nu när kommunen vill 
satsa på Lidhult sam serviceort i ÖP 
hoppas man att de vill satsa även på de 
gamla och hjälpa till att göra Björkäng till 
ett ännu bättre, familjärt och unikt boende. 
Med en sinnesträdgård och utemiljö även 
för våra äldre invånare och där det kan 
finnas en naturlig mötesplats för den äldre 
generationen. Koordinater x: 
13,447163308716, y: 56,8270464681863 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
En av kommunens intentioner med 
serviceorter är att de ska innehålla boende 
för alla, även boende för äldre. Exakt var 
de ska ligga och hur det ska utformas 
bestäms inte i översiktsplanen men 
användningen kan rymmas inom 
markanvändningsförslaget för 
mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse.  

Allmänhet Positiv 21 - Lidhult 
Man vill förtäta centrum, satsa på Lidhult 
som en serviceort vilket är mycket positivt. 
Då kommer koordinater x: 
13,4359409461976, y: 56,8267881662825 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 22 - Lidhult 
Man vill att landsbygden skall leva. I ÖP 
föreslås Lidhult till en serviceort. Tanken 
är att byn kommer att öka med antalet 
invånare, då måste kommunikationen 
förbättras. Koordinater x: 
13,4667327056881, y: 56,8371892797808 

Kommentar:   

Kollektivtrafik 
I planförslaget lyfts det fram 
ställningstaganden som syftar till att jobba 
för att förbättra kollektivtrafiken: 

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

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 
rör sig om pendling, tjänsteresor, 
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godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat.  

• Kollektivtrafiken inom kommunen 
samt till närliggande kommuner 
behöver förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-
perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 
För persontrafik är allt från 
möjligheten att byta trafikslag, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till 
hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är 
kollektivtrafiknoder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel 
samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby 
stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

• För att öka andelen hållbara trafikslag 
och effektivisera användningen av 
infrastruktur och transporter samt 
förbättra folkhälsan ska mobility 
management användas, alltså arbete 

med attityd- och 
kunskapsförändringar. 

Allmänhet Positiv 23 - Bollstad 
En fantastiks miljö där vi nu har affär på 
nära håll, ett område som har en naturskön 
miljö, ett område som verkligen kan 
utvecklas och bli mer attraktivt för både 
turister och bli fastboende i ett område på 
minst 1 mil runt om. Se till att ”knyta 
samman” vid bron. Campingen på Bolmsö 
kan bli en stor tillgång på sikt, en skola för 
ett större upptagningsområde och låta 
barnen få gå i skola nära naturen med sjö 
och skog och de får en bra inlärningsmiljö. 
Koordinater x: 13,7550379882812,  
y: 56,9563488689357 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
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förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I det 
sammanhanget är det viktigt att bevara 
och utveckla det sammanhängande 
nord-sydliga regionala grönstråket 
längs med sjön och en tillgänglig 
strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska hanteras i 
en fördjupning av översiktsplanen efter 
att översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera det 
stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum att 
kommunen inte äger så mycket mark i 
området. 

Allmänhet Positiv 24 - Åby 
Jättebra med cykelväg till Åby, men det 
skulle vara ännu bättre om den gick runt 
hela "Åbyrundan" (Åbyvägen-
Torlarpsvägen ner mot Lagan) som många 
går/cyklar. Man skulle även prioritera att 

göra gång/cykelväg från Torlarpsvägen ner 
till Åbyskolan som är den närmsta vägen 
till skolan. Vägen ner till skolan från 
Torlarpsvägen är tungt trafikerad 
(Linjebuss, traktorer, lastbilar), höga 
hastigheter och mötande trafik får ofta 
stanna för gångtrafikanter då vägen är smal 
och kurvig. Det finns redan gatubelysning 
ner mot Lagan, så med tanke på vad som 
tidigare sagts vore det mest optimalt att 
göra en gång/cykelväg där. En säkrare väg 
för skolbarn och andra trafikanter. 
Koordinater x: 14,0044619689936, y: 
56,9058626186319 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Översiktsplanens kartor synliggör inte 
gång- och cykelstruktur i den omfattning 
att denna kommentar hanteras. I 
översiktsplanens del 4 finns förslag att i det 
fortsatta arbetet, efter översiktsplanens 
antagande, ta fram en tematisk fördjupning 
för trafikinfrastrukturen och hållbara 
trafikslag. Synpunkten kommer att skickas 
vidare till tekniska förvaltningen.  

 

• Ställningstaganden är framtagna för att 
prioritera hållbara trafikslag, bland 
annat cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss.  

• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen, både vad gäller 
utbyggnad och skötsel. Viktiga 
målpunkter är större bostadsområden, 
arbetsplatser, busshållplatser, 
skola/förskola, offentlig och 
kommersiell service samt 
rekreationsmål som idrottsplatser och 
badplatser. 
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• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska iordningställas 
för cykling. 

Allmänhet Positiv 25 Ljungby - Aspebacken 
Positivt om det kan byggas bostäder. 
Kanske en lekplats som sammanlänkas 
med hembygdsparken; bro över vattnet. 
Koordinater x: 13,9485003601083, y: 
56,8317249465875 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Det har länge varit diskussioner om vad 
som ska byggas inom Aspebacken. Exakt 
vad som kommer att byggas där och hur 
det ska se ut, utreds i en detaljplan för 
området. Just nu arbetar kommunen med 
ett utvecklingsprojekt som slutligen 
kommer mynna ut i en ny detaljplan för 
området.  

Allmänhet Positiv 26 - Ljungby 
Bra att det byggs bostäder. Även på 
höjden! Koordinater x: 13,9444234024055, 
y: 56,8313962394659 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Detaljplanen för området vann laga kraft i 
december 2019 och den möjliggör för 
bostadsbebyggelse med en nockhöjd på 
upp till 24 meter. Dock är det inte 
kommunal mark, vilket gör att kommunen 
inte kan bestämma när området bebyggs. 

Allmänhet Positiv 27 – Ljungby - 
Klockaren 
Här måste bostadsbyggande på höjden 
komma igång snarast! Koordinater x: 
13,9321496139531, y: 56,8344366702518 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Detaljplanen för området har vunnit laga 
kraft och möjliggör för en byggnation av 
bostäder med en nockhöjd på upp till 26 
meter. Dock är det inte kommunal mark 

vilket göra att kommunen inte kan 
bestämma när området bebyggs.  

Allmänhet Positiv 28 - Ljungby 
Positivt med alla befintliga cykelvägar 
samt att man ämnar bygga ut nätet med 
cykelvägar än mer. Koordinater x: 
13,9382435928346, y: 56,8330485505279 

Kommentar:   

Gång- och cykelstruktur 
Ställningstaganden är framtagna för att 
prioritera hållbara trafikslag, bland annat 
cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss.  

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

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska iordningställas 
för cykling. 

Allmänhet Positiv 29 – Södra Ljunga 
Fantastisk plats för bostadsplanering. 
Koordinater x: 13,9720048491137,  
y: 56,7412946289499 

Kommentar:   

Södra Ljunga 
Enligt gällande detaljplan är området 
planerat för allmänt ändamål. Vid en 
eventuell omarbetning av detaljplanen görs 
en bedömning om området kan anses 
lämpligt för bostadsbebyggelse, då tas 
hänsyn till bland annat jordbruksmark och 
naturvärden på platsen.  
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Översiktsplanen pekar enbart ut 
markanvändningsförslag i serviceorterna 
samt centralorten, i övrigt pekas ingen 
markanvändning ut, utan planering av 
områden sker när intresse uppkommer.   

Allmänhet Positiv 30 – Södra Ljunga 
Utmärkt plats för 
bostadsrätter/trygghetsboende för äldre 
med närhet till affär och restaurang. 
Koordinater x: 13,9708354059832,  
y: 56,7449777769341 

Kommentar:   

Södra Ljunga 
Vid intresse för att planlägga redan 
oplanerad mark görs en utredning i 
samband med detaljplanens framtagande. I 
översiktsplanen har ett ställningstagande 
om byggnation på landsbygden tagits fram: 

• Byggnation på landsbygden bör ske på 
ett sådant sätt att ny bebyggelse kan 
tillföras samtidigt som befintliga natur-
, kulturmiljö-, rekreations- och 
jordbruksvärden kan bevaras och 
utvecklas. En sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar risken 
för fragmentisering av landskapet och 
möjliggör att hänsyn kan tas till dessa 
värden. Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i anslutning 
till befintlig bebyggelse eller att ny 
bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

Allmänhet Positiv 31 - Ljungasjön 
Möjligt LIS-område; bostadsutveckling. 
Koordinater x: 13,9778842512742, y: 
56,7434686712986 

Kommentar:   

LIS-område 
Området består idag av aktiv 
jordbruksmark, ett intresse som får vägas 
mot intresset för exploatering. 
Översiktsplanen pekar enbart ut 
markanvändningsförslag i serviceorterna 

samt centralorten, i övrigt pekas ingen 
markanvändning ut, planering av områden 
sker när intresse uppkommer.   

Kommunen ser i dagsläget inte att det 
området är aktuellt att peka ut som LIS-
område. Dock behöver LIS-planen 
generellt ses över och uppdateras. I det 
skedet kan området tas upp och utredas för 
lämpligheten som LIS-område.  

Allmänhet Positiv 32 – Södra Ljunga 
Möjlig parhusbebyggelse på den äldre B-
planen. Koordinater x: 13,9698751751556, 
y: 56,737764116304 

Kommentar:   

Södra Ljunga 
Vid intresse för att planlägga redan 
oplanerad mark görs en utredning i 
samband med detaljplanens framtagande. I 
översiktsplanen har ett ställningstagande 
om byggnation på landsbygden tagits fram: 

• Byggnation på landsbygden bör ske på 
ett sådant sätt att ny bebyggelse kan 
tillföras samtidigt som befintliga natur-
, kulturmiljö-, rekreations- och 
jordbruksvärden kan bevaras och 
utvecklas. En sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar risken 
för fragmentisering av landskapet och 
möjliggör att hänsyn kan tas till dessa 
värden. Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i anslutning 
till befintlig bebyggelse eller att ny 
bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

Allmänhet Positiv 33 – Södra Ljunga 

Sportanläggning, utomhusbad i naturskön 
miljö mellan ekbeståndet och åkermarken. 
Äldre tennisplan kan lätt utnyttjas till 
nysatsning. Koordinater x: 
13,9739950482026, y: 56,7422831130541  
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Kommentar:   

Södra Ljunga 
Marken ägs inte av kommunen, men med 
ett initiativ av markägaren till en 
utveckling av området kan det utredas i en 
detaljplan vad marken är lämplig att 
bebygga med. I området finns det även en 
del gröna värden som behöver undersökas 
noggrannare vid en eventuell exploatering 
av området.  

Allmänhet Positiv 34 – Södra Ljunga 
Då det redan idag är kö på bostadsrätterna 
på Grävlingsstigen, borde en expansion av 
bostadsbyggande på kommunens mark 
prioriteras. Koordinater x: 
13,9667852703704, y: 56,742871484104 

Kommentar:   

Området består av skogsmark som ägs av 
kommunen. Det ligger också i direkt 
anslutning till redan befintlig bebyggelse 
och är på så sätt lämpligt för en utveckling 
av orten. Exakt vilken typ av bebyggelse 
som det bör planeras för i detta läge avgörs 
dock inte i översiktsplanen utan utreds i 
samband med framtagande av detaljplan. 

Allmänhet Positiv 35 - Ivla 
Pendlingsväg till Älmhult som bör 
prioriteras. Koordinater x: 
13,944984275498, y: 56,7097671829409 

Kommentar:   

Väg mot Älmhult 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar gällande 
arbeten såsom breddning och underhåll för 
allmänna vägar. Kommunen har i 
översiktsplanen tydliggjort 
ställningstaganden vilka sträckningar 
kommunen ser behöver prioriteras: 

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 

rör sig om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat. 

Allmänhet Positiv 36 – Södra Ljunga 
Välfungerade mataffär med catering- och 
restaurangverksamhet. Naturlig 
servicepunkt i landsbygdsutvecklingen. 
Koordinater x: 13,9719277729181,  
y: 56,7444080081297  

Kommentar:   

Södra Ljunga 
Det är positivt att det finns servicepunkter 
utanför serviceorterna i kommunen. I 
översiktsplanen lyfts det fram att målet på 
övrig landsbygd är att bibehålla befintlig 
service och förbättra möjligheten till 
arbetspendling. Kommunen uppmuntrar till 
privata initiativ som hjälper till att 
upprätthålla eller förbättra servicenivån. 
Ett ställningstagande har tagits fram för att 
poängtera vikten: 

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner som 
skola eller kollektivtrafik bör åtgärder 
göras på hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och 
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cykeltrafik. Dessa orter bör ses över 
vad gäller gång- och cykelförbindelse 
inom samhället samt busslinje för 
pendling. Orter i anslutning till stråken 
bör få tillgång till stråkens 
kollektivtrafik med hjälp av 
kollektivtrafiknod med 
pendlarparkeringar för bil och cykel, 
utrustade med laddinfrastruktur, samt 
med gång- och cykelförbindelse.  

Allmänhet Positiv 37 – Södra Ljunga skola 
Skola - mkt gott exempel på de boendes 
ansvarstagande och driftiga anda. Tyvärr 
en stötesten gentemot kommunen, då "vi & 
dom"-känslan cementerades vid 
nedläggningen. Koordinater x: 
13,972437392631, y: 56,7425076141723 

Kommentar:   

Södra Ljunga 
Kommunen ser positivt på att det finns 
skola för barnen även där kommunen 
själva inte har möjlighet att bedriva denna 
typ av verksamhet. I översiktsplanen lyfts 
det fram att målet på övrig landsbygd är att 
bibehålla befintlig service och förbättra 
möjligheten till arbetspendling. 
Kommunen uppmuntrar till privata initiativ 
som hjälper till att upprätthålla eller 
förbättra servicenivån. Ett 
ställningstagande har tagits fram för att 
poängtera vikten: 

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner som 
skola eller kollektivtrafik bör åtgärder 
göras på hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa orter bör ses över 
vad gäller gång- och cykelförbindelse 
inom samhället samt busslinje för 
pendling. Orter i anslutning till stråken 
bör få tillgång till stråkens 
kollektivtrafik med hjälp av 
kollektivtrafiknod med 
pendlarparkeringar för bil och cykel, 

utrustade med laddinfrastruktur, samt 
med gång- och cykelförbindelse.  

Allmänhet Positiv 38 - Hamneda 
Bra med ett uttalat industriområde väster 
om E4. Koordinater x: 13,8298202866562, 
y: 56,7023098570217 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Mark längs med E4 efterfrågas då det 
innebär bra skyltläge för företag. Genom 
att peka ut flera områden längs med E4 i 
översiktsplanen kan kommunen ha en 
beredskap och plan för när marken kan 
planläggas och bebyggas. I översiktsplanen 
har följande ställningstagande tagits fram: 

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

Allmänhet Positiv 39 – Hamneda Horn 

Ån Lagan är en fantastisk vattenled genom 
kommunen som borde utnyttjas bättre för 
fiske och turism. Rensa upp vattenleden 
från nedfallna träd, bygg stigar vid de 
platser där kanoter behöver bäras. Om 
detta görs ökar intresset för turister vilket 
kan trigga igång turismföretag. 
Koordinater x: 13,7935030426477,  
y: 56,6444888088035 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Ån Lagan är en tillgång för kommunen på 
många olika sätt, och där ibland för turism 
genom paddling och fiske. Hur man bör 
utveckla ån Lagan för turism hanteras inte 
inom ramen för översiktsplanen utan är en 
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fråga som hanteras separat. Frågan skickas 
vidare till berörd förvaltning.  

Varje fastighetsägare har ett eget ansvar att 
ta hand om nedfallna träd samt hindra det 
från att åka ned i ån. Om det kommer ned i 
ån blir det svårt att bevisa var det föll ned 
och vem som är ansvarig för rensning då. 
När det kommer till någon bro eller 
kraftverk så får väghållaren eller ägaren till 
kraftverket ta hand om det. Ett samordnat 
ansvar för rensning i hela Lagaån behövs 
eftersom det inte finns något uttalat 
förvaltningsansvar för vattenområdet.  

Allmänhet Positiv 40 - Hamneda 
Planera detta område mot ån Lagan för 
bebyggelse av mindre enplansvillor för 
äldreboende. Koordinater x: 
13,853585595823, y: 56,6966683906952 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Då området ligger nära ån Lagan finns en 
stor risk för översvämning. Området är en 
del av skolfastigheten och kommunen ser 
därför inte området lämpligt för 
bostadsbebyggelse. 

En av kommunens intentioner med 
serviceorter är att de ska innehålla boende 
för alla, även boende för äldre. Exakt var 
de ska ligga och hur det ska utformas 
bestäms inte i översiktsplanen men 
användningen kan rymmas inom 
markanvändningsförslaget för 
mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse som 
pekas ut på flera ställen i orten.  

Allmänhet Positiv 41 - Hamneda 
Bra förslag att flytta fabriken till "nya" 
industriområdet, då kan lokalerna utnyttjas 
till andra aktiviteter. Koordinater x: 
13,8518518201067, y: 56,6976486213953 

 

 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda  
Kommunen föreslår i översiktsplanen att 
området omvandlas till sammanhållen 
bostadsbebyggelse. Verksamheten som 
idag finns inom området ges möjlighet att 
omlokalisera till det nya industriområdet 
vid E4:an. Denna process består av bland 
annat politiska beslut, inköp av mark och 
planläggning. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig.  

Allmänhet Positiv 42 - Agunnaryd 
Positiv befolkningsökning och ett 
trängande behov av nya bostäder, finns 
attraktiv kommunal för exploatering av 
bostäder. Koordinater x: 
14,148557782009, y: 56,7481270366875 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Kommunen arbetar just nu med ett 
uppdrag om att ta fram en ny detaljplan för 
delar av Agunnaryds samhälle i samarbete 
med stiftelsen. Men redan idag finns en del 
detaljplanelagd mark för bostäder i orten. 

Allmänhet Positiv 43 – Agunnaryd - 
Rönnäs 
Positiv befolkningsökning. Nya bostäder 
behövs, gärna seniorbostäder med 
gemenskapslokaler och gym. Koordinater 
x: 14,1536344901899,  
y: 56,7232262082196 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
En av kommunens intentioner med 
serviceorter är att de ska innehålla boende 
för alla, även boende för äldre. Exakt var 
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de ska ligga och hur det ska utformas 
bestäms inte i översiktsplanen men 
användningen kan rymmas inom 
markanvändningsförslaget för 
mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse som 
pekas ut på flera ställen i orten.  

Kommunen arbetar just nu med ett 
uppdrag om att ta fram en ny detaljplan för 
delar av Agunnaryds samhälle i samarbete 
med stiftelsen. Vilken sorts av boende som 
ska finnas inom detaljplanen är inte 
preciserad utan är upp till den som, vid en 
antagen detaljplan, vill exploatera marken.  

Allmänhet Positiv 44 - Agunnaryd 
Positiv befolkningsökning, men som också 
ger ett trängande behov av större lokaler 
till både förskola och skola! Koordinater x: 
14,1460251526693, y: 56,7485422869768 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 
tjänstemännen i uppdrag att göra en 
utredning kring skolans och förskolans 
lokalsituation i Agunnaryd, ett arbete som 
just nu pågår. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 45 - Grythult 
Skolan är överfull. Förskolebarnen fyller 
sina utrymmen och måste utnyttja 
skolutrymmerna. Tid att bygga till och 
renovera. Koordinater x: 
14,1777327761294, y: 56,7317250796436 

 

Kommentar:  

Serviceort Agunnaryd 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 
tjänstemännen i uppdrag att göra en 
utredning kring skolans och förskolans 
lokalsituation i Agunnaryd, ett arbete som 
just nu pågår. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 46 - Lidhult 
Underhåll, utöka, höj standarden på 
Banvallsleden! En unik cykelled som 
bidrar till cykelpendlande och turism. 
Turismen ökar attraktionen av bygden och 
ger arbetstillfällen. Koordinater x: 
13,4408225666042, y: 56,8264594158284 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
I översiktsplanen har ställningstaganden 
kopplade till banvallsledens standard tagits 
fram: 

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby 
stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska iordningställas 
för cykling.  

Allmänhet Positiv 47 - Lidhult 
Badplatsen vid Askaken behöver en 
parkering, gärna vid Vråvägen där finns 
mark. Handikapparkering ner vid sjön. Låt 
våra fantastiska deltidsbrandmän ta hand 
om skötseln och spara restid och bränsle! 
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Koordinater x: 13,4344603668217, y: 
56,8232891740981 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
I översiktsplanen har kommunen pekat ut 
vikten av hållbara trafikslag och 
tillgängliga rekreationsområden som 
ställningstaganden: 

• I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas 
tillgång till mötesplatser, till exempel 
tillgängligt rekreationsområde, 
lekplats, idrotts/aktivitetsplats, 
samlingslokal eller bibliotek.  

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

Synpunkten skickas vidare till kultur- och 
fritidsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. 

Allmänhet Positiv 48 - Tjurkö 
Goda pendlingsmöjligheter med buss och 
sedan tåg. Koordinater x: 
14,1994478355414, y: 56,7177198863793 

Kommentar:   

Kollektivtrafik 
I planförslaget lyfts det fram 
ställningstaganden som syftar till att jobba 
för att förbättra kollektivtrafiken: 

• Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen, både vad gäller 
utbyggnad och skötsel. Viktiga 

målpunkter är större bostadsområden, 
arbetsplatser, busshållplatser, 
skola/förskola, offentlig och 
kommersiell service samt 
rekreationsmål som idrottsplatser och 
badplatser.  

• Strukturbildens stråk ska genomgående 
ha en hög standard för att kunna 
användas effektivt för huvuddelen av 
resorna i kommunen, oavsett om det 
rör sig om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I stråken 
sker de större satsningarna på 
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken mot 
Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten till 
både person- och godstransporter. Mot 
Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
prioriteringen är den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare 
kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att 
uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. 
Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat. 

• Kollektivtrafiken inom kommunen 
samt till närliggande kommuner 
behöver förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-
perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. 
För persontrafik är allt från 
möjligheten att byta trafikslag, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till 
hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är 
kollektivtrafiknoder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel 
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samt gång- och cykelförbindelse 
viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby 
stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner som 
skola eller kollektivtrafik bör åtgärder 
göras på hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa orter bör ses över 
vad gäller gång- och cykelförbindelse 
inom samhället samt busslinje för 
pendling. Orter i anslutning till stråken 
bör få tillgång till stråkens 
kollektivtrafik med hjälp av 
kollektivtrafiknod med 
pendlarparkeringar för bil och cykel, 
utrustade med laddinfrastruktur, samt 
med gång- och cykelförbindelse.  

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

Allmänhet Positiv 49 - Agunnaryd 
Mark för nya bostäder med vackert läge. 
Koordinater x: 14,1484965930945, y: 
56,7479405746056 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
I markanvändningsförslagen för 
serviceorten Agunnaryd har ett område i 
direkt anslutning pekats ut för 
mångfunktionell bebyggelse där 
bostadsändamål ingår. Kommunen arbetar 
just nu med ett uppdrag om att ta fram en 
ny detaljplan för delar av Agunnaryds 
samhälle i samarbete med stiftelsen där 
detta området ingår.   

Allmänhet Positiv 50 - Agunnaryd 
Service center med mataffär, cafe, frisör, 
drivmedelsstation med mera. Koordinater 
x: 14,1479386936195, y: 
56,7465345422051 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Översiktsplanen belyser vikten av att 
upprätthålla grundläggande kommunal 
service samt bidra till förutsättningar för 
kommersiell service genom följande 
ställningstaganden: 

• I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas 
tillgång till mötesplatser, till exempel 
tillgängligt rekreationsområde, 
lekplats, idrotts/aktivitetsplats, 
samlingslokal eller bibliotek. 

• Kommunen ska säkerställa att det finns 
planförutsättningar för kommersiell 
service (dagligvaruhandel med 
postutlämning, drivmedel m.m.) och 
arbetsplatser.  

Allmänhet Positiv 51 - Agunnaryd 
Stark ökning av barnfamiljer gör att 
förskolans lokaler är överfulla, Koordinater 
x: 14,1455247055059,  
y: 56,7484641464471 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 
tjänstemännen i uppdrag att göra en 
utredning kring skolans och förskolans 

502



Dnr 2017/0692 
 

Sida 35 av 273 
 

lokalsituation i Agunnaryd, ett arbete som 
just nu pågår. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 52 - Lidhult 
Positivt att förtäta centrum av Lidhult. Det 
enda realistiska är att kommunen (Ljungby 
bostäder) går in som byggherre eller på 
annat sätt garanterar att det blir ett 
"hyreshus". Det finns ju lediga tomater i 
orten sen lång tid tillbaka. Det är inte" 
lönsamt" för banker/ fastighetsbolag att 
satsa på småorter. Ska det bli en serviceort 
så måste Ljungby kommun visa i handling 
vad det innebär. Koordinater x: 
13,4366705070487, y: 13,4366705070487 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Översiktsplanen berör synpunkten genom 
att definiera markanvändningsförslag i 
serviceorten Lidhult samt med ett 
ställningstagande om hur bebyggelsen ska 
utvecklas: 

• Ny bebyggelse sker i första hand i 
form av förtätning, men 
nyexploatering i direkt anslutning till 
orten kan också vara aktuell där det är 
lämpligt.  

Synpunkten skickas vidare till Ljungby 
bostäder för kännedom. 

Allmänhet Positiv 53 – Agunnaryd 
Denna fastighet köpte kommunen in 2013 
för att ge byn möjlighet att expandera i 
attraktivt läge med sjöutsikt. Se till att 
skapa förutsättningar för byggnation av 
bostäder. Kanske behov av LIS-område? 

Koordinater x: 14,1531207214347, y: 
56,7490524207087 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Området består idag av aktiv 
jordbruksmark, ett intresse som får vägas 
mot intresset för exploatering. Platsen 
ligger utanför det område där 
markanvändningsförslag har tagits fram för 
Agunnaryd. Utredning om möjlighet till 
exploatering av områden sker när intresse 
uppkommer.   

LIS-område 
Kommunen ser i dagsläget inte att det 
området är aktuellt att peka ut som LIS-
område för bostäder. Dock behöver LIS-
planen generellt ses över och uppdateras. I 
det skedet kan området tas upp och utredas 
för lämpligheten som LIS-område.  

Allmänhet Positiv 54 - Agunnaryd 
Ett bevis för att Agunnaryd bidrar till 
kommunens växtkraft är en i dag till 
bristningsgränsen överfylld förskola. För 
att möta det ökande antalet barn i 
expansiva Agunnaryd föreslås därför att en 
ny, större förskola och skola byggs på 
skolans nuvarande skolgård, samt 
omgivande kommunala tomter. 
Koordinater x: 14,145267213439,  
y: 56,7490994822516 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Barn- och utbildningsnämnden har gett 
tjänstemännen i uppdrag att göra en 
utredning kring skolans och förskolans 
lokalsituation i Agunnaryd, ett arbete som 
just nu pågår. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
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ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 55 - Agunnaryd 
Just nu pågår ett arbete där Ljungby 
kommun tar fram en detaljplan i centrala 
Agunnaryd. Ta vara på detta och se till att 
kommunen beslutar om att kommunala 
bostadsbolaget Ljungbybostäder etablerar 
på orten! Kommunägd, och snart 
detaljplanerad mark finns! Koordinater x: 
14,1482283721915, y: 56,7473581658948 

Kommentar:   

Kommunen ser positivt på en engagerad 
bygd eftersom det blir lättare att utveckla 
en plats då invånarna är positiva och 
drivande i utvecklingen av orten. 
Översiktsplanen berör synpunkten genom 
att definiera markanvändningsförslag i 
serviceorten Agunnaryd samt med ett 
ställningstagande om hur bebyggelsen ska 
utvecklas: 

• Ny bebyggelse sker i första hand i 
form av förtätning, men 
nyexploatering i direkt anslutning till 
orten kan också vara aktuell där det är 
lämpligt.  

Synpunkten skickas vidare till Ljungby 
bostäder för kännedom. 

Allmänhet Positiv 56 - Agunnaryd 
I Agunnaryd finns ett av kommunens tre 
frivilliga räddningsvärn som bistår 
räddningstjänsten med första insats i 
Agunnaryd och som förstärkningsstyrka i 
hela kommunen. Se till att bygga ny 
brandstation så att verksamheten kan 
utvecklas och kan fortsätta bidra till 
kommunens totala krisberedskap. 
Koordinater x: 14,1475308609635, y: 
56,748889593588 

 

 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Kommunen ser generellt positivt på 
räddningsvärnens engagemang som gör en 
fantastisk insats. 

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Synpunkten skickas vidare till tekniska 
förvaltningen för kännedom. 

Allmänhet Positiv 57 - Byvärma 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,1257802065531, y: 56,6676514921168 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 58 - Agunnaryd 
Sveriges mest kända lanthandel har en 
blomstrande centrumverksamhet. 
Lanthandeln i Agunnaryd har genom åren 
utvecklats till ett resurssmart 
servicecentrum med solpaneler på taket, 
samt med tillbyggda lokaler som används 
växelvis för olika verksamheter. 
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Koordinater x: 14,1476026590982, y: 
56,7474618003795 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Kommunen är positiva till att det finns ett 
offentligt serviceutbud även i våra 
serviceorter, som kan förse orten och dess 
omland. Det är även positivt att det finns 
ett starkt lokalt engagemang i orten som 
kan vara med och driva utvecklingen av 
orten.  

Allmänhet Positiv 59 - Agunnaryd 
Med inspiration från internationella gäster 
genom Agunnarydsgillet, samt stora 
statliga och kommunala 
investeringsbidrag, renoveras nu 
bygdegården. Det skapar förutsättningar att 
fortsätta möta världen samt utvecklar den 
för Agunnarydsborna så viktiga 
mötesplatsen. Koordinater x: 
14,1437402781167, y: 56,7484854189758 

Kommentar:   

Det är viktigt att det finns attraktiva 
mötesplatser i serviceorterna. Både för 
möten mellan invånarna som bor i närheten 
och för människor som kommer från andra 
platser.  

I översiktsplanen pekar kommunen ut ett 
ställningstagande för just detta: 

• I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas 
tillgång till mötesplatser, till exempel 
tillgängligt rekreationsområde, 
lekplats, idrotts/aktivitetsplats, 
samlingslokal eller bibliotek.  

Allmänhet Positiv 60 - Agunnaryd 
Region Kronoberg beskriver Agunnaryd 
som en viktig serviceort, till stor del 
baserat på tydliga signaler från Ljungby 
kommun att service på orten prioriteras. 

Koordinater x: 14,1473237093607, y: 
56,7471911839053 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Allmänhet Positiv 61 - Marsholm 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,1705588961884, y: 56,6949187795989 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 62 - Lövingstorp 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
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Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,2680411006269, y: 56,7323562138059 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 63 - Gäddeboda 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,2708735133467, y: 56,7634883783707 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

 

Allmänhet Positiv 64 - Deranäs 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 

Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,1713099147119, y: 56,784581454137 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 65 - Furumon 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,101872887734, y: 56,7561488772785 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 66 - Finnhult 
Även här i ytterkanten av kommunen har 
de som bor möjlighet att koppla upp fiber. 
Detta tack vare att Agunnaryds LRF i 
samverkan med Ljungby Energi och 
Ljungby kommun har genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen dyr ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför möjligheten till 
fiberanslutning. Koordinater x: 
14,0773253108296, y: 56,7152378334115 
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Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 67 - Agunnaryd 
Det finns ett bra fungerande 
Räddningsvärn som måste få 
förutsättningar att utvecklas. Koordinater 
x: 14,1581600430047,  
y: 56,7484919440276 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Kommunen ser generellt positivt på 
räddningsvärnens engagemang som gör en 
fantastisk insats. 

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Synpunkten skickas vidare till tekniska 
förvaltningen för kännedom. 

Allmänhet Positiv 68 - Agunnardy 
Positivt att det görs en detaljplan öster om 
vägen. Koordinater x: 14,1563631842639, 
y: 56,7444464873592 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Det är även positivt att det finns ett starkt 
lokalt engagemang i orten som kan vara 
med och driva utvecklingen av orten.  

I markanvändningsförslagen för 
serviceorten Agunnaryd har ett område i 

direkt anslutning pekats ut för 
mångfunktionell bebyggelse. Kommunen 
arbetar just nu med ett uppdrag om att ta 
fram en ny detaljplan för delar av 
Agunnaryds samhälle i samarbete med 
stiftelsen där detta området ingår.   

Allmänhet Positiv 69 - Agunnaryd 
En bygdegård som är aktiv och som 
renoveras, bra för hela bygden. 
Koordinater x: 14,1481425415033, y: 
56,7540876714722 

Kommentar:   

Serviceort Agunnaryd 
Det är viktigt att det finns attraktiva 
mötesplatser i serviceorterna. Både för 
möten mellan invånarna som bor i närheten 
och för människor som kommer från andra 
platser.  

I översiktsplanen pekar kommunen ut ett 
ställningstagande för just detta: 

• I serviceorterna satsas långsiktigt 
på grundläggande kommunal 
service som förskola/skola, 
specialbostäder och hyresrätter. 
Vidare ska det finnas tillgång till 
mötesplatser, till exempel 
tillgängligt rekreationsområde, 
lekplats, idrotts/aktivitetsplats, 
samlingslokal eller bibliotek.  

Allmänhet Positiv 70 - Lidhult 
Kollektivtrafiken behöver förstärkas vilket 
också står i ÖP-förslaget. Men en idé som 
vi tror på är att flytta bussterminalen till 
gamla Stationsområdet och öppna upp den 
gamla väntsalen som finns kvar nästan i 
originalskick. upplåsning kan ske via 
appsystem. Detta förslaget kom upp på 
World Café ungdom i höstas och vi tycker 
det är ett mycket intressant förslag! 
Koordinater x: 13,4367777954097,  
y: 56,8282029344136 
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Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Kollektivtrafiknoden i översiktsplanen har 
flyttats och istället placerats i ett mer 
centralt läge i Lidhult för att få en mer 
central placering i orten och inte 
undangömd som i dagsläget. Då kan 
befintliga ytor användas för 
samåkningsparkering. Den exakta 
placeringen fastställs dock inte i 
översiktsplanen utan sker först i 
detaljplaneskedet. Att återigen använda 
väntsalen till samma sak som under tiden 
det fanns tåg i Lidhult kan ses som effektiv 
resursanvändning, vissa åtgärder kan 
komma att behöva göras.  

Allmänhet Positiv 71 - Agunnaryd 
Första orten utanför stan som får chansen 
till ett uppsamlingheat för nya 
fiberanslutningar. Koordinater x: 
14,1418552136902, y: 56,7452910645482 

Kommentar:   

Fiber  
Då hela världen går mot ett mer digitalt 
samhälle är det viktigt att även de som bor 
på landsbygden kan ha en bra uppkoppling 
för att inte klyftan mellan stad och 
landsbygd ska öka. Ett attraktivt samhälle 
idag innebär att det finns bra uppkoppling 
på landsbygden för de som bo där.  

Allmänhet Positiv 72 - Hamneda 
Bra förslag med att industriområde utanför 
bebyggelsen. Det är bra om befintliga 
verksamheter får bra erbjudande att flytta 
hit så skulle det minska den tunga trafiken 
genom byn.@ koordinater x: 
13,8336588989256, y: 56,7044115515028 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Mark längs med E4 efterfrågas då det 
innebär bra skyltläge för företag. Genom 
att peka ut flera områden längs med E4 i 
översiktsplanen kan kommunen ha en 

beredskap och plan för när marken kan 
planläggas och bebyggas. I översiktsplanen 
har följande ställningstagande tagits fram: 

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

Först när en ny detaljplan är klar som 
medger industri, tar ett annat arbete vid för 
att locka dit både befintliga och nya 
företag. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter om 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. 

Allmänhet Positiv 73 - Hamneda 
För att locka ut barnfamiljer så krävs det 
att skola och förskola har hög behörighet 
och kvalitet. Det behöver vara en bra 
arbetsplats där kompetent och behörig 
personal och rektor trivs och vill stanna 
kvar. Koordinater x: 13,8548859010699, y: 
56,6968690536347 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Översiktsplanen hanterar frågor kring 
markanvändning för skola, personalfrågor 
och frågor om skolans kvalitet hanteras av 
Barn- och utbildningsförvaltningen, 
yttrandet skickas till ansvarig förvaltning.  

Allmänhet Positiv 74 - Lidhult 
Mycket positivt att Lidhult blir serviceort! 
Den service som ska byggas ut/utvecklas 
är dock en förutsättning för att människor 
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ska vilja flytta hit/stanna kvar! Alltså 
måste det skyndsamt läggas resurser på 
ökad kollektivtrafik, förbättrad vårdcentral 
och utbyggd skola! Skolan idag är för 
trångbodd och risken finns att människor 
drar sig för att flytta hit. Skolans kvalité 
betyder oerhört mycket för barnfamiljer. 
Koordinater x: 13,4414126525883,  
y: 56,8295824286406 

Kommentar:   

Kollektivtrafik 
I planförslaget lyfts det fram 
ställningstaganden som syftar till att jobba 
för att förbättra kollektivtrafiken: 

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

• Strukturbildens stråk ska 
genomgående ha en hög standard 
för att kunna användas effektivt för 
huvuddelen av resorna i 
kommunen, oavsett om det rör sig 
om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I 
stråken sker de större satsningarna 
på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 

till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.  

• Kollektivtrafiken inom kommunen 
samt till närliggande kommuner 
behöver förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-
perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och 
fritidsresor. För persontrafik är allt 
från möjligheten att byta trafikslag, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till 
hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är 
kollektivtrafiknoder med 
busshållplats, pendlarparkering för 
bil och cykel samt gång- och 
cykelförbindelse viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan 
Ljungby stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

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

Serviceort Lidhult 
I serviceorterna satsas långsiktigt på 
service, nya bostäder, arbetsplatser, 
mötesplatser, gång- och cykelvägar och 
övrig infrastruktur samt koppling till 
stråkens snabba kollektivtrafik (gång- och 
cykelförbindelse och pendlarparkering med 
laddinfrastruktur). Målet med att definiera 

509



Dnr 2017/0692 
 

Sida 42 av 273 
 

serviceorter är främst att långsiktigt säkra 
tillgång till offentlig och kommersiell 
service i de utpekade orterna och deras 
omland samt att olika satsningar ska 
fokuseras där de skapar störst värde. På så 
sätt kan man som boende eller företagare 
räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten, vilket kan 
göra att både boende och företagare vågar 
satsa på att etablera sig och stanna kvar i 
orten. Med strukturbilden visar kommunen 
regionen var kommunen anser att det finns 
underlag till att satsa både på kommunal 
och regional service. 

Enligt detaljplanerna som omfattar skolan 
och omkringliggande område är det 
planlagt för allmänt ändamål vilket kan 
inrymma skola. Behovet av en utbyggnad 
av skola/förskola utreds av barn- och 
utbildningsförvaltningen, synpunkten 
skickas till ansvarig förvaltning.  

Allmänhet Positiv 75 - Lidhult 
Det talas i ÖP om att visa upp och skylta 
upp attraktiva platser för friluftsliv och 
rekreation. I Lidhult finns ett mycket 
vackert naturreservat, LIDHULTSÅSEN. 
Infotavlan och fd parkeringen ligger 
bakom reningsverket och sen det kom till 
har tillgängligheten klart försämrats. 
Ortsborna hittar dit men inte besökare och 
turister. Förslag: Bind ihop naturstigen 
som går från banvaktsstugan till badplatsen 
MED Lidhultsåsen! Gemensam parkering 
och infotavla på lämpligt ställe. Vi 
medverkar gärna till utformningen och 
placeringen. Koordinater x: 
13,4412409912106, y: 56,8200716915111 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Det finns idag en naturstig som går mellan 
banvaktsstugan och badplatsen, 
ställningstagande i översiktsplanen pekar 
på att främja bland annat tillgängligheten: 

• Hänsyn ska tas till grönstråk med 
natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden så att värdena 
kan bevaras och de görs mer 
tillgängliga. För att kunna bibehålla 
och utveckla dessa värden behöver 
värdekärnor, spridningskorridorer 
och viktiga gröna samband 
identifieras. Att få till en hållbar 
hantering av grönstrukturen är 
möjligt då stora delar av den har 
lagskydd eller är kommunägd.   

Yttrandet skickats vidare till berörd 
avdelning.  

Allmänhet Positiv 76 - Lidhult 
Positivt med bebyggelse i lantlig miljö. 
Vackert område med fin ädelövsskog. 
Koordinater x: 13,4317567001326,  
y: 56,8319773447387 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Det är viktigt att det finns attraktiva platser 
att bo på i kommunen. Då alla är olika och 
har olika preferenser i livet är det viktigt 
att det finns områden med olika attribut för 
att passa en varierad befolkning.  

Allmänhet Positiv 77 – 
Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
Förbättra väg 555 så att åretruntboende får 
en bättre väg till jobb. Kan leda till fler 
barnfamiljer i området. Koordinater x: 
13,7898852461083, y: 56,9287257107424 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar för väg 555 
utanför Ljungby stad. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
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fortsatta utvecklingen av området. Vid en 
utveckling av området kring sjön Bolmen 
behöver bland annat trafiksituationen 
utredas och nödvändiga åtgärder föreslås 
för ett säkert och tryggt resande och 
begränsad omgivningspåverkan. 

I samband med överföringsledningens 
utbyggnad kommer kommunen 
tillsammans med Trafikverket att anlägga 
en gång- och cykelväg på sträckan mellan 
Hovdinge och Mjälen. Detta ökar 
tillgängligheten av Bolmens östra strand 
samt möjligheten att ta sig till och från 
Ljungby utan bil.  

Allmänhet Positiv 78 - Kånna 
Bygg ihop Kånna med Ljungby genom nya 
bostäder. Det finns redan så mycket som 
hör ihop och ligger nära varandra. Här kan 
bli fina bostäder och allmänna miljöer 
utmed ån. Cykelvägen utmed gamla 
järnvägen ligger bra och bra bilväg (R1) 
finns redan. Det blir som en egen stadsdel i 
Ljungby tätort! Koordinater x: 
13,9145958761717, y: 56,7967695458604 

Kommentar:   

Kånna 
Att bygga ihop Ljungby med Kånna är i 
dagsläget inte rimligt då avståndet är för 
långt, men en naturlig utveckling av staden 
under lång sikt kan innebära att staden 
växer ner mot Kånna. Det finns flera 
hinder då området till stor del består av 
aktiv jordbruksmark samt att det finns 
flertalet kulturmiljöer som påverkar 
möjligheten till utveckling. Dessa intressen 
är dock något som får vägas mot intresset 
att exploatera. 

Allmänhet Positiv 79 
Ändra genomfarten av huvudvägen i 
Bollstad så att den går från infart 
Granholmsvägen, norr om skolområdet och 
kopplar på i närheten avfarten till Näset. 
Då blir det mindre trafik genom 
bostadsområdet. Beroende av hur nya 

vägen ansluts vid Näsetvägen kan också 
trafiken mot Bakarebo flyttas från 
bostadsområdet i Bollstad by. Koordinater 
x: 13,7438456329762, y: 
56,9712549812099 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

• Ny bebyggelse för bostäder, 
kommunal och kommersiell service 
bör i första hand placeras där 
service, infrastruktur och 
kollektivtrafik finns samt i 
utpekade LIS-områden. 
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• Busstrafiken bör utökas genom 
utvecklingsområdet, på sträckan 
mellan Bollstad och Ljungby, för 
att möjliggöra arbetspendling. 

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa. 

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 80 - Torarp 
Bolmen har så mycket mer än bara en östra 
sida, Koordinater x: 13,6077525268556,  
y: 56,8206588439825 

Kommentar:   

Landsbygd 
Det har i översiktsplanen tagits fram 
ställningstaganden, för övrig landsbygd, 
för att främja en levande och attraktiv 
landsbygd att bo, leva och verka i: 

• Nya områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ska främst användas för 

etablering av boenden, service, 
rekreation och besöksnäring samt 
lokaliseras i första hand inom 
stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.   

• Byggnation på landsbygden bör ske 
på ett sådant sätt att ny bebyggelse 
kan tillföras samtidigt som 
befintliga natur-, kulturmiljö-, 
rekreations- och jordbruksvärden 
kan bevaras och utvecklas. En 
sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar 
risken för fragmentisering av 
landskapet och möjliggör att 
hänsyn kan tas till dessa värden. 
Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
eller att ny bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

• Riktade insatser för att bevara och 
utveckla särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt 
rekreationsområden ska prioriteras. 

• För att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen 
i samverkan med privat och ideell 
sektor.  

Allmänhet Positiv 81 - Tannåker 
Bebygg kommunägd mark i Tannåker. 
Prioritera hyreslägenheter, senior & 
serviceboende samt hemtjänsten! All 
bebyggelse ska vara i trä och 
naturanpassad med tillhörande 
grönområden. Strandområdena anpassas 
för båtliv, bad och turism, gärna en 
byggnad på bryggan tillägnad dessa. 
Kollektivtrafik och vägnätet förbättras. 
Koordinater x: 13,7805535061464, y: 
56,9579087533494 
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Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 82 - Odensjö 
Det finns en badplats i Odensjö som sköts 
av Ljungby kommun, det sköts perfekt 
men bryggorna är inom 2 år rent farliga. 
Även tätorts ljungbybor använder bryggan 
flitigt. Rusta upp!! Koordinater x: 
13,6142756591798, y: 56,8613143694606 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Säkerheten kring de kommunala 
badplatserna är viktig för att invånarna i 
kommunen ska känna sig trygga vid 
användning av den. Yttrandet är dock inget 
som kan hanteras inom översiktsplanen 
men det skickas vidare till ansvarig 
förvaltning för vidare hantering. 
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Allmänhet Positiv 83 - Loshult 
Södra änden av sjön Unnen behöver en 
båtramp, både för turister och inte minst 
räddningstjänst. Koordinater x: 
13,5380580078128, y: 56,8376587878559 

Kommentar:   

Landsbygd 
Yttrandet är inget som kan hanteras inom 
översiktsplanen men det skickas vidare till 
ansvarig förvaltning för vidare hantering.  

Allmänhet Positiv 84 - Torseryd 
Samverka med de starka ideella krafter 
som finns på landsbygden. Koordinater x: 
13,5380580078128, y: 56,8124848540717 

Kommentar:   

Landsbygd 
Det är viktigt att det finns ideella krafter då 
kommunen inte har möjlighet till att 
genomföra alla idéer och tankar kring 
utvecklingen som finns på egen hand. Det 
är också oftast de som bor på en plats eller 
i en ort som har kännedom om platsen och 
vad som saknas samt hur den behöver 
utvecklas för att bli en attraktivare plats att 
bo på. I översiktsplanen har det pekat ut ett 
ställningstagande för att aktivt jobba med 
dialog: 

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

Allmänhet Positiv 85 - Björkenäs 
Satsa lika mycket på de fina 
bygdegårdarna ute på landsbygden som det 
satsas inne på Grand. Koordinater x: 
13,6118723999025, y: 56,8473293443617 

Kommentar:   

Landsbygd 
Mötesplatser på landsbygden som samlar 

befolkningen runt en punkt är viktiga för 
att känna gemenskap, minska segregation 
och utanförskap. Dock är upprustning och 
skötsel av bygdegårdarna inget som 
översiktsplanen hanterar, yttrandet skickas 
vidare till ansvarig förvaltning.  

Allmänhet Positiv 86 - Lidhult 
Röj och gallra på kommunens mark i och 
runt Lidhult. Ett billigt och enkelt sätt att 
snygga till i Lidhult. Koordinater x: 
13,4436442504895, y: 56,8256492684651 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Synpunkten hanteras inte inom ramen för 
översiktlig planering. Yttrandet skickas 
vidare till ansvarig förvaltning inom 
kommunen. 

Allmänhet Positiv 87 - Tannåker 
Planlägg kommunalägd mark för: 
Kommunal verksamhet -förskola -skola -
gymnastiksal -bibliotek. Badplats & 
båthamn. Turistinformation -
Servicebutiker. Servicecenter & 
Kommunal verksamhet -äldreboende -
hemtjänst -vård -servering skola, boende. 
Seniorboende,  uthyrningslägenheter, 
Tomter att bebygga. Koordinater x: 
13,7678267608641, y: 56,9605607723089 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
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Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 

översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 88 - Bollstad 
Parkering, Ställplatser Information 
Toaletter Sjösättning Bränsle Bolmsö 
Marin Bryggor för båtar och fiske. 
Koordinater x: 13,7570120941161, y: 
56,9529790034917 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 
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I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 89 - Bollstad 
Knyt samman Granholmsvägen med 
Sunnö området och bron Tannåker -
Bolmsö. Koordinater x: 
13,7536646972655, y: 56,9531194206349 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 90 
Röj och gallra ut området mellan Tannåker 
och Bron till Bolmsö, för sjöutsikt och 
vacker miljö. Koordinater x: 
13,768517452011, y: 56,9534393369859 

Kommentar:   

Underhåll mark 
Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark som ägs av kommunen, för övrig 
mark ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
I detta fall är marken privatägd och 
ansvaret för underhåll och skötsel ligger 
hos fastighetsägaren. Fastighetsägaren har 
ansvaret för att se till att skötsel och 
underhåll görs i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Allmänhet Positiv 91 – Finnatorp Sandvik 
Gallra och röj området mot sjön för 
sjöutsikt och vacker miljö från vägen. 

Koordinater x: 13,7973565633391,  
y: 56,9294673576276 

Kommentar:   

Kommunen ansvarar och har rådighet över 
den mark som ägs av kommunen, för övrig 
mark ligger ansvaret hos fastighetsägaren. 
I detta fall är marken privatägd och 
ansvaret för underhåll och skötsel ligger 
hos fastighetsägaren. Fastighetsägaren har 
ansvaret för att se till att skötsel och 
underhåll görs i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Allmänhet Positiv 92 – Finnatorp Sandvik 
Parkering samt ställplatser. Koordinater x: 
13,7987298543547, y: 56,93012304637  

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
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förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området.   

Allmänhet Positiv 93 – Gudarp Granhult 
Vägen från Lagan mot Tannåker/Hölminge 
är en inkörsport från E4 till Bolmens Östra 

Strand. Vägstandard måste förbättras till en 
80 km/h väg. Koordinater x: 
13,8311738545988, y: 56,9312470574043 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar för väg 555 
utanför Ljungby stad. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Vid en 
utveckling av området kring sjön Bolmen 
behöver bland annat trafiksituationen 
utredas och nödvändiga åtgärder föreslås 
för ett säkert och tryggt resande och 
begränsad omgivningspåverkan. 

Allmänhet Positiv 94 - Tannåker 
Ny skola vid Bolmens Östra Strand med 
profil vatten och natur. Koordinater x: 
13,766654964796, y: 56,9606068784433 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
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utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 

konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 95 – Bolmsö Kyrkby 
Planlägg kommunal mark för Parkering, 
Ställplatser, Camping, Restaurang, 
Information – Välkommen till Ljungby och 
Smålands Sjörike, Toaletter, Sjösättning, 
Bryggor för båtar och fiske. Koordinater x: 
13,7184181178723, y: 57,0056911390382 

Kommentar:   

Bolmsö 
Idag finns det redan planlagd mark för 
camping i området. Kommunen kan inte 
driva en camping, utan det krävs ett privat 
initiativ. I ett läge där det finns intresse för 
att öppna en camping kan man utreda om 
det går att utöka genom att ändra 
detaljplanen.  

Det har i översiktsplanen tagits fram 
ställningstaganden, för övrig landsbygd, 
för att främja en levande och attraktiv 
landsbygd att bo, leva och verka i: 

• Nya områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ska främst användas för 
etablering av boenden, service, 
rekreation och besöksnäring samt 
lokaliseras i första hand inom 
stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.   

• Byggnation på landsbygden bör ske 
på ett sådant sätt att ny bebyggelse 
kan tillföras samtidigt som 
befintliga natur-, kulturmiljö-, 
rekreations- och jordbruksvärden 
kan bevaras och utvecklas. En 
sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar 
risken för fragmentisering av 
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landskapet och möjliggör att 
hänsyn kan tas till dessa värden. 
Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
eller att ny bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

• Riktade insatser för att bevara och 
utveckla särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt 
rekreationsområden ska prioriteras.  

• För att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen 
i samverkan med privat och ideell 
sektor.  

Allmänhet Positiv 96 - Tannåker 
Planlägg Kommunal för bostäder. 
Koordinater x: 13,7683715785656, y: 
56,9584541899674 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 

påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 
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Allmänhet Positiv 97 - Bollstad 
Planlägg kommunal mark för bostäder. 
Koordinater x: 13,7505187953625, y: 
56,9519953784016 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

• Busstrafiken bör utökas genom 
utvecklingsområdet, på sträckan 

mellan Bollstad och Ljungby, för 
att möjliggöra arbetspendling. 

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 98 - Tannön 
Bostäder. Koordinater x: 
13,7642517055187, y: 56,953493173514 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 
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Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 

regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 99 - Bollstad 
Bostäder längs sjön. Koordinater x: 
13,7539520229015, y: 56,9512464582763 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
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förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 100 - Finnatorp 
Bostäder. Koordinater x: 
13,7889709437999, y: 56,9320502467748 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 101 – Bolmstad 
Tallbacken 
Bostäder. Koordinater x: 
13,7779846156749, y: 56,8919404428901 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 

Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
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översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 102 - Mjälen 
Bostäder. Koordinater x: 
13,7779846156749, y: 56,9039404150841 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Allmänhet Positiv 103 – Bolmstad hamn 
Restaurang. Koordinater x: 
13,7766113246593, y: 56,8904401752984 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
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utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 

planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommunen kan planlägga och driva sådan 
service som ligger inom ramen för en 
kommun, men kan enbart planlägga för 
kommersiella verksamhet som camping 
och restaurang. För att kommunen ska 
detaljplanera för verksamheter av detta 
slag krävs det att det finns ett privat 
intresse att driva den typen av verksamhet. 
Att planlägga mark för ändamålet utan 
någon intressent är inte ekonomiskt 
hållbart.   

Allmänhet Positiv 104 – Väg 555 
Vägstandard motsvarande 80 km/tim. 
Koordinater x: 13,8269081081065, y: 
56,874683728217 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Trafikverket är väghållare och ytterst 
ansvariga för prioriteringar för väg 555 
utanför Ljungby stad. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
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fortsatta utvecklingen av området. Vid en 
utveckling av området kring sjön Bolmen 
behöver bland annat trafiksituationen 
utredas och nödvändiga åtgärder föreslås 
för ett säkert och tryggt resande och 
begränsad omgivningspåverkan. 

I samband med överföringsledningens 
utbyggnad kommer kommunen 
tillsammans med Trafikverket att anlägga 
en gång- och cykelväg på sträckan mellan 
Hovdinge och Mjälen. Detta ökar 
tillgängligheten av Bolmens östra strand 
samt möjligheten att ta sig till och från 
Ljungby utan bil. 

Allmänhet Positiv 105 – Bolmsö hamn  
Välkommen till Ljungby Kommun. 
Turistinformation, Sveriges längsta 
linfärja. Koordinater x: 
13,7177314723645, y: 57,0082149914423 

Kommentar:   

Bolmsö 
Marknadsföring av kommunen är en viktig 
del för att kommunen ska växa både med 
boende men även med turism. 
Översiktsplanen har följande 
ställningstagande: 

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

Synpunkten skickas vidare till berörd 
förvaltning. 

Allmänhet Positiv 106 – Bolmsö Kyrkby 
Använd kommunal mark för Camping, 
Ställplatser, Restaurang. Koordinater x: 
13,7197914088879, y: 57,0095235882375 

Kommentar:   

Bolmsö 
Idag finns det redan planlagd mark för 
camping i området. Kommunen kan inte 

driva en camping, utan det krävs ett privat 
initiativ. I ett läge där det finns intresse för 
att öppna en camping kan man utreda om 
det går att utöka genom att ändra 
detaljplanen.  

Allmänhet Positiv 107 – Bolmsö Kyrkby 
Planlägg kommunal mark för bostäder. 
Koordinater x: 13,7187614406262, y: 
57,0052237401715 

Kommentar:   

Bolmsö 
Det finns idag enstaka områden/tomter 
som är planlagda för bostäder men inte 
bebyggda på kommunens mark. Vid ett 
större intresse av exploatering i området 
kan det bli aktuellt att planlägga mer mark 
för bostadsändamål.  

Privatperson, Hamneda 
Hamneda kollektivtrafiknod – använd 
skolans busshållplats. Se till att båda 
busslinjerna förbi Hamneda går in och 
vänder där. Samåkningsparkeringen vid 
kyrkan kan då vara kvar med ny hållplats 
utanför och en annan samåkningsparkering 
vid återvinningsstationen på 
Marknadsvägen. Använd södra delen av 
stationsområdet till något vettigt. Fyll upp 
marken om det är nödvändigt ur 
översvämningssynpunkt. Gång- och 
cykelvägen förlängs till fiskrökeriet. 
Banvallen till Kånna görs till cykelväg.  

Hamneda område 5 (bostäder) – hela 
området bör vara kvar som 
verksamheter/industri. Att riva alla 
verksamma industribyggnader i Hamneda 
och bygga bostäder och centrum är 
resursslöseri och fördröjer hela 
serviceortsprojektet med att invänta flytt av 
Woodcon. Var rädd om den industri som 
finns. Använd kommunal mark i första 
hand. Gamla snickerifabriken kan 
kommunen köpa in och erbjuda till 
verksamheter. Skytteföreningens 
verksamhet passar bättre i industriområde.  
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Hamneda område 6 (centrum) bör flyttas 
till andra sidan vägen. Antingen till 
åkermarken sydväst om kyrkan med 
utfyllnad av marken upp till gatunivån. 
Matjorden kan flyttas och uppodla obrukad 
del av åkern om man vill bibehålla arealen 
åkermark. Även åkern sydväst om 
församlingshemmet är lämplig för till 
exempel äldreboende eller lägenheter. 
Använd kommunal mark i första hand för 
att komma igång med centrumbygge. 
Meningslöst att invänta eller kräva en flytt 
av Woodcon innan bygge kan börjas. 

Kommentar:  

Gång- och cykelväg 
Översiktsplanens kartor synliggör inte 
gång- och cykelstruktur i den omfattning 
att denna kommentar hanteras. I 
översiktsplanens del 4 finns förslag att i det 
fortsatta arbetet, efter översiktsplanens 
antagande, ta fram en tematisk fördjupning 
för trafikinfrastrukturen och hållbara 
trafikslag. Ställningstaganden är framtagna 
för att prioritera hållbara trafikslag, bland 
annat cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss.  

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

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling.  

Serviceort Hamneda 
Förslag på omvandling från industri- till 

bostadsområde för tidigare område 5 i 
Hamneda har tagits bort som förslag. Det 
har under samrådet inkommit indikationer 
från olika håll att området är olämpligt för 
omvandling till bostäder med hänvisning 
till bland annat närhet till skjutbana. 

Vi har inför granskning sett över var 
användningen centrum är lämplig i 
Hamneda, vilket har lett till att område 4 
(tidigare 6) numera planeras för 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Verksamheten som idag finns inom 
området ges möjlighet att omlokalisera till 
det nya industriområdet vid E4:an. Det har 
förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 
området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig.  

Mångfunktionell bebyggelse, där centrum 
ingår, anses mer lämpligt mitt emot skolan 
för att samla kommunal, offentlig och 
kommersiell service på samma ställe. Inom 
användningen mångfunktionell bebyggelse 
kan även användningar som busshållplats 
och samåkningsparkering ingå.  

Marken sydväst om församlingshemmet 
anses inte lämplig för bebyggelse på grund 
av närheten till ån Lagan och den stora 
översvämningsrisk det innebär. Däremot 
kan den användas för annan verksamhet 
som inte är lika känslig för att bli 
översvämmad, tex utegym eller 
motionsspår.  

Agunnaryds sockenråd och 
Agunnarydsstiftelsen  
Agunnaryd vill vara med att förverkliga 
och bidra till Ljungby kommuns vision om 
fler invånare. För detta behöver Agunnaryd 
ett långsiktigt och uttalat engagemang från 
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Ljungby kommun. Vi föreslår därför att 
den redan existerande serviceorten 
Agunnaryd också pekas ut som serviceort i 
Ljungby kommuns översiktsplan.  

I Agunnaryd finns flera exempel på 
genomförda och pågående projekt där 
Agunnaryd tillsammans med Ljungby 
kommun verkar för att utveckla bygden. 
Att Agunnaryd nu inte pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen skapar stor oro 
och besvikelse. Vi ser en stor risk att 
utvecklingen av Agunnaryd får stå tillbaka 
och att orten hamnar långt ner på 
kommunens prioriteringslista de närmsta 
åren – det har vi inte tid med! 

Anledning till oron är att det tydligt i 
översiktsplanen framgår att det är i 
serviceorterna de långsiktiga kommunala 
satsningarna kommer att genomföras. Det 
framgår tydligt att inga större kommunala 
satsningar kommer genomföras utanför 
serviceorterna. För övriga orter blir 
kommunens fokus att behålla befintlig 
service och möjlighet till arbetspendling. 
Däremot anges att kommunen ställer sig 
positiv till privata initiativ som hjälper till 
att upprätthålla eller förbättra servicenivån 
även på dessa orter.  

Agunnaryd behöver ingen klapp på axeln, 
vi behöver ett seriöst samarbete med 
Ljungby kommun där vi arbetar 
tillsammans i linje Ljungby kommuns 
vision. I Agunnaryd finns en lång tradition 
av ideellt arbete för att skapa goda 
förutsättningar för att leva, bo och verka. 
Agunnarydsstiftelsen skapar unika 
möjligheter att främja dessa 
förutsättningar, detta är även en möjlighet 
för bättre utväxling och mervärden på 
kommunala satsningar. Utan medverkan 
från kommunen, regionen och andra 
landsbygdsstöd kommer den positiva 
utvecklingen i Agunnaryd att avstanna. 

Agunnaryd gör allt för att bidra till att 
Ljungby kommuns vision om fler invånare 
ska bli verklighet. Vi vill att Ljungby 
kommuns beslutsfattare direkt utser fler 
serviceorter, däribland Agunnaryd. Det är 
tillsammans vi formar framtiden.  

Vi anser att Agunnaryd ska vara en 
serviceort för att: 

• Agunnaryd har en väl utbyggd 
grundservice som förskola, skola, 
lanthandel, bensinstation samt 
övrig service samlad centralt i 
lanthandeln.  

• Agunnaryd har en ökande 
befolkning med många nyinflyttade 
unga vuxna, ett exempel på detta är 
att förskolan 2012 hade ett 20-tal 
barn och idag har samma förskola 
drygt 40 barn inskrivna.  

• I Agunnaryd finns 
Agunnarydsstiftelsen där den 
kommunala skolan och förskolan är 
ett prioriterat område och som ger 
unika möjligheter för elever och 
personal att utveckla verksamheten.  

• Redan idag pågår ett samarbete 
mellan Agunnaryd och Ljungby 
kommun med att ta fram detaljplan 
samt kontakter med 
Ljungbybostäder för byggnation av 
hyresrätter.  

• Det finns goda möjligheter att 
skapa fler byggbara tomter för 
industri och bostäder i attraktivt 
läge på den mark som Ljungby 
kommun förvärvade 2013.  

• I Agunnaryd finns ett av 
kommunens tre frivilliga 
räddningsvärn som bistår 
räddningstjänsten med första insats 
i Agunnaryd och som 
förstärkningsstyrka i hela 
kommunen. Räddningsvärnet 
strävar alltid efter att stärka 
kommunens totala förmåga för 
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krishantering och räddningstjänst, 
t.ex. initiativet med LRF 
Skogsbrandvärn.  

• Agunnaryd har i samverkan med 
Ljungby Energi och Ljungby 
kommun genomfört ett unikt 
fiberprojekt, där ingen ytterkant av 
Agunnaryd lämnats utanför 
möjligheten till fiberanslutning. 
Agunnaryds fiberprojekt har också 
legat till grund för Ljungby 
kommuns strategi för att stötta 
fiberutbyggnaden på landsbygden.  

• Agunnaryd är A:et i IKEA, vilket 
ger unika möjligheter till 
internationella besök och nya 
kommuninvånare samt förstärker 
bygdens identitet och stolthet.  

• I Agunnaryd finns flera 
naturområden kring Helgeåns 
vattensystem där naturreservat har 
bildats. De ger unika möjligheter 
till rekreation, naturupplevelser och 
turism. 

• Det saknas en serviceort på det 
regionala stråket mellan Ljungby 
och Älmhult.  

• I Agunnaryd finns 
busskommunikation och en närhet 
till väg 23 samt södra stambanan 
som skapar möjlighet för grön 
arbetspendling.  

• Region Kronoberg beskriver 
Agunnaryd som en viktig 
serviceort, till stor del baserat på 
tydliga signaler från Ljungby 
kommun att service på orten 
prioriteras. Således stor risk att 
Agunnaryd även mister möjlighet 
att ta del av regionala 
utvecklingsmedel om kommunen 
nedprioriterar orten.  

Har Ljungby kommun råd att inte 
prioritera Agunnaryd som serviceort? 

 

Kommentar:  

Serviceort Agunnaryd 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende och 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Bolmsö sockenråd 
Styrelsen i Bolmsö sockenråd vill härmed 
kommentera och framföra våra synpunkter 
på översiktsplan 2035. 

Vi har valt att lista våra kommentarer i 
punktform. Inledningsvis vill vi uttrycka 
det positiva i att kommunen har föreslagit 
Bolmens Östra strand som ett 
utvecklingsområde. Vi tycker att vårt 
område är viktigt ur flera synvinklar: 
möjliggör ökat fast boende, lockar 
besökare till vår fantastiska ö och sjö samt 
erbjuda vandrings – och cykelleder och 
rekreation. En satsning på Bolmens Östra 
strand skapar förutsättningar för att nå 
målet 35 000 invånare i Ljungby kommun 
år 2035. 

Bostäder – i området finns tillgänglig 
kommunal mark på flera platser att uppföra 
byggnationer på. Vi vill framhålla att det är 
viktigt att hyresbostäder i olika storlekar 
byggs på kommunal mark, så att det finns 
boende för alla åldrar. På så vis skapas 
flera attraktiva bebyggelsemiljöer inom 
området. 
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Infrastruktur och kommunikation – en 
förutsättning för utveckling i området är att 
vägnätet rustas upp. Både ur 
pendlingshänseende, men också för att 
locka besökare att komma till vår fina ö. Vi 
instämmer i att kollektivtrafiken behöver 
utökas. 

Vandring- och cykelleder – har ökat i 
popularitet under senare år. Att vandra och 
cykla för att upptäcka våra vackra 
omgivningar lockar såväl fastboende som 
besökare. En cykelled till Bolmsö är ett 
utmärkt initiativ som även bidrar till ökad 
trafiksäkerhet. Detta gynnar både bofasta 
och besökare. Här finns potential att 
utveckla flera vandrings- och cykelleder 
som ökar tillgängligheten till öns 
sevärdheter. 

Skola – i Tannåker finns attraktiv 
kommunal mark där det är lämpligt att 
placera en ny modern skola, förslagsvis 
med teman natur, vatten och sjö. En skola i 
Tannåker där det redan finns affär och 
drivmedelstation skapar möjligheter för 
fortsatt utveckling av offentlig och 
kommersiell service. Vi ser fram emot att 
arbetet med detaljplanearbetet påbörjas 
snarast. 

Affär – knutpunkten både genom att kunna 
handla matvaror, förnödenheter och hämta 
paket men också en samlingspunkt, vilket 
ger ökad trygghet i bygden.  

Drivmedelstation – viktig servicefunktion 
som behövs både för skogsbruk, biltrafik 
och båttrafik. 

Hemtjänstservice - basen för hemtjänsten i 
området ska finnas centralt placerad i 
anslutning till övriga servicefunktioner så 
att personalens restider begränsas, denna 
tid kan istället användas till vård och 
omsorg. Personalen har då möjlighet att 
snabbt vara på plats hos vårdtagarna när 
något händer.  

Camping och ställplatser – saknas 
organiserade sådana idag. Ett område som 
profilerar friluftsliv och besökare som inte 
har någon form av camping inom området, 
blir inte hållbart i längden. Det belastar den 
övriga naturen onödigt i området. 

Restaurang – det saknas 
restaurangverksamhet i området. En 
restaurang skulle öka attraktiviteten. I 
översiktsplanen bör det avsättas lämpligt 
område för både camping och 
restaurangverksamhet. 

Kultur – fornminnen och berättarnätet kan 
utvecklas och kopplas till vandringsleder. 
Flera samlingslokaler finns där 
kulturaktiviteter kan förläggas i ännu större 
utsträckning än vad som görs idag. T ex 
Bolmsö bygdegård som är en helt modern 
anläggning. 

Besöksnäring – profileringen av området 
Bolmsö Tannåker behöver göras starkare 
än vad det görs idag. Bättre skyltningar 
och reklam för rekreation, service, sjö, 
natur och sevärdheter. Satsning på ny 
camping och ställplatser gynnar hela 
området – Bolmens Östra strand. En 
vidareutvecklad information för besökare 
efterfrågas.  

Sjön – viktigt att avväga exploatering av 
området runt sjön kontra 
miljöskyddsvärden i alla hänseenden. 
Exempelvis hänsyn till vattentäkt och 
ekologiska värden. 

Båtliv – för att bibehålla attraktiviteten 
runt omkring sjön i vårt område. Då 
behövs ökad tillgänglighet till ett aktivt 
båtliv på och omkring sjön med dedikerade 
hamnar och sjösättningsramper. 

Brandvärn och sjöräddning – det är viktigt 
att detta får utvecklas i vårt område. Det 
frivilliga räddningsvärnet på Bolmsö bistår 
räddningstjänsten i Ljungby kommun med 
en första insats på Bolmsö – Tannåker med 
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omnejd vid olyckor av olika slag. Brand, 
trafikolyckor, olyckor på sjön, 
personskador osv. räddningsvärnet med 
både brandbil, akutbil och räddningsbåt är 
snabbt på plats och är utrustad med 
hjärtstartare. Detta är en stor trygghet för 
bygden då det inte alltid finns en ambulans 
att tillgå i Ljungby. Ambulansen kan vara 
på annat uppdrag när olyckan händer. 

Vi har en synpunkt på att området Bolmens 
Östra strand tydligare omfattar hela ön 
Bolmsö. 

Det är viktigt att ta till vara de värden som 
redan finns samt utveckla området för att 
skapa en naturligare koppling såväl inom 
området som till omgivande kommuner 
även västerut. De fantastiska möjligheter 
som sjön ändå erbjuder kan lyfta hela 
kommunens attraktivitet för besökare 
vilket är svårt att åstadkomma om man inte 
ger förutsättningar för nyinflyttning för 
året-runt-boende, etablering av såväl 
offentlig som kommersiell verksamhet 
samt förenklar för besökare. 

Slutligen ser vi fram emot att 
detaljplanearbetet tar vid så snart som 
möjligt efter beslutet om översiktsplanen är 
taget. 

Kommentar:  

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 

Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det är väldigt positivt att det i 
området Bolmen finns ett stort driv från 
privatpersoner och föreningar för att 
utveckla området, öka besöks- och 
boendemöjligheten i området samt 
tillgängligheten till den naturmark som 
finns runt sjön Bolmens stränder. 
Kommunen hoppas att detta fortsätter och 
kan ta tillvara på de lokala initiativ och 
idéer i samband med att kommunen tar 
fram en fördjupning för området. Hur 
områdets avgränsning ska se ut i den 
framtida fördjupningen, får utredas i 
samband med att arbetet drar igång.  

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 

532



Dnr 2017/0692 
 

Sida 65 av 273 
 

ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

För att belysa vikten av ett varierat 
bostadsbyggande har det i översiktsplanen 
tagits fram ställningstaganden: 

• Arbeta för ett varierat utbud av 
bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek 
och arkitektoniska uttryck i arbetet 
med bostadsförsörjning och fysisk 
planering. Ett stort och varierat 
bostadsutbud är en förutsättning för 
att viktiga flyttkedjor ska 
stimuleras och kommunens 
befolkning ska öka.  

• Arbeta för att möjliggöra boenden i 
strandnära lägen genom att peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS). Nya 
områden lokaliseras i första hand 
inom stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.   

Kommunen kan planlägga och driva sådan 
service som ligger inom ramen för en 
kommun, men kan enbart planlägga för 
kommersiella verksamhet som camping 

och restaurang. För att kommunen ska 
detaljplanera för verksamheter av detta 
slag krävs det att det finns ett privat 
intresse att driva den typen av verksamhet. 
Att planlägga mark för ändamålet utan 
någon intressent är inte ekonomiskt 
hållbart.   

Vandring- och cykelleder till och på 
Bolmsö ger möjlighet för större 
besöksnäring vilket även gynnar 
utvecklingen av Sagobygden samt olika 
kulturaktiviteter. Översiktsplanen lyfter 
fram vikten av tillgänglighet för 
besöksnäringen genom ställningstagande: 

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

Kommunen ser det som väldigt positivt att 
det idag finns brandvärn och sjöräddning i 
området, då Bolmsö och områden runt sjön 
Bolmen ligger långt ifrån någon 
brandstation och innebär längre 
utryckningstider. Med ett aktivt brandvärn 
och sjöräddning kan första hjälpen nå en 
olycka fortare. Brandvärnet och 
sjöräddningen består helt av ideella krafter.  

Marknadsföring av både verksamheter och 
av området är viktigt för att sprida 
information kring olika verksamheter och 
för att locka till sig både besökare, 
potentiella invånare samt kunder till 
besöksnäringen. Dock är inte 
översiktsplanen ett verktyg för att hantera 
detta, mer än att påpeka att det är en viktig 
del för att kunna nå kommunens vision och 
befolkningsmål. 

Centerpartiet 
Ljungby: Centralort 

Lagan, Lidhult och Ryssby: 
Serviceorter/större orter. 
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Här finns redan en stor del av det som 
krävs för att kunna vara en ”serviceort”. 
Givetvis måste även dessa orter fortsätta 
att utvecklas. 

Vi ser inte att Hamneda kommer att 
komma upp i samma servicenivå som de 
större orterna inom överskådlig tid. 

I stället vill vi införa en ny kategori, 
”utvecklingsorter”. 

Hamneda, S Ljunga, Angelstad, Tannåker, 
Agunnaryd och Vittaryd: utvecklingsorter. 
Här finns potential för utveckling och här 
finns skola och förskola. I flera av dessa 
orter finns ett stort lokalt engagemang. 
Detta måste vi ta vara på. 

Vi ska arbeta för utveckling, industri, 
handel, postservice, bostäder för alla, 
skola, förskola, utbyggd kollektivtrafik och 
samåkningsnod.  

Här ska finnas detaljplanerad mark för 
bostäder. 

om vårt förslag på dessa utvecklingsorter 
inte är möjligt, utan majoriteten vill behålla 
de ursprungliga ”serviceorterna”, anser vi 
även att Agunnaryd ska vara en sådan. 

Generellt 
För stora grönstrukturområden. De lägger 
en död hand över privat mark.  

Vi måste hitta flera områden där man kan 
bygga utmed vatten. Vi har för få LIS-
områden i kommunens östra och södra 
delar. T.ex. Vidöstern bör kunna 
exploateras mer. 

Vi är tveksamma till skrivningen ”Mellan 
stråken sker inga kommunala 
nysatsningar……”. Vi tror att detta gör att 
invånarna här känner sig förbisedda. 

Vi vill ha en förbättrad väg mot Älmhult 

Utbyggnad av flera laddstolpar för elbilar. 

Under vindkraft tas meningen om 
vindförhållanden bort. Det är inte 
kommunen som avgör vilka 
vindförhållanden som är lämpliga. 

Det är viktigt att ta vara på det lokala 
engagemanget. 

Ljungby  
Viktigt att bevara befintliga grönområden. 

Planera för vårdcentral på Sågverkstomten. 

Bevara åkermark mellan Ljungby och 
Kånna (ta bort område 18 och 19). 

Ta bort del av område 5. Bostäder för nära 
lantbruket kan innebära problem för 
verksamheten. 

Lagan 
Bostäder utmed Skålån prioriteras.  

Strandnära boende mellan åfårorna norr 
om Stallet.  

Planområde 1 tas bort. 

Vi är negativa till flytt av industriområde 3 
och sen omvandla området till centrum. 
Inte aktuellt inom överskådlig tid. Vi 
behöver en tidig dialog om vilket 
tidsperspektiv som gäller om området ändå 
ska bli centrum och även när område 3,4 
och 5 kan stå klara. Kommunen äger ingen 
mark i område 4 och 5. Vi ser det som 
angeläget att kommunen skaffar 
industrimark, utmed E 4:an, för framtida 
behov. 

Ryssby 
För litet utrymme för centrumverksamhet 
och vårdcentral. 

Flytta macken till industriområdet vid den 
västra infarten. 

Samåkningsparkeringen bör ligga kvar på 
nuvarande plats. 

För mycket gröna områden. 

Strandnära boende bör prioriteras. 
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Lidhult 
Minska ytan för gröna områden 

Utökade bussförbindelser Ljungby-Lidhult. 

Samåkningsnoden placeras vid affären. 

Hamneda 
Utveckla nuvarande centrum. 

Ta bort område 5. 

Ändra område 6 till bostäder. 

Tannåker 
Vi vill ha en bättre utnyttjande av den 
kommunala marken. 

Utveckla området runt affären i Tannåker 
till ett framtida centrum. 

Utvecklingsorterna  
Viktigt att ta vara på det lokala 
engagemanget. 

Kommentar:   

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. 

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter och utvecklingen på övrig 
landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling 

Att utse ett begränsat antal serviceorter är 
ett sätt att fokusera kommunens resurser så 
att de ger effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 

Landsbygd 
Det är positivt att det finns servicepunkter 
utanför serviceorterna i kommunen. 
Kommunens vision är att bibehålla och 
utveckla den service som finns på 
landsbygden för att flera ska ha tillgång till 
service i sitt närområde.  

Grönstruktur 

Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  

Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras.  

Kommunikation 
Mot Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen till 
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prioriteringen är den raka sträckningen och 
möjligheten till snabbare kommunikationer 
mellan centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults kommun, 
Trafikverket och Region Kronoberg. Vid 
en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat. 

I översiktsplanen har det lyfts fram två 
ställningstaganden om att jobba för 
utbyggnad av laddinfrastruktur: 

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner 
som skola eller kollektivtrafik bör 
åtgärder göras på hållbara trafikslag 
som kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa orter bör ses 
över vad gäller gång- och 
cykelförbindelse inom samhället 
samt busslinje för pendling. Orter i 
anslutning till stråken bör få 
tillgång till stråkens kollektivtrafik 
med hjälp av kollektivtrafiknod 
med pendlarparkeringar för bil och 
cykel, utrustade med 
laddinfrastruktur, samt med gång- 
och cykelförbindelse.  

• Serviceorternas koppling till 
stråkens snabba kollektivtrafik ska 
säkerställas med gång- och 
cykelförbindelse till externa 
busshållplatser och 
pendlarparkering med 
laddinfrastruktur.   

LIS-områden 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 

att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny.  

Dock har kommunen valt att peka ut nya 
LIS-områden där det inkommit synpunkter 
om att det finns ett stort intresse av att 
bygga och det inte strider mot ett allmänt 
intresse. Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då det är ett arbete som får göras 
separat från översiktsplanen. 
Ställningstagande i översiktsplanen har 
tagits fram för att framåt jobba med att 
utveckla LIS-områden: 

• Arbeta för att möjliggöra boenden i 
strandnära lägen genom att peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS). Nya 
områden lokaliseras i första hand 
inom stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.   

Markanvändningsförslag Ljungby 
I översiktsplanen lyfts flera 
ställningstaganden kring att bevara 
värdefulla naturområden, exempelvis: 

• Hänsyn ska tas till grönstråk med 
natur-, kulturlandskap- och 
rekreationsvärden så att värdena 
kan bevaras och de görs mer 
tillgängliga. För att kunna bibehålla 
och utveckla dessa värden behöver 
värdekärnor, spridningskorridorer 
och viktiga gröna samband 
identifieras. Att få till en hållbar 
hantering av grönstrukturen är 
möjligt då stora delar av den har 
lagskydd eller är kommunägd.   

• Säkerställ att grönytor reserveras i 
samhällsplaneringen genom att en 
grönytefaktor tas fram för planering 
av olika typer av områden.  
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• Avsätt områden för bebyggelsenära 
rekreation och orörd natur som 
naturreservat eller liknande. 

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

• Värdefullt växt- och djurliv ska i 
första hand bevaras, men ekologisk 
kompensation kan i undantagsfall 
bli aktuell för till exempel 
skyddsvärda träd och fridlysta eller 
rödlistade arter.  

Kommunen har ett uppdrag om att ta fram 
en detaljplan för sågverkstomten och i 
detta arbete utreds vad som ska finnas 
inom området. Synpunkten har skickats 
vidare till planarkitekten i det projektet. 

Tidigare område 18 och 19 har tagits bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga delar av staden. Det 
kommer inte vara möjligt att inom 
översiktsplanens planeringshorisont kunna 
utveckla alla områden som var utpekade i 
samrådsförslaget samt att det finns mycket 
utpekad industrimark som är mer lämplig 
att exploatera innan dessa områden.  

För att kunna utveckla centralorten 
sammanhållet, behöver områden i stadens 
direkta anslutning ses som potentiella.  
Område 12 (tidigare 5) är ett sådant 
område och det ligger närmast ett redan 
befintligt bostadsområde och delar av 
marken ägs av kommunen.  

Serviceort Lagan 
Idag finns redan planlagd mark för 
bostäder norr om Skålån som inte är 
utbyggd. Området söder om Skålån är i 
princip enbart jordbruksmark samt att 
området påverkas av korridoren för 
höghastighetsjärnvägen. För att binda ihop 
Lagan och Åby, samt utnyttja befintliga 
vägar pekas dock ett område för 
sammanhållen bostadsbebyggelse ut längs 
med Prästtorpsvägen och vägen mot 
Ågården. Ett område öster om Skålån läggs 
till som LIS-område samt som 
markanvändningsförslag. 

Kommunen föreslår i översiktsplanen att 
område 1 (tidigare 3) ska omvandlas till 
mångfunktionell bebyggelse. 
Verksamheterna som idag finns inom 
området ges möjlighet att omlokalisera till 
det nya föreslagna industriområdet vid 
E4:an.  

Omvandling av befintliga områden 
Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner samt att 
industri/verksamheter får platser med 
skyltläge, mer separerat från 
bostadsområden. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet, 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark.  
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Mark längs med E4 efterfrågas då det 
innebär bra skyltläge för företag och 
verksamheter. Genom att peka ut flera 
områden längs med E4 i översiktsplanen, 
kan kommunen ha en beredskap och plan 
för när marken kan planläggas och 
bebyggas. För att möjliggöra detta behöver 
kommunen förvärva mark.  

Serviceort Ryssby  
Inför granskning har 
markanvändningsområdena i Ryssby setts 
över och justerats, bland annat har området 
för centrum setts över och utökats för att 
ge möjlighet till en utveckling av 
centrumet i Ryssby. 

Vid exploatering av ett industriområde 
utmed väg 25 finns det möjlighet för 
tankstationen att omlokaliseras. 
Kommunen ställer sig positiv till en 
omlokalisering men kommer inte att driva 
frågan utan det sker på företagets initiativ. 

Det finns idag planlagd mark öster om sjön 
som inte är utbyggd, där ser kommunen 
över möjlighet till att utöka området för att 
ge plats för flera tomter med sjönära läge. 

Serviceort Lidhult  
Kollektivtrafiknoden i översiktsplanen har 
flyttats och placeras istället i ett mer 
centralt läge i Lidhult. Med omplaceringen 
blir den inte undangömd som i dagsläget, 
samt att redan asfalterade ytor kan 
användas för samåkningsparkering. Den 
exakta placeringen fastställs dock inte i 
översiktsplanen utan sker först i 
detaljplaneskredet. Ställningstaganden har 
lyfts fram för att jobba mot förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser. 

Ställningstagande angående naturområden 
har tagits fram: 

• Säkerställ att ytor som i 
naturinventering enligt svensk 
standard (SS 199000:2014) har fått 
högsta naturvärde (motsvarande 

naturvärdesklass 1) inte påverkas 
negativt vid exploatering vad gäller 
deras ekologiska funktioner eller 
värden. För ytor med högt 
naturvärde (motsvarande 
naturvärdesklass 2) kan avsteg i 
undantagsfall tillåtas men ska då 
kompenseras genom att förlorade 
värden ersätts på annan plats. 

I Lidhult finns två sådana områden med 
både högst och högt naturvärde, varför 
området föreslås bevaras som grönstruktur. 
De två objekten består av gammal bokskog 
med inslag av framförallt ek och ett stort 
antal naturvårdsarter.  

Serviceort Hamneda  
Förslag på omvandling från industri- till 
bostadsområde för tidigare område 5 i 
Hamneda har tagits bort som förslag. Det 
har under samrådet inkommit indikationer 
från olika håll att området är olämpligt för 
omvandling till bostäder med hänvisning 
till bland annat närhet till skjutbana 

Vi har inför granskning sett över var 
användningen centrum är lämpligt i 
Hamneda, vilket har lett till att område 4 
(tidigare 6) numera planeras för 
sammanhållen bostadsbebyggelse. 
Mångfunktionell bebyggelse, där Centrum 
ingår, anses mer lämpligt mitt emot skolan 
för att samla kommunal, offentlig och 
kommersiell service på samma ställe. Inom 
användningen mångfunktionell bebyggelse 
kan även användningar som busshållplats 
och samåkningsparkering ingå.  

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
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cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 

sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Energimyndigheten 
Energimyndigheten uppmuntrar 
kommunen att i förslaget till översiktsplan 
uttryckligen hänvisa till riksdagens beslut 
från 2018 om energipolitikens inriktning 
(prop. 2017/18:228). Det övergripande 
målet är att energipolitiken ska förena 
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft, och 
försörjningstrygghet. Sverige ska år 2030 
ha 50 procent effektivare 
energianvändning jämfört med 2005. År 
2040 ska 100 procent av elproduktionen 
vara förnybar. En ökad elproduktion från 
förnybara energikällor är därmed ett 
nationellt intresse som behöver tillgång till 
mark- och vattenområden inom ramen för 
den fysiska planeringen 

Energimyndigheten kan konstatera att 
kommunen i översiktsplanen för ett 
resonemang kring möjligheten till 
etablering av vindkraft och föreslår 
lämpliga områden. För att ytterligare öka 
transparensen kring förutsättningarna för 
etablering av vindkraft uppmuntrar 
Energimyndigheten kommunen att 
redovisa fördjupad information för de tre 
områden som föreslås som lämpliga. 

Kommentar:   

Energi- och klimatfrågor 
Granskningshandlingen har kompletterats 
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med information från kommunens klimat- 
och energiplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2020-02-01. Planen 
tar avstamp i de internationella och 
nationella målsättningar och beslut som 
tagits, så väl som lokala beslut. Ljungby 
kommuns åtagande genom att skriva under 
Borgmästaravtalet för klimat och energi 
(Covenant ofMayors for Climate and 
Energy) är ett tydligt ställningstagande för 
att bidra med vår del i klimatarbetet. 
Ljungby kommuns långsiktiga vision och 
målsättning är att vi ska ha en god 
energihushållning och bidra till att nå de 
internationella och nationella klimatmålen. 
För att uppnå detta behövs arbete och 
tydlig målsättning inom sex fokusområden: 
Klimatutsläpp, Fönybar energi, Effektiv 
energianvändning, Transporter, 
Konsumtion och Försörjningstrygghet.  

Översiktsplanen är nu kompletterad med 
mer information kring vindkraftsfrågan. 
Hänvisning görs även till den befintliga 
vindkraftsplan som kommunen tidigare har 
tagit fram. I den finns ytterligare 
fördjupande information över de utpekade 
områdena. 

E.ON 
E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) 
avger yttrande avseende Ljungby 
kommuns föreslagna Översiktsplan 2035. I 
koncernens interna remiss har även 
bolagen E.ON energilösningar AB och 
E.ON Biofor Sverige AB tagit del av 
översiktsplanen. E.ON vill såsom ägare av 
infrastruktur för elförsörjning inom 
kommunen avge följande synpunkter.  

Elförsörjning 
Elförsörjningen är en väsentlig del för 
utvecklingen av kommunens 
näringsverksamhet och bostadsbyggande. 
Inte minst är utbyggnad och ombyggnad av 
elnätet viktig för att garantera fullgod 
leveranssäkerhet och en bidragande faktor i 
omställningen till det förnybara samhället.  

E.ON har nätkoncession för område inom 
större delen av Ljungby kommun. Enligt 
ellagen är bolaget skyldigt att ansluta nya 
elanläggningar inom koncessionsområdet. 
Undantaget Ljungby tätort där Ljungby 
Energi AB ansvarar för eldistributionen. 

Inmatningen av el till Ljungby kommun 
via regionnätet sker från väster med en 130 
kV avgrening från linjen mellan Värnamo 
och Knäred samt med en 130kV ledning 
från Alvesta. Dessa ansluter till 
fördelningsstationen sydöst om Ljungby 
tätort. Härifrån ansluts Ljungby Energi AB 
och det utgår även en luftledning som går 
norrut till Åby och försörjer de norra 
delarna av kommunen. Dessa ledningar är 
alla större luftledningar i trädsäkrade 
ledningsgator. Genom att det finns flera 
inmatningar till kommun så ger det en 
fördelaktig möjlighet till omkopplingar vid 
störning.  

Det skall också framhållas att en stabil och 
robust inmatning från regionnätet är en 
förutsättning för tillväxten i Ljungby och 
för att tillgodose det ökade effektbehovet 
som en utbyggnad i enlighet med 
översiktsplanen ger behov till. E.ON 
bedömer i nuläget att elförsörjningen inte 
ska hämma en utveckling i linje med det 
som föreslås i planen. Dock måste ett ökat 
effektbehov i form av nyetablering av 
elintensiv industri ske i samråd med oss 
och eventuellt Ljungby Energi AB om det 
är de som ansluter kunden. Likaså måste 
nya elproduktionsanläggningar både större 
och ett flertal mindre anläggningar ske 
med god framförhållning och i nära dialog 
med oss på E.ON. 

Lokalnät 
Allt sedan stormen Gudrun 2005 har E.ON 
investerat kraftfullt för att stärka elnätet 
och den lokala elförsörjningen i 
kommunen. På mellanspänningsnätet på 
10-20kV innebär det att vi i stort sett byggt 
bort oisolerade luftledningar och ersatt 
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dem med företrädelsevis kablar i marken. 
En del arbete återstår för att gräva ner 
ledningarna ut till respektive abonnent 
innan elnätet är nergrävt i sin helhet i 
Ljungby kommun. Detta sammantaget gör 
att leveranssäkerheten i elnätet i 
kommunen har förbättrats 
anmärkningsvärt. Utsattheten för 
störningar vid stormar har minskats i 
kommunens mindre orter och på 
landsbygden.  

Framtidens elanvändning ställer krav på 
kapaciteten i elnätet både vad gäller 
överföringsmöjlighet och övervakning. Det 
kan handla såväl om ökad förbrukning med 
t.ex. elbilar och ökad elanvändning som 
om att kunna ta emot elen från småskaliga 
producenter t.ex. solels- och 
vindanläggningar. Satsningar krävs för att 
rusta elnätet för framtidens 
energiomställning och ett fortsatt arbete 
återstår att förstärka lågspänningsnätet på 
landsbygden som är den sista delen till 
respektive kund.  

Elnätet i fysisk planering 
E.ON:s utgångspunkt i den fysiska 
planeringen är att sträva efter att behålla 
befintlig infrastruktur i befintligt utförande 
och läge. På så vis uppstår det inga 
kostnader för ledningsombyggnad och 
E.ON behöver inte lägga resurser på nya, 
alternativt ändrade markupplåtelser och 
koncessioner. 

Det är särskilt viktigt att bibehålla 
utrymme i den fysiska planeringen för de 
inmatande regionnätsledningar och 
anläggningar som står för försörjningen av 
hela kommunen. Dessa är del i det 
regionala ledningsnätet för elförsörjning, 
både inom kommunen men även ett 
interregionalt nät vidare till angränsade 
kommuner och regioner. Dess placering 
och utförande har noga utretts och 
sanktionerats genom koncessionsbeslut av 

Energimarknadsinspektionen (Ei) och 
fastighetsägarnas markupplåtelser. 

Då regionnätledningarna samt 
fördelningsstationer har stor betydelse för 
regionen yrkar E.ON på att dessa ska 
redovisas i planen så att de ges erforderligt 
utrymme med tanke säkerhet och framtida 
behov. 

Genom att i översiktsplanen redovisa de 
stråk i vilka regionnätsledningarna finns 
bör det kunna säkerställas att de inte 
tillkommer byggnation eller annan 
verksamhet i dess närhet som inte är 
förenlig med de säkerhetsföreskrifter som 
omfattar anläggningarna. Det gäller både 
riskavstånd för fysisk påverkan på 
ledningarna men även restriktioner på vilka 
verksamheter som man kan tillåtas bedriva 
nära ledningarna. Exempel på detta är 
restriktioner på byggnader och master 
kopplat till flygbesiktning, så att de följer 
Transportstyrelsens rekommendationer 
rörande relevanta skyddsavstånd till 
kraftledning för att upprätthålla en god 
flygsäkerhet vid besiktningar. Vidare så är 
hälsofrågor kopplat till elektromagnetiska 
fält en sådan fråga som gör att skolor och 
daghem inte bör planeras i dess närhet.  

Planområden i konflikt med ledningar 
I översiktsplanen föreslås utbyggnad av 
bostads- och industriområden i ett antal 
utvecklingsområden varav en del som 
hamnar i regionnätsledningarnas absoluta 
närhet. Det är under avsnittet 
markanvändning där framtiden beskrivs för 
olika numrerade områden i Ljungby. 
Under några av områdena nämns 
kraftledningarna som något man behöver ta 
i beaktning vid framtida planering. Men 
dessvärre har inte alla områden som berörs 
av kraftledningarna samma text.  

I Ljungby är det områdena 1,5 och 8 som i 
någon mån angränsar till 50 kV-ledningen 
Ljungby S-Åby T medan områdena 17, 18 
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och 19 angränsar till 130 kV ledningen 
Ljungby S-Skeen T. vidare kommer också 
område 8 att angränsa 
fördelningsstationen, Ljungby S. 

E.ON vill ifrågasätta lämpligheten av att 
anlägga bostäder invid regionnätsledningar 
då detta inte är förenligt med 
elsäkerhetsföreskrifter eller med de 
försiktighetsprinciper som finns kring 
elektromagnetiska fält (se nedan). För den 
fortsatta planeringen av dessa områdena 
vill E.ON att generösa säkerhetsmarginaler 
upprättas till ledningarna så att deras drift 
kan upprätthållas vid var tid och även med 
framtidens kapacitetsnivåer. E.ON 
välkomnar en fortsatt utredning och vill 
gärna ha en dialog med kommunen kring 
vad som är ett lämpligt avstånd och vilken 
markanvändning som är förenlig med 
ledningarna.  

I Hamneda presenteras planer för nya 
industriområden och övriga verksamheter. 
Då tätorten idag saknar regionnätsmatning 
bör man i ett tidigt planeringsskede 
undersöka vilket effektbehov som 
föreligger med anledning av de 
etableringar och utbyggnader som man 
förväntar sig. Ett ökat effektbehov kan 
kräva nya kraftledningar och stationer för 
att elförsörja de nya områdena. Den typen 
av utbyggnationer av elnätet tar ofta flera 
år att realisera, i synnerhet om det kräver 
linjekoncessionspliktiga 
regionnätsledningar på spänningsnivåer 
som överstiger koncessionen för område. 
Det bör således särskilt beaktas i det 
framtida planarbetet.  

Ovanstående kommentar kring Hamneda 
gäller även generellt till översiktsplanen. 
Kommunen bör vara medveten om att nya 
industriområden kan medföra stora 
effektbehov. Framtida utbyggnadsplaner 
bör göras i samråd med berörda 
elnätsbolag, Ljungby Energi AB och E.ON 

Energidistribution AB, för att säkerställa 
elförsörjningen.  

Gällande samtliga av dessa utbyggnader 
liksom annan bebyggelseutveckling och 
exploateringar önskar E.ON återkomma i 
samband med upprättande av detaljplaner 
och lovgivning. Bolaget är angeläget om 
ett gott samarbete med kommunen vid 
både stora och små projekt. Det är önskvärt 
att kommunen tidigt i planprocesserna och 
i nära samråd med elnätsägare arbetar för 
att hitta bästa möjliga framdragningen av 
ny elinfrastruktur med minsta möjliga 
intrång. Planärenden som berör E.ON tar 
vi tacksamt emot via pbl@eon.se.  

Vid nya anslutningar till elnätet är det 
önskvärt att E.ON kontaktas i god tid. 
Detta i synnerhet när det gäller 
vindkraftanslutningar då det ställer stora 
krav på var i elnätet man kan ansluta den 
levererade effekten. 

Elsäkerhetsföreskrifter och magnetfält 
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 
2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar 
bland annat höjd över trafikled, avstånd 
från ledning till byggnad, brännbartupplag 
m.m. För att kunna bibehålla ledningarna 
måste ovannämnda föreskrifter följas. Det 
får inte göras avkall på el, person eller 
driftsäkerhet. 

Byggnation eller annan exploatering nära 
en elanläggning måste ske med hänsyn till 
föreskrifter och andra anvisningar eller 
rekommendationer kopplat till 
anläggningen och det elektromagnetiska 
fält som alstras. Syftet med denna hänsyn 
är att minimera risken för person- och 
sakskada till följd av risker förknippat med 
närheten till elanläggningen. För att 
minimera olycksrisken vid arbeten i 
närheten av en starkströmsanläggning skall 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om 
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elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet 
samt de av elbranschen framtagna 
elsäkerhetsanvisningarna följas. För att få 
kännedom om relevanta föreskrifter och 
anvisningar är det viktigt att E.ON 
Energidistribution kontaktas för samråd 
vid byggande eller annan exploatering i 
närheten av elanläggning. I begreppet 
exploatering inrymmer E.ON 
Energidistribution i detta sammanhang 
även ändrad markanvändning.  

De myndigheter som ansvarar för 
hälsofrågor kopplat till magnetfält är 
Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten 
och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning 
samt tar fram råd, rekommendationer och 
föreskrifter avseende magnetfält. Trots 
omfattande internationell forskning saknas 
idag entydiga resultat som påvisar ett 
samband mellan exponering av magnetiska 
fält och negativa hälsoeffekter. Mot 
bakgrund av detta har svenska myndigheter 
inte kunnat fastställa några gränsvärden 
eller skyddsavstånd för allmänhetens 
exponering för magnetfält. 

Ansvariga myndigheter rekommenderar 
dock en viss försiktighet vid 
samhällsplanering och exploatering genom 
att, såtillsvida detta kan göras till rimliga 
kostnader: 

• Sträva efter att utforma eller 
placera nya kraftledningar och 
andra elektriska anläggningar så att 
exponering för magnetfält 
begränsas 

• Undvika att placera bostäder, 
sjukhus, skolor och förskolor nära 
elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält 

• Sträva efter att begränsa fält som 
starkt avviker från vad som kan 
anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella 
arbetsmiljöer 

I myndigheternas gemensamma broschyr 
”Magnetfält och hälsorisker”, som kan 
läsas eller laddas ned på t ex 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns 
mer information. E.ON Energidistributions 
anläggningar är förlagda med beaktande av 
allmänhetens exponering för kraftfrekventa 
elektromagnetiska fält, härrörande från 
produktion, överföring, distribution och 
användning av el. i samband med att 
omgivningen kring E.ON 
Energidistributions anläggningar förändras 
vid utbyggnad i kommunen förändras även 
förutsättningarna för vilken exponering 
allmänheten kan utsättas för. Det är 
kommunens ansvar att se till att den 
fysiska planeringen av kommunen sker 
med försiktighet så att allmänhetens 
exponering av kraftfrekventa 
elektromagnetiska fält inte väsentligt ökar, 

E.ON Biofor Sverige AB 
Verksamheten har inga synpunkter på 
översiktsplanen. 

Kommentar:   

Energi- och klimatfrågor 
I översiktsplanens del 3 har avsnittet om 
energi kompletterats med information om 
elförsörjningen och elnätet, samt hur 
kommunen förhåller sig till det i sin 
fysiska planering.  

De områden som ligger i 
regionnätsledningarnas närhet 
kompletteras med text likt som för de 
övriga områdena. Vid detaljplanering av 
områdena kommer en noggrannare 
undersökning kring säkerhetsavstånd till 
ledningarna, energibehov med mera att 
genomföras i dialog med ledningsägarna 
för att säkerställa att en exploatering görs i 
enhet med föreskrifter.  
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Företagsklubben Ryssby 
Med anledning av översiktsplan 2035 för 
Ryssby som presenterats för oss på möten 
och finns tillgänglig på Ljungby.se så vill 
Företagsklubben i Ryssby göra följande 
inlägg; 

• Vi vill uttrycka att vi är mycket 
positiva till att Ryssby är på förslag 
att bli en serviceort i ett Ljungby 
med 35 000 invånare 2035, det är 
viktigt att vi satsar på hela 
kommunen. 

• Mycket bra att det är planerat för 
ett industriområde vid västra 
infarten och med ett bra skyltläge 
mot väg 25. Det är viktigt att 
Ljungby Kommun iordningställer 
denna industrimark samtidigt som 
man iordningställer industrimark 
utefter E4:an för att företag ska ha 
samma möjlighet att etablera sig i 
Ryssby som i Ljungby. Detta 
område blir perfekt för nyetablering 
av verksamheter och även de 
företag som vill flytta om 
verksamhet hit. 

• Låt de industriområden som finns 
nu, vara kvar som industriområde 
för att de industrier som finns där 
nu ska kunna utvecklas på den plats 
de redan finns. Det kan bli dyrt att 
flytta verksamhet för vem som än 
ska betala. ”HSB” området är 
uppsnyggat och tillhör den 
industrialisering som tillkom på 
mitten 1900-talet och tillhör på 
något vis historien om Ryssby. Det 
här området stod dessutom under 
vatten 2006, det måste man ha med 
i beräkningen av ett nytt 
bostadsområde. När det gäller 
industriområdet vid Eklidsgatan – 
Lunnagårdsvägen med mycket tung 
trafik av både bussar och lastbilar 
så föreslår vi att man bygger den 
vägen som var planerad för 50 år 

sedan från området och upp mot 
väg 25. Det passar perfekt att 
ansluta i samband med det nya 
industriområdet. Anslut nya vägen 
längst till väster på det nya 
industriområdet. 

• Viktigt att Ljungby kommun 
marknadsför de lediga tomter för 
bostadsbyggande som finns i 
Ryssby, det finns en hel del om 
man kollar i byn, bla 
Klockargårdsgatan, Snickarvägen 
och Trädgårdsgatan. Området på 
den östra sidan av Ryssbysjön finns 
ju med som förslag för 
bostadsbyggande i översiktsplanen 
och det ser vi som positivt. Här 
kanske även Företagsklubben 
Ryssby kan stötta genom någon 
riktad kampanj att marknadsföra 
tomter i Ryssby. Vi ser det viktigt 
för företagens framtida utveckling 
att det finns bostäder i Ryssby och 
framförallt kompetent personal till 
våra företag. 

• Ett förslag från oss är att bygga 
bostäder i framtiden på 
Ryssbysjöns västra sida från 
idrottsplatsen och söder ut mot 
Skeda. Detta kan locka människor 
till Ryssby som söker sjönära 
boende utan att inkräkta på 
strandrätten. 

• Till sist vill vi värna om biblioteket 
som är en viktig serviceinrättning 
för alla i byn, och enligt vad vi kan 
läsa i översiktsplanen för en 
serviceort så ska det ju finnas ett 
bibliotek. Skolbiblioteket, som är 
ett lagkrav, fungerar i nuläget 
ypperligt tillsammans med det 
vanliga biblioteket. Vi hoppas att 
det får vara så även i framtiden med 
en växande befolkning. 
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Det finns en hel del ytterligare som är 
viktigt för att utveckla Ryssby till ett 
attraktivt samhälle för alla.  

• Skapa ”spegeldammarna” vid 
Stationsvägen enligt tidigare 
förslag. Leader Linné! 

• Upphöj Tunagatan till huvudled för 
en säkrare trafik.  

• Laddstolpar för elbilar i centrala 
delar av Ryssby för att säkra 
infrastrukturen för nya miljöfordon. 

• Ställplatser för husbilar i samband 
med Lindmarkersparken.Bygga ut 
sporthallen till ”fullmått” och på så 
sätt avlasta sporthallarna i Ljungby 
och samtidigt få en attraktiv 
inomhussporthall. 

• Vi önskar även att man utvecklar 
badplatsen 

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Ryssby ligger strategiskt till längs med väg 
25 vilket göra att mark för industri med 
skyltläge mot vägen är ytterst lämpligt. Att 
flytta den industriverksamhet som ligger 
inne i Ryssby till ett läge längs med väg 25 
innebär en minskning av tung trafik genom 
samhället samt att det frigör mark för 
annan bebyggelse, så som bostäder.  

Omvandling av befintliga områden 
Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner. På så vis skapas platser 
för industri/verksamheter med skyltläge, 
mer separerat från bostadsområden. Det 
har förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 

området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. Om företagen i framtiden behöver 
mer utrymme eller av annan anledning vill 
flytta sin verksamhet behöver kommunen 
hitta mark som uppfyller företagets 
efterfrågan. Därför är det viktigt att det i 
kommunens större orter finns planerad och 
förberedd mark. 

Serviceort Ryssby 
Ytterligare en påfart till väg 25 väster om 
planerat industriområde anses inte 
lämpligt, då Ryssby redan idag har flera 
på- och avfarter till väg 25. Däremot 
behöver den västra trafikplatsen vid 
korsningen mellan riksväg 25 och länsväg 
627 byggas om vid en utbyggnad av nytt 
industriområde där. På så sätt möjliggörs 
för att trafik kan komma till 
industriområdet även österifrån samtidigt 
som det skapas en bättre trafiksituation. 
Trafikverket ansvarar för en eventuell 
ombyggnad. 

Alla lediga kommunala tomter som är till 
salu finns på kommunens hemsida, där 
finns också möjlighet för privata aktörer att 
lägga in tomter till salu. 

Då det idag inte finns någon bebyggelse 
söder om idrottsplatsen längsmed västra 
sjökanten, anses det inte lämpligt att 
bebygga området som idag är aktiv 
jordbruksmark. Det finns annan mark som 
inte är jordbruksmark att bebygga i och 
runt Ryssby och därmed saknas motiv för 
denna exploatering samt skäl till att 
upphäva strandskyddet.  

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
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företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 

Förslag på åtgärder för attraktivt samhälle 
ses generellt som positivt av kommunen, 
det är inte alltid det är kommunen som 
behöver vara drivande i genomförandet 
och privata initiativ uppmuntras. Förslagen 
skickas vidare till aktuell förvaltning inom 
kommunen. 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har följande synpunkter i 
rubricerat ärende. 

Försvarsmakten har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter på förslag Samråd för 
översiktsplan 2035 Ljungby kommun. 
Försvarsmakten framför synpunkter på 
förslag om grönområden som 
Försvarsmakten bedömer kan innebära 
skada på riksintressen för totalförsvarets 
militära del. I översiktsplanen pekas ett 
grönstrukturområde ut i de sydvästra 
delarna av kommunen kring orterna 
Hyhult, N/S Emmeboda som delvis har en 
utbredning inom påverkansområdet för 
riksintresset för totalförsvarets militära del 
Mästocka Skjutfält. Riksintressets värde 
består i skjutfältets funktion för övning av 
Försvarsmaktens huvuduppgift väpnad 
strid. Skjutfält är en förutsättning för att 
uppnå förmågan till väpnad strid och utgör 
därför grundläggande produktionsresurser 
för Försvarsmaktens samtliga förband. 
Verksamheten som bedrivs på skjutfältet 
omfattar skjutning med fin- och 
grovkalibrig ammunition, sprängning 
skjutning med robot mot rörligt luftmål. 

Vid en framtida omprövning av skjutfältets 
miljötillstånd är det av mycket stor 
betydelse att ny störningskänslig 
bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av 
fältet att det uppstår risk för begränsningar 
av verksamheten, då det skulle innebära en 
påtaglig skada för riksintresset. Därtill är 
det av stor betydelse att natur- och 
friluftsskydd eller annan störningskänslig 
verksamhet inte inrättas inom, eller i 
närheten, av fältet som kan föranleda 
bullerkrav och på så vis försvåra och 
begränsa Försvarsmaktens verksamhet. 

Nedan preciseras Försvarsmaktens 
synpunkter, yttrandet följer i stort 
översiktsplanens disposition.  

Avseende karta över strukturbild – 
samrådsdel 2 

Delar av det utpekade området benämnt 
som grönstruktur inklusive gröna 
kopplingar är beläget inom 
påverkansområdet för riksintresset för 
totalförsvarets militära del Mästocka 
skjutfält. Försvarsmakten vill 
uppmärksamma Länsstyrelsen på att 
åtgärder som avser naturskydd i eller i 
närheten av Mästocka skjutfält kan 
innebära att Försvarsmakten tvingas 
begränsa verksamheten vid skjutfältet. 
Begränsningar i form av exempelvis 
bullerkrav kan föranleda skada på 
riksintresset.  

LIS-områden 
Det utpekade området i samrådshandling 
del 2 planförslag s. 68, LIS-område 9, 
Krokån är delvis lokaliserat inom 
påverkansområdet för riksintresset för 
totalförsvarets militära del, Mästocka 
skjutfält. Inom påverkansområdet ska alla 
lov- och planärenden remitteras 
Försvarsmakten. 

Det utpekade området i samrådshandling, 
del 2 planförslag s.70, LIS-område 18, 
Sjön Bolmen – Skeen och Kajfjorden, är 
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delvis beläget inom påverkansområde 
övrigt, riksintresse som omfattas av 
sekretess. Av översiktsplanen bör det 
framgå att Försvarsmakten ska remitteras 
alla plan- och lovärenden inom 
påverkansområdet.  

Övrigt 
I övrigt noterar Försvarsmakten att 
kommunen avser att ta hänsyn till 
riksintressena för totalförsvarets militära 
del. Försvarsmakten saknar dock en 
upplysning om att hela landet utgör 
samrådsyta för höga objekt. För att 
Försvarsmakten ska kunna bevaka att 
funktioner för riksintressen för 
totalförsvarets militära del som omfattas av 
sekretess inte begränsas måste 
Försvarsmakten få in alla ärenden rörande 
höga objekt på remiss. Med höga objekt 
avses alla objekt över 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse respektive 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse. 

Begreppet influensområde har ersatts av 
påverkansområde, detta utifrån Boverkets 
vägledning för nationella myndigheters 
underlag vad gäller beslut och redovisning 
rörande riksintresseanspråk (promemoria 
3190/2014) ett beslut som fattades i och 
med den senaste riksintresseöversynen av 
riksintressen för totalförsvarets militära 
del.  

Kommentar:  

Grönstruktur 
Grönstrukturen i översiktsplanens 
strukturbild har arbetats om mellan samråd 
och granskning. Följden av det är att de 
tidigare mer specifika områdena med 
främst naturvärden har ersatts av mer 
schematiskt redovisade områden med både 
natur- och rekreationsvärden. I de områden 
som nu redovisas i strukturbilden ser 
Ljungby kommun jämfört med tidigare 
alltså en tydligare potential för 
besöksnäring.  

En följd av detta är att en del tidigare 
mindre områden har tagits bort från 
strukturbildens grönstruktur, bland annat 
områdena vid Hyhult och Emmeboda. 
Följaktligen påverkas inte 
påverkansområdet för riksintresset för 
totalförsvarets militära del på Mästocka 
skjutfält av den definierade grönstrukturen 
och därmed inte heller av möjliga 
rekreationsområden. Områdena med 
naturvärden redovisas nu istället i 
översiktsplanens del 3 som en redovisning 
av nuläget och ska inte heller påverka 
totalförsvarets riksintresse. Det är också 
intressant att notera att det på Hallands-
sidan idag finns riksintressen för naturvård 
inom totalförsvarets riksintresse.  

LIS-områden 
De båda LIS-områdena vid Krokån samt 
Skeen och Kafjorden finns med i gällande 
LIS-plan och där föreslår översiktsplanen 
inte någon förändring. Det har i 
översiktsplanen förtydligats att alla lov- 
och planärenden som berör totalförsvarets 
riksintressen ska remitteras till 
Försvarsmakten, vilket alltså också gäller 
inom dessa LIS-områden.  

Ljungby kommun antog 2018-04-23 ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen 
”Vindkraft i Ljungby kommun”. I den 
finns riktlinjer för etablering av 
vindkraftverk och flyghinderanmälan. 
Översiktsplanen hänvisar till 
vindkraftsplanen vad gäller riktlinjer och 
mer detaljerad information.  

Översiktsplanen har kompletterats med att 
hela landet utgörs av samrådsyta för höga 
objekt samt ändrat influensområde till 
påverkansområde. Alla ärenden som berör 
höga objekt ska remitteras till 
Försvarsmakten. Med höga objekt avses 
alla objekt över 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse respektive 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse.  
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Gislaveds kommun 
I den sydöstra delen av Gislaveds kommun 
(Sunnaryd med omgivande landsbygd) vid 
sjön Bolmen finns samhörighet med 
Ljungby kommun. Bolmen har betydelse 
på flera nivåer, från lokal till nationell 
skala.  

Ljungby och Gislaved kommuner har 
många gemensamma beröringspunkter, 
utmaningar och intressen på 
mellankommunal, regional och nationell 
nivå. Det gäller bland annat infrastruktur, 
kollektivtrafik, besöksnäring, 
arbetsmarknad samt naturområden, 
framförallt vid Bolmen. Gislaveds 
kommun ser det som värdefullt med ett 
fortsatt samarbete kring frågor som 
specifikt berör Bolmen, såsom naturvård, 
riksintresse för friluftsliv, utveckling av 
besöksnäring, forskning och utveckling 
samt bevarandevärden i Bolmenområdet.  

Det är svårt att idag utläsa vilka konkreta 
mellankommunala ställningstaganden som 
Ljungby kommun ämnar att göra, speciellt 
kring Bolmen.  

I övrigt ser Gislaveds kommun fram emot 
fortsatt samverkan gällande 
mellankommunala frågor. 

Kommentar:   

Mellankommunala frågor 
Ett samarbete kring de frågor som berör 
båda kommunerna är viktigt för 
utvecklingen och helheten. Text kring 
mellankommunala frågor har lagts till i 
översiktsplanenens del 1. 

Halmstads kommun 
I skrivande stund pågår en revidering av 
den kommunomfattande översiktsplanen i 
Halmstads kommun och då Ljungby är en 
av grannkommunerna är de 
mellankommunala frågorna av vikt. 
Kopplingen mellan Halmstad och Ljungby, 
Växjö och Kalmar. Halmstads kommun 

delar Ljungbys uppfattning om att det är av 
vikt att hela sträckan mellan Halmstad och 
Växjö är av hög standard. Väg 25 skapar 
tillgänglighet för såväl arbetspendling, 
fritidsresor och för näringslivets 
transporter. Godsflödena på väg 25 är idag 
betydande och för Hallandshamnar 
Halmstad utgör vägen en viktig länk 
österut.  

Vägens betydelse för arbetspendling och 
framförallt arbetspendling med buss, hade 
kunnat stärkas. Halmstad kommuns 
nuvarande ÖP tydliggör att regionbussen i 
stråket har betydelse för den långväga 
pendlingen och här finns formulerat att det 
finns behov av att räta ut och snabba upp 
linjen, vilket också gjorts på senare tid. 
Ytterligare aspekter att arbeta vidare med 
är kollektivtrafikens utbud i stråket.    

Kommentar:  

Kommunikationer 
Väg 25 som sträcker sig från Halmstad i 
väst till Kalmar i öst är en viktig länk 
genom kommunen för både person- och 
godstransporttrafiken. Även kopplingen 
mellan väg 25 och E4 är viktig för 
kommunen då det är knutpunkten mellan 
två av de största vägstråken i södra 
Sverige. Både väg 25 och E4 är 
riksintresse för kommunikation och finns 
med i det nationella stamvägnätet.  

Kollektivtrafik 
Översiktsplanen samt strukturbilden visar 
kommunens långsiktiga ställningstaganden 
och engagemang. Hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel ska enligt 
översiktsplanen ges högre prioritet i 
kommunens samhällsplanering för att 
dessa trafikslags andel av resandet ska öka. 
Strukturbildens stråk ska ha en 
kollektivtrafik som kan användas effektivt 
för huvuddelen av kommuninvånarnas 
resor. Stråken föreslås också styra var de 
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större nysatsningarna på trafikinfrastruktur 
och kollektivtrafik sker. 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska förbättras 
och snabbas upp. De mellankommunala 
stråken mot Halmstad och Älmhult är de 
som har störst förbättringsbehov och 
potential för ökat resande. Inom 
kommunen behöver kopplingen mellan 
centralorten och serviceorterna förbättras. 

Hamnedas framtid 
Västra delen av Hamnedavägen 
Längs västra delen av Hamnedavägen finns 
idag 3 naturliga samlingspunkter/ 
mötesplatser - området kring kyrkan, 
Gisslagårdsvägen och skolan: 

• Gisslagårdsvägen är idag en 
naturlig mötesplats för 
barnfamiljer. Park med lekplats och 
grillplats finns redan etablerat och 
kan enkelt utvecklas 

• Området kring kyrkan erbjuder 
samlingslokaler som drivs av 
föreningar. Även kyrkans 
verksamhet bidrar till möte mellan 
människor 

• Skolan är en samlingsplats för 
föreningar efter skoltid och även en 
mötesplats för barn och vuxna 

Förslag: 

• Område 6 från centrumområde till 
bostadsområde.  

• Ny lokalisering för 
centrumverksamhet mellan kyrkan 
och Gisslagårdsvägen 

• Förtäta området från nytt 
centrumområde norr om 
Gisslagårdsvägen till område 3 

Fördelar: 

• Bostadsområdet (nr 6) skulle vara 
attraktivt boende med vatten och 
service i närheten. Förslag till 

bostäder är flerfamiljshus med 
fokus på barnfamiljer och äldre 

• Det nya centrumområdet och 
bostadsområdet skulle vara 
lokaliserat där det redan finns 
naturliga mötesplatser, inne som 
ute samt att kommunen äger 
marken i dagsläget 

Östra delen av Hamnedavägen 

Upplevs som ”öppet” med utsikt över 
öppet landskap. Runsten och gravkullar 
som är attraktiva för turister 

Förslag: 

• Förtäta ej område runt runsten och 
gravkullar, bygg ut område 2 
österut 

• Skapa förutsättningar för 
turistverksamhet runt runsten, 
område 4 och 2 

Fördelar: 

• Det öppna landskapet hålls öppet 
och känslan av att bo på landet 
bibehålls 

• Redan befintlig turism kan 
utvecklas och gynna orten 

Marknadsvägen 
Marknadsvägen, tidigare historiskt 
centrum i Hamneda. En naturlig mötesplats 
med flerfamiljshus, fotbollsplan med 
idrottsförening, hembygdsförening, 
återvinningsstation och lekplats 

Förslag: 

• Bostadsområde väster om 
Marknadsvägen (gamla banvallen) 

Fördelar: 

• Området upplevs idag som ett 
centrum och kan förtätas utan att ta 
bort ”på landet” känslan 

• Det nya bostadsområdet skulle vara 
lokaliserat där det redan finns 
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naturliga mötesplatser, inne som 
ute samt att kommunen äger 
marken i dagsläget 

Övriga ändringar/förslag 

• Cykelväg på gamla banvallen norr 
och söder om Hamneda. 
Kommunen skulle då ha cykelväg 
från södra till norra Ljungby.  

• Cykelväg hela vägen till område 7 
(industriområde) 

• Finns oro kring att område 5 blir 
bostadsområde då skytteklubb finns 
nära området samt oro kring hur 
man hanterar företaget som idag är 
verksam på området.  

• Möjliggör för kollektivtrafiken för 
stopp i centrum 

• Serviceboende/hemtjänst 
gemensam utgångspunkt 

Sammanställning 

• Med detta förslag blir det 2 
huvudområden i Hamneda som kan 
förenas med gångstråk och 
cykelvägar för både invånare och 
även turister 

• Cykelväg på gamla banvallen 
skulle göra Hamneda mer attraktivt 
inom grön turism  

• Att låta kulturarv vara öppet och 
synligt skulle även öka turismen 

• Hamneda vill utvecklas och 
samtidigt bevara på ”på landet” 
känslan 

Kommentar:   

Serviceort Hamneda 
Efter inspel från flera håll, har kommunen 
valt att ändra användningen av område 4 
(tidigare 6) från centrum till sammanhållen 
bostadsbebyggelse och istället lägga 
mångfunktionell bebyggelse, där centrum 
ingår, mitt emot skolan. På så vis skapas 
ett samlat centrum med bland annat 
mötesplatser och kollektivtrafiknod samt 

att utvecklingen av ett centrum i Hamneda 
inte blir beroende av verksamheternas 
utveckling som idag finns i område 4 
(tidigare 6). Tidigare område 5 har tagits 
bort för att det inte är lämpligt att peka ut 
för bostäder, på grund av bland annat 
skjutbanan.  Däremot har kommunen kollat 
på andra områden som kan vara lämpliga 
för bebyggelse av bostäder och bland annat 
pekat ut ett nytt område i östra delarna av 
Hamneda. Hamneda är idag en utspridd ort 
vilket gör det viktigt att inte sprida ut den 
mer utan istället förtäta 
bebyggelsestrukturen.    

Det är viktigt att ta tillvara på de turistmål 
som finns i kommunen, därför har tidigare 
utpekat område för bostäder vid runsten 
och gravkullar tagits bort. Område 5 
(tidigare 4) ligger till viss del kvar där det 
ses som en naturlig förtätning. 

Ett nytt område för sammanhållen 
bostadsbebyggelse läggs till väster om 
Marknadsvägen. 

Gång- och cykelväg 
Översiktsplanens kartor är ändrade efter 
samrådet och synliggör inte gång- och 
cykelstruktur i den omfattning att denna 
kommentar hanteras. I översiktsplanens del 
4 finns förslag att i det fortsatta arbetet, 
efter översiktsplanens antagande, ta fram 
en tematisk fördjupning för 
trafikinfrastrukturen och hållbara 
trafikslag. 

Ställningstaganden är framtagna för att 
prioritera hållbara trafikslag, bland annat 
cykel: 

• I Ljungby stad ska det planeras för 
effektiva stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, inklusive stadsbuss. 

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

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling. 

Hylte kommun 
Hylte kommun har inget att erinra mot 
presenterat planförslag. Planförslaget är 
lättläst och redovisar kommunens 
intentioner väl. Vi vill dock framföra 
följande synpunkt: 

• När det gäller vindkraft har 
Ljungby kommun en vindkraftsplan 
från 2018 där lämpliga områden för 
vindkraftsetableringar efter 
prövning har pekats ut. 
Vindkraftsutbyggnad nära en 
kommungräns eller inom 
gemensamt påverkansområde för 
tänkt etablering bör alltid föregås 
av mellankommunala samråd i 
samband med tillståndsprövningen. 
Hylte kommun ser gärna att detta 
sker vid anläggningar inom 3 
kilometer från kommungräns och i 
de fall påverkan på t.ex. 
landskapsbild bedöms vara 
betydande på större avstånd än 
detta. 

Kommentar:   

Energi- och klimatfrågor 
Översiktsplanen är nu kompletterad med 
mer information i avsnittet om vindkraften. 
Det hänvisas även till den befintliga 
vindkraftsplan som kommunen tidigare har 
tagit fram för ytterligare fördjupande 
information.   

Vid intresse för byggnation av vindkraft 
inom något av områdena, bör samråd 
hållas med berörda aktörer så som 

angränsande kommunen för att utreda så 
att inga störningar sker.  

Kommuninvånare allmän synpunkt 1 – 
Lidhult 
Skapa forum för lokala utvecklingsgrupper 
där alla samhällsföreningar som vill, kan 
delta. Ingen ”tvångsmedverkan” utan ta 
vara på eldsjälarna. Regelbundna möten 
med uppföljning! 

Kommentar:   

Serviceort Lidhult 
Det är viktigt att kommunen tar tillvara på 
de initiativ som finns runt om i kommunen. 
Att ha någon slags utvecklingsgrupp där 
man träffas och pratar om utveckling kan 
vara ett steg i rätt riktning. Efterfrågan på 
en sådan grupp skickas till den förvaltning 
som kan vara aktuell för frågan. 

Kommuninvånare allmän synpunkt 2 - 
Ljungby 
Jag och vi vill inte att kommunen och vår 
fridfulla stad ska växa så snabbt 
befolkningsmässigt. Vi har ju blivit 28 000 
personer på alla år – ska vi nu växa med ca 
8 000 till på bara 15 år? Det befarar jag att 
bli stora problem både inom sjukvård och 
annan omsorg. Vi kan ju idag se att 
integration inte fungerar i storstädernas 
förorter och i småstäder som växt för 
snabbt med skjutningar och 
gängkriminalitet. Det är inte så roligt att 
komma ut på morgonen och upptäcka att 
bilen har brunnit upp på natten. Och vad 
ska alla dessa jobba med, jobb växer ju inte 
på träd? Många av kommunens jobb har ju 
flyttat till Polen, både från Strålfors och 
KLMV. Nej, var rädd om oss och jobben 
som finns.  

Kommentar:   

Visionen 
Översiktsplan 2035 tar avstamp i den 
politiskt antagna visionen ”I Ljungby 
kommun formar vi framtiden tillsammans, 
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35 000 invånare år 2035”. Uppdraget att ta 
fram en ny översiktsplan kommer från 
kommunstyrelsen. Med en ny 
översiktsplan kan 
planeringsförutsättningarna på ett 
överskådligt sätt utredas för att hantera den 
önskade befolkningstillväxten till 2035. 
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg som 
vägleder politiker och tjänstemän i 
kommande beslut avseende mark- och 
vattenanvändningen i kommunen.  

En befolkningstillväxt är viktigt för 
kommunen ur många avseenden, bland 
annat för att kunna förse de företagen som 
finns med kompetent arbetskraft så att de 
väljer att stanna samt för att kunna behålla 
och utveckla viktiga regionala 
verksamheter och service som finns idag.  

Kommuninvånare allmän synpunkt 3 - 
Ljungby 
Se Banvallsleden som en möjlighet för 
cykelpendling, cykelrekreation och 
cykelturism. Värdera det kulturella värdet 
som banvall från öst till väst. Marknadsför! 
Samverka med övriga berörda kommuner 
och regioner. Knyt ihop Banvallsled med 
Kattegattled – Sydostleden – Sydleden och 
vi har en unik cykelturismmagnet med 
oändliga möjligheter. Vad vill ni? 

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
I översiktsplanen har ställningstaganden 
kopplade till banvallsledens standard tagits 
fram: 

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling.  

• Förbättra kopplingen mellan 
Ljungby stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

Kommuninvånare allmän synpunkt 4 - 
Ljungby  
Lampor som blinkar när någon ska gå över 
på övergångsställen – utmärkt vid den 
mörka årstiden när sikten försämras av 
mörker och dåligt väder.  

Kommentar:   

Gång- och cykelväg 
Detta är ingen fråga som kan lösas i 
översiktsplanen. Yttrandet skickas vidare 
till tekniska förvaltningen som har hand 
om dessa frågor. Det är även en fråga som 
kan hanteras i en plan för hållbara 
trafikslag som planeras att föras efter att 
översiktsplanen är färdig. 

Kommuninvånare allmän synpunkt 5 - 
Ljungby 
Binda ihop bryggar och göra nya tomter i 
befintligt bostadsområde, man måste 
grovplanera tomterna och aktivt lägga ut 
till försäljning.  

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Förtätning av befintliga bostadsområden är 
ett arbete som ständigt pågår i Ljungby, 
men kommunen kan bara styra över den 
mark som ägs av kommunen, övrig mark 
är upp till markägare att utveckla och 
bebygga. 

Alla kommunala tomter till salu finns på 
kommunens hemsida, där finns även 
möjlighet för privata fastighetsägare att 
lägga in de fastigheter de har till salu. 
Frågan kring grovplanering av tomter är 
inget som hanteras i översiktsplanen, 
frågan skickas till ansvarig förvaltning.  

Kommuninvånare allmän synpunkt 6 
Jag tycker att ni borde arbeta mer på 
fyrkanterna (”Bo schysst – Lev gott – Ha 
kul – Nära naturen”). Nu skulle man kunna 
tro att det handlar om var man ska bo på 
semestern. Ni borde få med sånt som 
utvecklingsmöjligheter (växa, fördjupas, 
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värderas, uppskattas), kunskap, 
arbetstillfällen, meningsfullhet (både när 
det gäller sysselsättning och fritid), omsorg 
om svaga, sjuka, barn och äldre.  

Över huvud taget så tycker jag att ni ska 
tänka på att det kommer att finnas många 
äldre i Ljungby kommun. Hur ska man 
bygga så att det fungerar med omsorgen 
om de äldre? Finns det parker för t.ex. 
demenssjuka så de inte går vilse. Detta 
finns i Danmark. Jag tycker ni borde bygga 
mindre enheter där det finns både service, 
skola, äldreboenden m.m. Jag tycker att 
man ska ta tillvara sträckan mellan 
Skinnarnas handelsträdgård och 
Helsingborgsvägen.  

Att förtäta ett centrum innebär också 
sårbarhet vid t.ex. krig och katastrofer (tror 
jag). 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Med en ökning av en befolkning i åldern 
över 65 år behövs både bostäder och andra 
miljöer som är anpassade för dem. Exakt 
var och hur områden för en äldre 
befolkning kan utformas pekas inte ut i 
översiktsplanen mer än att det kan rymmas 
inom något av de områdena som är 
utpekade för mångfunktionell bebyggelse 
och sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Mer detaljer får utredas och studeras i en 
fördjupning av översiktsplanen samt i 
kommande detaljplaner.  

Området närmast Helsingborgsvägen är i 
granskningsförslaget till översiktsplanen 
utpekat för mångfunktionell bebyggelse, 
övrig mark anses inte lämplig för 
bebyggelse då området till största del 
består av aktiv jordbruksmark samt 
innefattar risk för översvämning. 

Förtätning av centrum ger ett mer hållbart 
samhälle med en större variation på boende 
i staden samt att det ökar underlaget för 

centrumhandeln. En utspridd och gles stad 
ökar bilberoende, tar mer mark i anspråk 
och kan leda till en ökad externhandel.  

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
1 
Det var med stor förskräckelse vi läste i 
Smålänningen om kommunens vision för 
Sofielund, Bolmstad. Vårt älskade 
Sofielund planerar kommunen ett stort 
bostadsområde, utan att ens fråga om vi är 
intresserade av att sälja! 

Vi vill inte att Ljungby Kommun 
marknadsför vår mark. 

Sofielund är inte till salu för allt smör i 
Småland eller allt guld i världen! 

Vi kommer göra allt i vår makt att 
förhindra expropriation 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Markanvändningsförslag inom 
utvecklingsområdet för Bolmens östra 
strand har generellt tagits bort i 
granskningsförslaget. Kommunens 
intention är efter att översiktsplanen är 
färdig, göra en fördjupning av 
översiktsplanen för Bolmens Östra Strand. 
Till dess att det finns en fördjupad 
översiktsplanen för Bolmens östra strand 
gäller utvecklingsprogrammet för området 
som tidigare har tagits fram. 

Alla områden som är utpekade i 
utvecklingsprogrammet behöver inte 
kommunen ta initiativ till att bygga ut, utan 
det kan även göras av privata aktörer. 
Områden som pekats ut för utveckling i 
översiktsplanen är inte heller bindande 
utan vägledande vid framtida prövningar. 
Den dagen som politiken bestämmer sig 
för utveckling eller om en privat aktör 
ställer en förfrågan i området, påbörjas en 
process med alltifrån lämplighetsprövning, 
markinnehav osv.  
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Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
2 
Översiktsplan Bolmens Östra Strand 

Bollstad 
Det påstås att skolan motiverar en 
förtätning av byn. En gammal bondby skall 
inte förtätas för mycket. Personer som vill 
bo på landsbygden vill ofta bo med utsikt 
och en stor tomt och ej för nära grannarna. 

Vad gäller skolan har det diskuterats om att 
helrenovera den eller att bygga en ny på 
fastlandet. Ljungby kommun bör först 
besluta vad som ska hända med skolan 
eftersom en skola styr var unga familjer 
vill bo. Vad gäller område 4 mittemot 
skolan är en bebyggelse där ej lämpligt 
p.g.a. följande: 

• Området är bitvis ganska sankt 
• Marknivån ligger under vägen 
• Det är åkermark på den delen vi 

äger ”Bollstad 1:41” bör ej 
bebyggas 

• Kraftig trafik sommartid med bilar 
och motorcyklar det betyder buller 

• Vid mörker får man räkna med 
strålkastarljus in i husen både från 
bilar och från skolan och från 
trafiken på Kyrkbyvägen 

• Ingen speciell utsikt eftersom läget 
är ganska lågt 

Vi är emot en planläggning på detta 
område då det troligen ej blir 
försäljningsmöjligt. En bebyggelse där 
skulle stycka sönder åkerskiftet Ljungby 
kommun äger mark i Bollstad varför inte 
undersöka om det vore bra att bygga något 
där. 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Markanvändningsförslag inom 
utvecklingsområdet för Bolmens östra 
strand har generellt tagits bort i 
granskningsförslaget. Kommunens 

intention är efter att översiktsplanen är 
färdig, göra en fördjupning av 
översiktsplanen för Bolmens Östra Strand. 
Till dess att det finns en fördjupad 
översiktsplanen för Bolmens östra strand 
gäller utvecklingsprogrammet för området 
som tidigare har tagits fram. 

Alla områden som är utpekade i 
utvecklingsprogrammet behöver inte 
kommunen ta initiativ till att bygga ut, utan 
det kan även göras av privata aktörer. 
Områden som pekats ut för utveckling i 
översiktsplanen är inte heller bindande 
utan vägledande vid framtida prövningar. 
Den dagen som politiken bestämmer sig 
för utveckling eller om en privat aktör 
ställer en förfrågan i området, påbörjas en 
process med alltifrån lämplighetsprövning, 
markinnehav osv.  

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
3 
Om man ska bygga hus i Tannåker så bör 
det vara vackra hus som passar in. Man bör 
tänka igenom var det ska finnas ev. skola, 
äldreboende, bibliotek m.m. 

Det finns många äldre personer i det när 
området. Flera vill nog stanna kvar här i 
området men de kanske inte orkar bo kvar i 
sina hus. Hur vill de bo? Vill personer som 
flyttar hit bo i deras hus? Det verkar redan 
nu finnas tomter men är det någon som vill 
köpa dem? Kanske kommunen kan byta 
mark med någon? Finns det möjlighet för 
en person som vill ha en verkstad? 

Jag tycker att det ska vara lätt och säkert 
att röra sig runt i byn. Det ska finnas 
hinder så att inte folk kör för fort och också 
övergångsställe. Nu är det inte så många 
bofasta som cyklar i Tannåker och Bolmsö. 
Vad beror det på? Det finns inte heller 
några direkta vandringsleder. Skulle man 
kunna bygga upp ett turistcentrum? Kanske 
ni kan bygga hus vid landsvägen vid 
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Tannåkersskylten!? (alltså när man 
kommer från Ljungby) 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
4 
Bebygg inte Tannåker. Bevara den fina 
bokskogen. Vårt underbara område ger 
själen ro. Själen och kroppen behöver en 
fristad lugn, or. Det får vi i Tannåker! Ny 
skola kan vara i Bolmsö, likaså 
hyresfastigheter. Räcker med affär i 
Tannåker. 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
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överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 

bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
5 
Översänder härmed mina synpunkter på 
samrådsförslaget till en ny Översiktsplan 
2035. 

Eftersom jag bor i Tannåker och även äger 
en fastighet i Bollstad så tar jag sikte på det 
som står i planen i anslutning till detta 
området.  

Dock äger vissa av mina synpunkter även 
giltighet generellt för planen i sin helhet. 

1. Det i planen utpekade 
utvecklingsområdet för Bolmens 
östra strand saknar helt uppgifter 
om vad som ska hända mellan 
Tannåker och Bolmstad, vilket jag 
tidigare har uppfattat dom att det är 
här utvecklingen i området 
förväntas ske. Vad är anledningen 
till att detta saknas? 

2. I både Bollstad och Tannåker har 
man redovisat var man anser att det 
kan ske bostadsutveckling. Det är 
ju därför lätt att missförstå planen, 
på så sätt att det blir mycket svårare 
att få bygglov att bygga sitt nya 
bostadshus där man själv äger 
marken. Detta kan ju inte vara 
syftet med översiktsplan på 
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landsbygden! Det måste vara 
viktigare att i planen utpeka var 
man inte förväntas få lov att bygga 
bostäder, eftersom planen borde ha 
en tanke där marken behövs bättre 
för att åstadkomma byggnation som 
skulle vara mer o det allmännas 
intressen. T ex olika typer av tänkta 
gemensamma eller kommunala 
serviceinrättningar eller andra 
offentliga intressen. Har man inga 
gemensamma intressen att redovisa 
i planen anser jag att dessa 
angivelser bör anstå tills man 
upprättar detaljplaner för 
områdena.  

3. Betr. Bollstad, där kommunen 
redan idag äger mark har man 
ingen tänkt och redovisad 
utveckling på den egna marken, 
vilket jag anser vara väldigt 
märkligt. Det finns ingen notering 
att marken inte är kommunägd som 
redovisats som lämplig för 
bostadsutveckling, vilket har 
angivits inom övriga delar i 
översiktsplanen.  

4. Till sist tycker jag nog att man från 
kommunens sida borde vara lite 
mer noggranna när man räknar 
fastigheterna i de olika områdena. I 
Bollstad har man angivit att det 
omfattar ett tjugotal villor samt ett 
antal jordbruksfastigheter och 
fritidshus. Om jag inte är helt fel på 
det, så har vi nära 40-talet hus med 
permanentboende och ca 20-talet 
fritidshus som ligger inom den del 
som ingår i utvecklingsområdet för 
Bolmens Östra Strand (väster om 
Tittut inte medräknat). I Tannåker 
har jag inte räknat, men 
övervägande delen är 
permanentbostäder. Det är ingen i 
området som har sin 
huvudförsörjning från 
jordbruksverksamheten. 

Dessutom vill jag tillägga att det som jag 
ser som den viktigaste uppgiften för 
Ljungby kommun, för att uppnå en positiv 
utveckling för Bolmens Östra Strand och 
även för kommunen som helhet, är att vi 
får en väl fungerande skolverksamhet som 
bidrar till en framtidstro i bygden. Barnen 
måste få de bästa förutsättningarna och den 
trygghet som en minder skola kan erbjuda. 
Detta skulle bidra till en bredare 
föreningsverksamhet och att flera vågar 
satsa på flera verksamheter som bidrar till 
försörjning på landsbygden. 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 
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I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
6 
Bra med en fördjupad utredning av 
Bolmens östra strand som 

utvecklingsområde. En naturlig serviceort 
är Tannåker som ligger centralt i området. 

Men det känns som att en utredning kan 
innebära att inget konkret händer på 10 år! 

Om kommunen menar allvar med 
målsättningen på befolkningsökning till 
2035 måste inriktningen vara att utnyttja 
kommunens markinnehav i Tannåker och 
på Bolmsö till exempelvis bostäder. I 
förslaget har tio områden föreslagits men 
endast ett ligger på kommunal mark.  

Kommunen bör dessutom ta initiativ till ett 
forum där idag byggklara tomter kan 
redovisas, dels kommunens egna tomter 
men även privatägda.  

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
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förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Angående forum för lediga tomter finns 
det på kommunens hemsida även möjlighet 

för privata fastighetsägare att informera om 
lediga tomter.  

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
7 
Ser mycket positivt med 
utvecklingsplanerna av Bolmens östra 
strand. Potential finns att utveckla området. 

Viktigt är: skola, bostäder – villa, 
hyreslägenheter, bostadsrätter, affär, sjöliv, 
strandskydd, tillgänglighet, 
kommunikation, vägar, cykelled.  

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 
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• Ny bebyggelse för bostäder, 
kommunal och kommersiell service 
bör i första hand placeras där 
service, infrastruktur och 
kollektivtrafik finns samt i 
utpekade LIS-områden.  

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
8 
Ser mycket positivt på kommunens planer 
på att utveckla Bolmens östra strand. 

Viktigt är: bostäder, affär, skola, 
kollektivtrafik, vägnätet och bevarande av 
strandskyddet. 

 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Bolmens östra strand 
9 
Om kommunen har ambitionen att 
tillsammans med kommuninvånarna i 
området bör utvecklingen ske enl. följande: 

Infrastruktur i form av vägar och 
kommunal service först. 

Vilket innebär: Bra vägar in i området från 
Lagan och Ljungby. Därefter servicecenter 
beläget på kommunal mark i Tannåker. 

Innehållande: Förskola, skola, 
åldringsboende, restaurangverksamhet för 
skola/åldringsvård och även 
lunchservering. Kulturell del med bl.a. 
biblioteksservice kan infogas. 

Ett sådant center skapar förutsättningar för 
åretruntboende, kommersiell verksamhet 
mm. 

VA frågan löses på följande sätt: Vatten tas 
från Bolmen (renas med modern teknik i 
lokal vattenverk) Rent vatten kommer att 
efterfrågas alltmer i framtiden, då kan en 
anläggning vid en av våra stora sjöar flytta 
Ljungby i framkanten av denna utveckling! 

Avloppet tas omhand i mindre enheter (ca: 
200 fastigheter) antingen med infiltration 
eller minireningsverk. Detta för att 
framtida utveckling och innovationer ska 
kunna införas utan allt för stora kostnader, 
då är småskalighet att föredra.  

Hela projektet kan marknadsföras som: 
”SJÖNÄRA BOLMEN” 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 
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I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommuninvånare - Kösen (4 
fastighetsägare genom (personuppgift 
borttagen)) 
Förslag till utvidgning av LIS-område vid 
sjön Kösen 

Som komplement till sjön Bolmens LIS-
områden bör kommunen överväga 
möjligheterna att utvidga det nuvarande 
LIS-området vid sjön Kösen. Den östra 
stranden söder om nuvarande LIS-område, 
strandområdet Kärringe-Romborna, 
uppfyller på samma sätt som gällande LIS-
område dagens kriterier för ett område 
lämpligt för strandnära läge. 

Den östra stranden, från Angelstad till 
Romborna, är redan ianspråktagen på ett 
eller annat sätt. Den västra stranden 
karaktäriseras av dominerande naturmarker 
med ”orörda” skogar och stränder. 
Samtliga öar är obebyggda och attraktiva 
som ”destinationer” både sommar som 
vinter. Närheten till öarna och den västra 
strandens naturupplevelser gör den östra 
stranden lämplig för ytterligare bostäder 
och turism. Boende med vattennära lägen 
kan på ett planerat sätt långsiktigt 
stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen. Arbetstillfällen skapas och 
bidrar till en levande landsbygd.  

Sjön Kösens rikliga fiskebestånd av gös, 
abborre och gädda och närheten till öarna 
och den västra strandens naturupplevelser 
gör den östra stranden lämplig för 
ytterligare bostäder och särskilt lämpligt 
för utveckling av natur och fisketurism. 
Boende med vattennära lägen kan på ett 
planerat sätt långsiktigt stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen. 
Arbetstillfällen skapas och bidrar till en 
levande landsbygd. 
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Kommentar:  h 

LIS-område 
Kommunen har tagit hänsyn till yttrandet 
genom att peka ut området som ett LIS-
område i översiktsplanen.  

Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 

platser, då det är ett arbete som får göras 
separat från översiktsplanen.  

Kommuninvånare - Lidhult 1 
Kul att man satsar på Lidhult. Men innan 
man börjar bygga vid Askaken kanske man 
skulle göra fint vid badplatsen. Även rensa 
bort all dy och växter i bassängdelen. 

Kommentar:  

Underhåll mark 
Yttrandet är inget som kan hanteras inom 
översiktsplanen, men frågan skickas vidare 
till ansvarig förvaltning. 

Kommuninvånare - Lidhult 2 (”Lidhult 
lyfter”) 
Enligt planområde 4 ska en förtätning av 
centrum ske och kommunal service ska 
flyttas ut till serviceorten, varför säljer man 
då ut kommunhuset? 

Kommentar:  

Serviceorter 
Kommunal service kommer inte flyttas 
från Ljungby stad utan med serviceorter 
vill kommunen att viktig service ska finnas 
på flera ställen för att kunna förse en större 
del av befolkningen inom ett kortare 
avstånd.  

Serviceort Lidhult 
Området markeras för mångfunktionell 
bebyggelse och kan innehålla 
centrumverksamhet samt 
bostadsbebyggelse. Det är inte avgörande 
att det är kommunen som är ägare till all 
mark och alla byggnader inom området. 

Kommuninvånare - Lidhult 3 
Bevara och renovera stationshuset i 
Lidhult. Det har varit så roliga aktiviteter i 
sommar. Goda våfflor. Nu är det stängt, 
varför? 

Kommentar:  

Serviceort Lidhult 
Utveckling och användning av enskilda 
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kommunägda byggnader är inget som 
hanteras i översiktsplanen. Synpunkten 
skickas vidare till ansvarig förvaltning.  

Kommuninvånare - Lidhult 4 
Skolan måste byggas ut vilket inte nämns i 
planen. Den kommunala servicen måste 
byggas ut för att göra Lidhult attraktivt. 

Kommentar:  

Serviceort Lidhult 
Översiktsplanen möjliggör markmässigt 
för en utbyggnad av kommunal service i 
orten genom att peka ut områden för 
centrum, skola, verksamheter och bostäder.  

Enligt detaljplanerna som finns för skolan 
och omkringliggande område, är det 
planlagt för allmänt ändamål vilket kan 
inrymma skola. Behovet av att bygga ut 
skolan, får utredas inom berörd 
förvaltning.  

Kommuninvånare - Lidhult 5 
Kollektivtrafiken behöver ses över inte 
bara mellan Lidhult och Ljungby, utan 
även mellan Lidhult och Halmstad. Detta 
för att våra ungdomar ska ha möjlighet att 
bo kvar i Lidhult, även om man vill studera 
i Halmstad. 

Kommentar:  

Kollektivtrafik 
Översiktsplanen samt strukturbilden visar 
kommunens långsiktiga ställningstaganden 
och engagemang. Hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel ska enligt 
översiktsplanen ges högre prioritet i 
kommunens samhällsplanering för att 
dessa trafikslags andel av resandet ska öka. 
Strukturbildens stråk ska ha en 
kollektivtrafik som kan användas effektivt 
för huvuddelen av kommuninvånarnas 
resor. Stråken föreslås också styra var de 
större nysatsningarna på trafikinfrastruktur 
och kollektivtrafik sker. 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska förbättras 
och snabbas upp. De mellankommunala 
stråken mot Halmstad och Älmhult är de 
som har störst förbättringsbehov och 
potential för ökat resande. Inom 
kommunen behöver kopplingen mellan 
centralorten och serviceorterna förbättras. 

Kommuninvånare - Lidhult 6 
Färdigställ redan befintliga tomter till 
byggfärdiga tomter istället för skogsmark. 
Likaså industrimark bör stå färdig för 
byggnation. 

Kommentar:  

Serviceort Lidhult 
Öster om Unnarydsvägen finns en del 
lediga tomter dit VA-ledningar är 
framdragna. Idag grovplanerar inte 
kommunen bostadstomter men sköter dem 
enligt områdesvisa skötselplaner. Att 
färdigställa flera tomter innan de befintliga 
är sålda är inte ekonomiskt hållbart. Vad 
gäller industrimark så arbetar kommunen 
för att ha mer grovplanerat mark klar. 

Kommuninvånare - Ljungby 1 
Angående ny översiktsplan Ljungby  

Undertecknad är markägare på fastigheten 
Hånger 3:17. I det område benämnt 7 i den 
nya översiktsplanen avses en ansenlig del 
av vår mark. Denna mark består främst av 
produktiv skogsmark i olika åldrar men 
även skogsbilväg samt en mindre del 
hagmark. Inom området finns även 
fornlämningar.  

Undertecknade markägare har inga planer 
på försäljning av avsett markområde. 

Kommentar:   

Privatägd mark 
Alla områden som är utpekade med 
markanvändningsförslag i översiktsplanen 
behöver inte kommunen ta initiativ till att 
bygga ut, utan det kan även göras av 
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privata aktörer. Områden som pekats ut för 
utveckling i översiktsplanen är inte heller 
bindande utan vägledande vid framtida 
prövningar. Den dagen som politiken 
bestämmer sig för utveckling eller om en 
privat aktör ställer en förfrågan i området, 
påbörjas en process med alltifrån 
lämplighetsprövning, markinnehav osv.  

Kommuninvånare - Ljungby 2 
Betr. Avsiktsförklaring av Område 11 i 
Samrådsförslaget till Översiktsplan 2035 

Hej! 

Med hänvisning till gårdagens träff med 
planarkitekterna Johan Håkansson och 
Sanna Petersson, tisdagen den 19 nov 
2019, då diskussion om att avsikten med 
område 11, om höghastighetsjärnvägen får 
en östlig placering, bör tas med i 
planförslaget, likt väl i Område 13 där 
förelagda planuppdraget redogörs, även om 
det inte föreligger ett planuppdrag för 
område 11. 

Vårt starka önskemål, som markägare, är 
att området avsätts för industri och 
bostäder i enlighet med den markering för 
området Näs som finns i nuvarande och 
gällande Översiktsplan 2006. 

Vi är fem syskon som tillsammans äger 
Ljungby 12:1 i tredje generation. En fjärde 
generation markägare är inte aktuellt och 
då är vår avsikt att framledes försälja 
fastigheten. 

För kommande markägare blir ovanstående 
tillägg ett tydliggörande för marken i 
Område 11, oavsett vilken placering 
höghastighetjärnvägen får.  

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Inför granskningen har kommunen tagit 
ställning till att den eventuella framtida 
höghastighetsjärnvägen är bäst lämpad att 
gå på östra sidan av Ljungby stad. Vilket 

innebär att område 8 (tidigare 11) inte 
lägre behöver reserveras för en station. 
Området kommer istället pekas ut för 
mångfunktionell bebyggelse för att staden 
ska kunna växa västerut. 

Kommuninvånare - Ljungby 3 
Jag tycker Kvarteren mitt emot 
Busstationen (Spectra, Erikshjälpen mm) 
borde flytta och istället bygga bostäder 
nära centrum där, som i Växjö 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
I översiktsplanen pekas området ut för 
mångfunktionell bebyggelse, vilket kan 
innehålla både bostäder och verksamheter. 
En omvandling av de mest centrala lägena 
till bostadskvarter är att föredra för att 
gynna centrumhandeln och minska 
bilberoendet i staden. Genom detta gynnas 
gång- och cykeltrafiken som är mindre 
störande.  

Omvandling av befintliga områden 
Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner. På så vis skapas platser 
för industri/verksamheter med skyltläge, 
mer separerat från bostadsområden. Det 
har förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 
området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. Om företagen i framtiden behöver 
mer utrymme eller av annan anledning vill 
flytta sin verksamhet behöver kommunen 
hitta mark som uppfyller företagets 
efterfrågan. Därför är det viktigt att det i 
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kommunens större orter finns planerad och 
förberedd mark. 

Kommuninvånare - Ljungby 4 
(personuppgift borttagen) 
Om förtätning av bebyggelse 
Jag anser att för mycket av våra grönytor 
med träd försvinner om byggrätterna 
bebyggs mittemot Posthuset och 
Tellushuset. I synnerhet är det träd och 
annat grönt växande som med sitt naturliga 
sätt är renare av miljögifter, 
temperatursänkare, koldioxidförbrukare, 
mångfaldens bevarande mm 

Att utöka industriområdena längs med E4-
an är positivt, fast det blir ytterligare en 
förstärkning av barriär att växa västerut 
med bostadsbebyggelse. 

Ett motsvarande industriområde blev till 
för drygt 100 år sedan med anslutning till 
dåtidens järnväg och trafiken på Lagaån, 
som i dag blockerar förtätning av bl.a. 
bostäder. Detta område som jag menar är 
mellan Kungsgatan-Karlsrovägen-
Kånnavägen-Skånegatan-Villagatan. Här 
skulle man kunna få bort industrier och 
större affärskomplex genom att erbjuda 
nya industritomter. Man kunde få bort den 
tunga trafiken i detta centrala område med 
enbart linjebussarnas trafik till och från 
busstationen. På den västra sidan av 
Kånnavägen finns redan äldre 
bostadsbebyggelse som kunde få kontakt 
med nya bostadsområden. Alltså ändra 
stadsplanen. 

Den utbyggnad som planeras norrut, 
sågverkstomten och mot Sickinge, behöver 
även ett servicecenter med vårdcentral med 
BVC och apotek, affärer, förskola och 
Sickingeområdet även en skola samt väl 
placerade gång/cykelvägar till centrala 
Ljungby utan omvägar. Området som 
planeras norr om 25-an behöver säkra 
över/undergångar. Likaså behöver man ha 
säkra över/undergångar av ringleden och 

R1. Passagerna behöver anläggas planskilt 
för säkerheten. 

Att knyta Kånna närmare Ljungby längs 
med ån och R1 är ett möjligt alternativ, 
men då behövs service i Kånna först och 
främst. Här finns dock många 
fornlämningar området mellan Ljungby 
tätort och Kånna! 

Det ska även finnas allmänna 
kommunikationsmedel till yttre 
bostadsområden där hållplatserna ligger 
inne i bostadsområdet, med en bra 
turtäthet. Inte som nu i till exempel Kånna 
och Hamneda där hållplatsen ligger ute vid 
R1. Det är en lång sträcka för en förälder 
med barnvagn och gående småsyskon att 
gå dit och sedan kanske finna bussen 
fullsatt för barnvagn eller för äldre person 
med rollator att gå den sträckan. 

Gång- och cykelvägar 
För miljöns skull ska vi bli fossilfria men 
det kan ju inte betyda att alla ska köra bil 
fossilfritt, utan kommunen ska väl främja 
cyklandet, både för miljön och hälsan 
förutom att det måste vara säkert att cykla 
och gå. Om människan ska ändra sig till att 
cyklandes eller gåendes ta sig fram måste 
allt göras så att det blir enkelt och bekvämt 
Det gäller inte bara att bygga nya gång- 
och cykelvägar utan de gamla och nya 
måste underhållas kontinuerligt, såsom 
med sopning av löv, barr, ollon, kottar, 
grus och sand, halkbekämpning, lagning av 
håligheter, tillsyn så att inte 
vattensamlingar uppstår som vid kyla bl. a. 
blir en halkrisk annars nedskvättning 
och/eller halkrisk. Det senare föreligger 
ofta vid passage av gata. En aspekt till att 
tänka på är att de gående och cyklister ska 
ha den kortaste sträckan till sitt mål. 

Det saknas konsekvens med att asfaltera 
cykelbanan och ha plattor på gångdelen. 
De nyaste som är anlagda är det lite 
godtyckligt med. Vid Grand och utanför 
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cykelaffären på Kungsgatan är det plattor 
och framför Posthuset är allt asfalt istället 
för att ha lagt plattor för gående närmast 
husen och runt Posthusknuten och 
asfalterat cyklistdelen. Då hade man 
kunnat eliminera en del tillbud mellan 
fotgängare och cyklister vid 
Posthushörnan. 

I dagens läge när man har så många olika 
sorters mopeder, scootrar och lätta 
motorcyklar tycker jag att de alla med 
motorer borde köra på körbanan. Snart har 
vi en lag på sänkt hastighet i tätbebyggt 
område så varför inte införa en sådan lokal 
kommunal stads ändring med att enbart 
cykla på cykelvägar i tättbebyggda 
områden. 

När man läser kartan över gång- och 
cykelvägarnas läge ser man att de slutar i 
tomma intet när man kommer mot de 
centrala delarna och detta märker man 
tydligt när man cyklar. 

Bolmstadvägen har i det närmaste gång- 
och cykelvägar på båda sidor av vägen 
fram till trafikljusen. Men varför har inte 
Storgatan från Posthuset österut över 
Elverksbron och Vislandavägen gång- och 
cykelvägar på båda sidor? 

Strömgatan har ingen cykelväg men när 
man cyklar söderut och kommer fram till 
Storgatan och ska fortsätta på Storgatan åt 
höger eller vänster blir det problematiskt. 
Hur gör man då? Hade en gång/cykelväg 
funnits på den norra sidan vore det enkelt 
och säkert. Ett plus skulle vara en 
gång/cykelväg på Drottninggatan mellan 
Storgatan till Ågårdsvägen även på den 
norra sidan, längs med Djuraffären 
västerut. 

Ågårdsvägen har gång och cykelväg på 
båda sidor men inte Replösavägen medan 
Hångersvägen har. Se mer om 
Replösavägen under "Stråket längs med 
ån”. 

Kungsgatan från Olofsgatan till 
Gängesvägen är ett enda kryssande att 
cykla. Kommer man från Posthushållet på 
väg söderut är man på en gång/cykelväg. 
När man kommer till korsningen med 
Olofsgatan måste man korsa både 
Olofsgatan samt Kungsgatan för att hamna 
på bilgatan på dess högra sida. När man 
passerat El-Center får man återigen ta sig 
över Kungsgatan för att komma in på 
befintlig gång/cykelväg fram till 
Gängesvägen med gång/cykelväg på båda 
sidor. Om man cyklar åt andra hållet har 
man gångväg (skylten 

kanske saknas) fram till Industribron och 
därifrån är det enbart gångväg så då gäller 
körbanan fram till Olofsgatan. Varför inte 
anlägga en dubbelriktad cykelbana i 
körbanan utanför alléträden på Kungsgatan 
så att man får en säker cykelväg längs med 
Kungsgatan. 

Jag undrar också hur man har tänkt att en 
gång/cykelväg börjar en bit in vid 
parkeringsplatsen som blev till för 
Ljungbergsmuseet vid Kungsgatan. Hur 
kan man svänga in från Kungsgatans 
körbana dit?  

Skånegatans gång-och cykelväg är inte bra. 
När man går/cyklar förbi Grand och 
Pingstkyrkan och ska till Godsmagasinet 
får man antingen ta sig över på 
övergångsstället vid Pingstkyrkan och 
hamnar i en parkering eller så får man 
gå/cykla förbi Kulturskolan till Villagatan, 
gå över vid övergångsstället och sedan 
tillbaka. Om man nu ska vidare till Lidl 
eller Willys så tar man ju den östra sidans 
gång/cykelväg. Vid övergången direkt 
söder om rondellen hamnar man på 
hamburgarresturangens Drive-in körbana! 
Ett annat alternativ är att korsa Skånegatan 
någonstans efter Jem Fix, men där finns 
refuger i vägen så det stämmer inte med 
parkeringens infart. Känns inte alls säkert 
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för varken för gående eller cyklister, 
kanske till och med barnvagn/rollator.  

Det saknas övergång till parkeringen på 
Salutorget från Kungsgatan Olofsgatan 
förutom vid Storgatan. Gör om och gör rätt 
så att man kan komma in på Salutorget 
från korsningen Kungsgatan-Olofsgatan. 
Här är det många som kryssar till fots hur 
som helst på torgdagar och vid aktiviteter 
på Grand och det finns hål i staketet. 

Det hade kanske varit mer rätt att man 
hade gjort Kungsgatan till huvudled? 

Storgatan söderut från kyrkan har 
gång/cykelväg med ett grönsaksstånd som 
tar halva utrymmet (grönsakerna är 
placerade på gångvägen och kunderna står 
på cykelbanan) samt att den slutar helt 
abrupt vid Kristina Nilssonstatyn. Om man 
nu inte vill över Stationsgatan utan mot 
centrum hamnar man i biltrafiken.  

Stora Torget är skyltat som gång/cykelväg 
men inte efter Axellhuset norrut över Lilla 
Torget och Eskilsgatan. I andra kommuner 
har jag sett skyltar att "Här cyklar man på 
de gåendes villkor”. Det skulle passa i hela 
detta område. 

Kommer man från Stensbergsområdet, 
Busstationen eller centrum och ska till 
Willys eller Lidl hamnar man rakt in i en 
parkeringsplats! Eller tänker ni att 
Stensbergsborna ska cykla uppför till 
trafikljusen eller till Storgatan och sedan 
nerför och tvärtom senare. En omväg för 
de oskyddade trafikanterna som borde få 
den närmsta vägen till sitt mål. I stort är 
Garvarens parkering inte genomtänkt för 
de oskyddade trafikanterna. 

Från Ekebacken längs med norra sidan av 
Söderleden finns en avskild gång/cykelväg 
men när man passerat Beghemsrondellen 
är cyklister och gående helt oskyddade och 
här är det hård och tung motortrafik. Norr 
om Rosendalsrondellen finns en undergång 

för de oskyddade trafikanterna, men att nå 
den är inte enkelt. 

Längs med Ringleden vid InterSport och 
CityGross byggnad finns en gång/cykelväg 
som slutar på en tom tomtyta. Vart ska de 
oskyddade trafikanterna bege sig? 

Längs med Ringleden och vägen från 
Berghemsrondellen till Rosendalsrondellen 
behövs en gång/cykelväg åtskild från 
motortrafiken. Eller menar planerare att 
cyklister/fotgängare ska leta sig fram längs 
med osäkra alternativ och längre vägar än 
nödvändigt! 

Där Norrabergsvägen mynnar ut i 
Norrleden är en svår situation för de 
oskyddade trafikanterna. Strax österut 
kommer en gång/cykelväg ut från 
Smultronvägen och det ska vara bekvämt 
att förflytta sig, inte backe ner för att sedan 
ta backe upp! Liknande dilemma finns på 
John A Lagers väg i Replösa  

Från de nyare områdena i Replösa är det 
inte heller säkert för oskyddade trafikanter 
att nå det fina rekreationsområdet 
Kronoskogen med intilliggande bad och 
sporthallar. Närmsta vägen är John A 
Lagers väg-Norrleden. Här behövs en 
gång/cykelväg åtminstone avskilt på den 
ena sidan. Vid Replösabron finns en 
attraktiv båtiläggningsplats, dessutom att 
där även fiskas. 

Stråket längs med ån 
Det finns fina stråk längs med ån som 
används mycket frekvent av ung som 
gammal som ska till jobb och skola, för 
rekreation och motion. Ibland är de 
markerade som gång/cykelväg ibland inte. 
Gör om alla till gång/cykelvägar med 
tilläggsskylt ”cykling på de gåendes 
villkor". Dessutom att man anlägger en 
gång/cykelväg på å-sidan på Replösavägen 
även norr om strax innan Brogatan. Här är 
tyvärr den lilla snutten norrut från 
Tomtebobron enbart gångväg. Varför? 
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Replösavägen har en gång varit vägen ut 
till 25:an men är det inte längre. Används 
mycket som en del av ”årundan'’ av 
motionärer av olika slag. Personer som har 
svårigheter att gå men cyklar kan då få en 
chans att njuta av "å-rundan”. 

En önskan finns om en anknytning från 
Fogdegatan till Villagatan med typ 
hängande brygga samt att det öppnas upp 
vid Aspebacken till Hembygdsparken från 
Elverksbron. 

Miljötänk 
Mitt hjärta slår för miljö och det gröna 
vilket påverkar vårt klimat. Har sett att fler 
och fler av stora träd försvinner i 
stadsmiljön. Träd fälls för att trafiken och 
bilar ska fram eller för att det blir för 
mycket löv att sopa bort. Det är 
hundraåriga och äldre träd som fälls och 
som kanske dock sällan ersätts med ett ca 
5-årigt träd. Det blir ett glapp i bladmassan 
som ska rena vår luft, sänka temperatur, ta 
hand om ytvatten och den biologiska 
mångfalden förändras mm. Det är viktigt 
att alla vet om det och att kommunen har 
tillsyn på sina egna arbeten som privata 
aktörers förändring av bl a nedtagning av 
stora träd. Det finns lagar inom Miljö- och 
Bygg som reglerar. 

Jag cyklar gärna min ”årunda" på ca en 
timma med någon tjänsteman så jag kan få 
resonera med sakkunnig/ansvarig. 

Kommentar:   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Marken mitt emot Tellushuset har idag en 
gällande detaljplan som tillåter byggnation 
för bostäder och centrumändamål i 4-5 
våningar samt parkering inom området. 
Delar av området håller på eller har precis 
uppdaterats. I samband med 
detaljplaneändringen har det gjorts en 
dagvattenutredning som har lett till 
detaljplanebestämmelser som går in och 
säkrar tillgång till natur/parkmark. 

Ett område vid Bolmstadsvägen kommer i 
översiktsplanen att pekas ut för 
mångfunktionell bebyggelse för att skapa 
en lucka i industrimarken på västra sidan 
av E4:an samt möjliggöra en länk till 
framtida utbyggnad av stan även på västra 
sidan av E4:an.  

Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner. På så vis skapas platser 
för industri/verksamheter med skyltläge, 
mer separerat från bostadsområden. Det 
har förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 
området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. Om företagen i framtiden behöver 
mer utrymme eller av annan anledning vill 
flytta sin verksamhet behöver kommunen 
hitta mark som uppfyller företagets 
efterfrågan. Därför är det viktigt att det i 
kommunens större orter finns planerad och 
förberedd mark. 

En positiv följd av om området söder om 
bussterminalen i Ljungby omvandlas till ett 
område med bostäder och centrum-
funktioner är att den tunga trafiken i 
Ljungby centrum kan minska.  

Kommunen har ett uppdrag om att ta fram 
en detaljplan för sågverkstomten och i 
detta arbete utreds vad som ska finnas 
inom området. Synpunkten har skickats 
vidare till planarkitekten i det projektet. 

Vid utveckling av områdena som ligger 
norr om väg 25 kommer kopplingen in till 
Ljungby vara viktig med bland annat säkra 
passager för gång- och cykeltrafiken. 
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Exakt hur detta ska lösas utreds inte i 
översiktsplanen utan görs i samband med 
en fördjupning av Ljungby stad eller att 
områdena detaljplaneras.  

Gång- och cykelväg 
Vi behöver gå mot ett samhälle där vi 
använder fossilfria färdmedel samt minska 
det onödiga resandet inom staden. Ljungby 
är ingen jättestor stad och mycket av den 
trafik som sker inom staden kan ersättas 
med gång- eller cykeltrafik. För att 
förflytta resandet från att vara bilburen 
behöver det bli lättare och smidigare att ta 
sig fram genom att gå eller cykla. Genom 
att se över gång- och cykelnätet i staden 
kan brister i nätet hittas och 
förhoppningsvis åtgärdas. Det är även 
viktigt att gång- och cykelfrågan hanteras i 
ett tidigt skede vid planering av nya 
bostadsområden. I kommande arbete med 
fördjupad översiktsplan för Ljungby stad är 
detta viktiga aspekter. Ställningstagande 
har tagits fram i översiktsplanen som 
trycket på detta: 

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

Synpunkter gällande cykelvägarnas skötsel 
och utbredning skickas vidare till tekniska 
förvaltningen. 

Kånna 
Att bygga ihop Ljungby med Kånna är i 
dagsläget inte rimligt då avståndet är för 
långt, men en naturlig utveckling av staden 
under lång sikt kan innebära att staden 
växer ner mot Kånna. Det finns flera 

hinder då området till stor del består av 
aktiv jordbruksmark samt att det finns 
flertalet kulturmiljöer som påverkar 
möjligheten till utveckling. Dessa intressen 
är dock något som får vägas mot intresset 
att exploatera. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Utvecklingen längs ån Lagan hanteras i ett 
separat projekt. Översiktsplanen belyser 
vikten av rekreationsområden kring ån i 
markanvändningsförlaget. Ån blir en 
viktigt bit i det kommande arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Ljungby stad. 

Grönstruktur 
Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  

Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras.  

Ställningstagande om inventering har tagits 
fram i samband med översiktsplanen: 

• Inför möjliga exploateringar ska 
värdefulla träd och trädsamlingar 
inventeras.  
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Kommuninvånare - Ryssby 1 
Samåkningsparkeringen (Ryssbys östra 
infart) ska vara kvar. Den är bra! 

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Efter flera indikationer efter samrådet tyder 
det mesta på att det lämpligaste är att ha 
kollektivtrafiknorden vid den östra infarten 
till Ryssby. Därför har kommunen valt att i 
översiktsplanen flytta den till det 
nuvarande läget. 

Kommuninvånare - Ryssby 2 
I Ryssby finns en av de bästa 
jordbruksmarkerna i Ljungby kommun. 
Bygg inte samåkningsparkeringar, 
cykelvägar och busshållplatser på den. När 
marken är asfalterad är den förstörd för all 
framtid. Vi behöver alla jordbruksmark om 
vi ska kunna äta oss mätta i framtiden. 

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Efter flera indikationer efter samrådet tyder 
det mesta på att det lämpligaste är att ha 
kollektivtrafiknorden vid den östra infarten 
till Ryssby. Därför har kommunen valt att i 
översiktsplanen flytta den till det 
nuvarande läget. 

Kommuninvånare - Ryssby 3 
Eftersom Ljungby kommun säger sig vilja 
behålla all jordbruksmark rimmar det illa 
att flytta samåkningsparkeringen till 
Ryssbys bästa jordbruksmark och ser 
absolut inga vinster med detta. Vi behöver 
marken för att kunna bibehålla och 
utveckla vårt jordbruksföretag.  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Efter flera indikationer efter samrådet tyder 
det mesta på att det lämpligaste är att ha 
kollektivtrafiknorden vid den östra infarten 
till Ryssby. Därför har kommunen valt att i 

översiktsplanen flytta den till det 
nuvarande läget. 

Kommuninvånare - Ryssby 4 
Vi protesterar mot bebyggelse norr om 
Ljungbyvägen. Vi är tre bröder som 
behöver betesmarken för vårt 
lantbruksföretag.  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Tidigare område 5 i samrådsförslaget tas 
bort från översiktsplanen, då det finns 
många lediga tomter i närområdet. 
Områdena bedöms inte längre som 
tillräckligt attraktiva eftersom Ryssbys 
bebyggelse sprids ut. 

Kommuninvånare - Ryssby 5 
Ett bra bibliotek i Ryssby, behålla 
inomhusbadet och simskola i Ryssby. 
Även badplatsen är bra för att locka nya 
invånare till kransorterna.  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 
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Kommuninvånare - Ryssby 6 
Nu när Ryssby ska växa vill vi ha ett riktigt 
bibliotek – en mötesplats för ung och 
gammal, nysvensk och svensk. 

Vi vill gärna att badplatsen också rustas 
upp – det är attraktivt för barnfamiljer att 
ha fin sandstrand på hemmaplan.  

Bygga ny förskola så att vi kan möta de 
nya utmaningarna i en modern anläggning 
– gärna i närheten av skolan.  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Inom användningsområdena 
mångfunktionell bebyggelse och 
sammanhängande bostadsbebyggelse finns 
det möjlighet att uppföra en förskola, dock 
är det inget som preciseras i 
översiktsplanen.  

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 

Synpunkter om upprustning/skötsel och 
byggnation av förskola vidarebefordras till 
ansvarig förvaltning.  

 

 

Kommuninvånare - Ryssby 7 
Med tanke på att Ryssby är en av Ljungby 
kommuns serviceorter behövs ett bibliotek. 
Ett bibliotek där man möts för olika 
diskussioner och kan låna böcker. Se till att 
biblioteket får vara kvar i befintliga 
lokaler!  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 

Kommuninvånare - Ryssby 8 
Onödigt med ny busshållplats vid väg 25, 
åkermarken behövs för kornas bete.  

Fler hyreslägenheter i Ryssby.  

Kommentar:  

Serviceort Ryssby 
Efter flera indikationer efter samrådet tyder 
det mesta på att det lämpligaste är att ha 
kollektivtrafiknorden vid den östra infarten 
till Ryssby. Därför har kommunen valt att i 
översiktsplanen flytta den till det 
nuvarande läget. 

Kommunen kan inte genom 
översiktsplanen styra bebyggelsen mot 
specifika upplåtelseformer men byggande 
av hyresrätter möjliggörs i översiktsplanen 
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genom att markera ut områden för 
sammanhållen bostadsbebyggelse och 
mångfunktionell bebyggelse. I 
ställningstagande i översiktsplanen trycker 
kommunen på variation i bebyggelsen: 

• Arbeta för ett varierat utbud av 
bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek 
och arkitektoniska uttryck i arbetet 
med bostadsförsörjning och fysisk 
planering. Ett stort och varierat 
bostadsutbud är en förutsättning för 
att viktiga flyttkedjor ska 
stimuleras och kommunens 
befolkning ska öka.  

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

Kommuninvånare - Ryssby 9 
Bättre kommunikationer kvällstid från 
Ljungby. Sista bussen går ca 21.00. Många 
arbetar i Ljungby till 22.00. Inte lätt att åka 
buss då.  

Öppna nytt serviceboende i anslutning till 
det gamla serviceboendet. Miljövänligt – 
minska på hemtjänstbilar. Och ta till vara 
på arbetstiden av hemtjänsten. 50% av 
tiden sitter de och kör bil.  

En skola utan bibliotek – vad är det? Ska 
man inte uppmuntra eleverna i skolan att 
läsa böcker istället för att sitta vid sina 
datorer.  

Kommentar:  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska förbättras 
och snabbas upp. Inom kommunen 
behöver kopplingen mellan centralorten 
och serviceorterna förbättras 

Inom de områden som är utpekade för 
sammanhållen bostadsbebyggelse samt 
mångfunktionell bebyggelse finns 
möjlighet för ett nytt serviceboende.  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 

Kommuninvånare - Ryssby 10 
Jag tycker att det låter bra. Jag tycker dock 
att man kunde få lite mer information i sin 
brevlåda. Om jag inte hade gått till Ryssby 
bibliotek så hade jag inte vetat att man 
kunde fylla i denna.  

Kommentar:  

Kommunen tar till sig synpunkten och ser 
över hur vi sprider information om vad 
som händer i kommunen.  

Kommuninvånare - Ryssby 11 
Presentation av översiktsplan i 
Ryssbygården 2019-10-08. Presentation 
under all kritik. Bild och text som visades 
på mörk duk smått. Gick ej att läsa. 
Laserpinne saknades. Presentatör vänd 
med rygg mot publik när större del av 
bilder visades.  
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Kommentar:  

Vi tar till oss synpunkten och försöker 
förbättra det till nästa runda med 
granskningsmöten.   

Kommuninvånare - Ryssby 12 
(personuppgift borttagen) 
På samrådsmötet den 8 oktober i Ryssby 
ombads byborna uttryckligen att lämna 
synpunkter på den framtida utvecklingen 
av Ryssby: 

Ryssbys läge utmed väg 25 med goda 
bussförbindelser mot Ljungby och Växjö 
är speciellt gynnsamt för utveckling. 

Läget vid Ryssbysjön är en stor tillgång för 
Ryssby med avseende på rekreation. Här 
finns en helt ny fritidsanläggning med en 
underbar utsikt över sjön. Här finns 
badplats och lekplats.  

Med den ökande digitaliseringen kan 
behovet av att bo inne i centralorten bli allt 
mindre.  

Det kan vara bra för barnen att få växa upp 
på en mindre ort och få gå på en mindre 
förskola eller skola.  

I Ryssby finns redan ett mycket välskött 
integrerat folk- och skolbibliotek. Det finns 
många argument för varför det bästa 
alternativet är att bevara detta bibliotek: 

• Ett välordnat skolbibliotek är 
nödvändigt för undervisningen. Det 
har lagts ner stor omsorg på att göra 
det så trivsamt som möjligt. Det är 
ljust och rymligt 

• Hit kommer helt små barn på 
sagostunder. Dessa samlingar kan 
inte äga rum i bokbussen. 
Förskolebarnen kan promenera hit. 
Med detta väl inarbetade bibliotek 
lätt tillgängligt kan intresset för 
litteratur stimuleras riktigt tidigt 
och vidmakthållas mycket länge. 
Att få ett stort läsintresse med sig 

uti livet är mycket berikande inom 
alla intresseområden.  

• Fritidshemmet finns i samma 
byggnad och precis mitt emot 
biblioteket. Här på biblioteket kan 
fritidshemmet finna en oas av lugn 
och ro efter skolans slut.  

• Det är handikappvänligt, så hit in 
kan man komma med sin rullator. 
Genom att ha biblioteksbesöket 
som mål kan den äldre få en 
välbehövlig promenad och på sätt 
hålla sig friskare. Ryssby bibliotek 
kan bidraga till att äldre behåller 
sin mentala kapacitet så långt upp i 
åldrarna som möjligt. Vid stimulans 
glöms ofta sjukdomar och tristess 
bort. På så sätt kan det bli en 
ekonomisk vinst med att behålla 
Ryssby bibliotek.  

• Många känner sig som hemma på 
Ryssby bibliotek. Man kan sitta ner 
i lugn och ro och fördjupa sig i 
något spännande eller prata med 
andra om dagens aktuella 
händelser. Alla är välkomna hit för 
att finna något som förgyller 
tillvaron och piggar upp.  

• Det är värdefullt att kunna få hjälp 
med internet på biblioteket. Det är 
inte möjligt att komma in i 
bokbussen med rullator. För att inte 
äldre skall få ännu svårare att ta del 
av den nya tekniken är det viktigt 
att Ryssby bibliotek får vara kvar! 

• Med ett bra bibliotek är det mera 
attraktivt att bo i Ryssby.  

Kommentar:  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
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ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.   

Vilka funktioner som ska finnas i en 
serviceort kan förändras över tid och 
behovsmässigt variera från ort till ort. 
Därför ska det inte preciseras i 
översiktsplanen. Däremot är ett viktigt 
ställningstagande i översiktsplanen att det 
ska finnas mark för bostäder, kommunal 
och regional service samt verksamheter. 

Kommuninvånare - Ryssby 13 
(personuppgift borttagen)  
Några kommentarer som jag vill redovisa: 

Kartan över trafikstråken: 

Nord-sydliga och väst-östliga stråken E4 
och väg 25 är givetvis korrekta. Vad jag 
vill tillfoga är väst-östliga stråket väg 610 
Ljungby-Vislanda. Vägen har stor 
betydelse dels för personbefordran, det vill 
säga resor till arbete och skolor samt inte 
att förbise reselägenhet till Vislanda station 
dels för godstransporter till Vislanda 
industriort/järnvägslastplats vidare trafiken 
till Karlshamns hamn och Mörrums bruk. 
Stråken Ljungby-Liatorp och Hamneda-
Älmhult fanns med på kartan men dock 
inte nämnda väg Ljungby-Vislanda 

7 km öster om Ryssby är före detta 
stationssamhället Målaskog beläget. 
Målaskog är ett villasamhälle som 
etablerades efter järnvägsbygget 1878 
(förutom Målaskogs gård som fanns sedan 
tidigare). Orten Målaskog bör också tas 
med i kartskisserna när Ryssby 
presenteras.  

Kommentar:  

Kartor och layout 
Vägen mellan Ljungby och Vislanda anses 
inte vara ett regionalt prioriterat stråk och 
redovisas därför inte i stukturbilden. 

  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Att Ryssby är 
serviceort och att det har pekats ut 
markanvändningsförslag är något som 
Målaskog har nytta av på kort och lång 
sikt. 

Kommuninvånare - Södra Ljunga 
(personuppgift borttagen) 
Ljungby kommun är en typisk 
landsbygdskommun, med ett kommunalt 
centrum i Ljungby. Därutöver tre större 
tätorter (Lidhult, Lagan och Ryssby) som 
redan idag har både kommunal service och 
andra serviceställen. Dessa fyra orter 
(Ljungby, Lidhult, Lagan och Ryssby) 
måste utvecklas med mer bostäder, fina 
centrum och fler arbetstillfällen m.m. Jag 
anser att dessa orter redan är självgående. 
Men kommunen behöver självfallet 
utveckla även dessa om kommunen ska 
växa till 35 000 år 2035. I dessa orter 
kommer de flesta industrier vara.  

Därutöver föreslår jag att man utser 
följande utvecklingsorter: Agunnaryd, 
Angelstad, Hamneda, Södra Ljunga 
Tannåker och Vittaryd. I dessa orter skall 
kommunen verka för följande: 

• Att om möjligt bevara skolor och 
förskolor där 

• Affärer – vet att detta inte ligger på 
kommunens bord, men om någon 
vill driva affär ska kommunen vara 
behjälplig 

• Finnas tomter att köpa om någon 
vill bygga villa  

• Verka för att hyreshus byggs för 
alla 

• Paketutlämning 
• Laddningsstolpar för elbilar 
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Vi kan med glädje konstatera att man har 
planerat att öka bostäder och befolkningen 
genom förtätande, alltså inte förstöra mer 
än tvunget av vårt fina kulturlandskap. 
Trots detta tycker jag att man föreslår 
mycket på privat mark. Om kommunen 
planerar att ta privat mark i anspråk eller 
lägga det i översiktsplan är det viktigt att 
man pratar med den berörda markägaren 
innan.  

När man ritar in privat mark lägger man en 
död hand på deras företag. Jag tycker att de 
grönstrukturområden man ritat in på privat 
mark skall tas bort. Finns ingen anledning 
att rita in dem.  

Jag blir också bestört av att man säger att 
utveckling och byggnation ska ske efter 
vägarna 25:an och E4:an. Ska hela 
kommunen utvecklas och vi ska lyckas 
med 35 000 invånare måste man vara 
beredd att satsa på fler områden.  

En sak man säger är mycket viktig 
nämligen att förbättra kommunikation med 
Älmhult. Det är viktigt oavsett om den nya 
stambanan kommer i Älmhult eller 
Ljungby. Synd att inte väg 19 blev av.  

Jag föreslår följande: 

• Att man bevarar och utvecklar 
Ljungby och de tre största 
tätorterna, som jag anser redan är 
självgående orter.  

• Att man utser Agunnaryd, 
Angelstad, Hamneda, Södra 
Ljunga, Tannåker och Vittaryd som 
utvecklingsorter. 

• Att byggnation görs ute i de mindre 
orterna med, det skulle göra att 
befolkningen skulle öka både på 
ren landsbygd och i de mindre 
orterna. På detta sätt skulle 
kommunen tjäna på detta genom 
billigare hemtjänst eftersom många 
äldre skulle flytta in till de mindre 
orterna och därmed skapa möjlighet 

till yngre att flytta ut på ren 
landsbygd. Byggnation ska inte 
enbart ske utmed de stora stråken 
E4:an och 25:an. 

• Att förbättra kommunikationen 
med Älmhult. Förbättra vägen för 
både folk och godstrafik. Om den 
nya stambanan byggs i Ljungby bör 
det byggas en järnvägsförbindelse 
med Älmhult-Ljungby.  

• Att om ny järnväg byggs förbi 
Ljungby bör man inte jobba för att 
stationen blir så nära Ljungby 
centrum – detta för att inte hindra 
stadens utveckling.  

• Att man stryker 
grönstrukturområdena på privat 
mark.  

• Att man stryker område 5, 18 och 
19 i Ljungby.  

• Att man när man bygger 
sågverkstomten verkar för att där 
blir en vårdcentral.  

• Att man inte flyttar macken i 
Ryssby till den mittersta infarten 
vid 25:an utan till den västra 
infarten. Att man inte bygger längs 
med mitteninfarten. Man kan även 
bygga längs den västra infarten.  

• Att man tillhandahåller tomter även 
i mindre planlagda orter.  

• Att man är positiv i möjligaste mån 
om någon vill bygga på ren 
landsbygd.   

Om man på detta sätt utvecklar kommunen 
kommer den att växa över 35 000 invånare.  

Kommentar:  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
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företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter och utvecklingen på övrig 
landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling 

Att utse ett begränsat antal serviceorter är 
ett sätt att fokusera kommunens resurser så 
att de ger effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 

Landsbygd 
Det är positivt att det finns servicepunkter 
utanför serviceorterna i kommunen. 
Kommunens vision är att bibehålla och 
utveckla den service som finns på 
landsbygden för att flera ska ha tillgång till 
service i sitt närområde.  

Väg mot Älmhult 
Strukturbildens redovisade stråk behöver 
behålla och förbättra sin standard. 
Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstagande vilken 
sträckning kommunen ser behöver 
prioriteras för att få en så effektiv 
kommunikation mot Älmhult som möjligt: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 

Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat. 

Höghastighetsjärnväg 
För att tydliggöra kommunens 
förhållningssätt till höghastighetsjärnvägen 
har ett separat politiskt beslut tagits, vilket 
styr hur översiktsplanen utformas och hur 
kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Beslutet har stor påverkan på 
översiktsplanens granskningsförslag, där 
särskilt det faktum att den västra 
korridoren tagits bort har möjliggjort för 
nya markanvändningsförslag i den västra 
delen av centralorten. 

Grönstruktur 
Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  
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Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras.  

Markanvändningsförslag Ljungby 
För att kunna utveckla centralorten 
sammanhållet, behöver områden i stadens 
direkta anslutning ses som potentiella. 
Område 12 (tidigare 5) är ett sådant 
område och det ligger närmast ett redan 
befintligt bostadsområde och delar av 
marken ägs av kommunen.  

Tidigare område 18 och 19 har tagits bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga delar av staden. Det 
kommer inte vara möjligt att inom 
översiktsplanens planeringshorisont kunna 
utveckla alla områden som var utpekade i 
samrådsförslaget samt att det finns mycket 
utpekad industrimark som är mer lämplig 
att exploatera innan dessa områden.  

Kommunen har ett uppdrag om att ta fram 
en detaljplan för sågverkstomten och i 
detta arbete utreds vad som ska finnas 
inom området. Synpunkten har skickats 
vidare till planarkitekten i det projektet. 

Serviceort Ryssby 
Vid den västra infarten har 
markanvändningsförslag för verksamheter 
och industri redovisats, inom detta område 
finns det möjlighet att etablera bland annat 
en mack. Längs den västra infarten har det 
lagts ett markanvändningsförslag på 
sammanhängande bostadsbebyggelse. 

 

Det finns idag planlagd kommunal mark 
för bostäder i flera orter utöver de som är 
utpekade som serviceorter. Information om 
var det finns lediga kommunala tomter kan 
man hitta på kommunens hemsida.  

Landsbygd 
I Ljungby kommun är det viktigt att det 
finns en levande och attraktiv landsbygd 
att bo, leva och verka i. För att hela 
kommunen ska leva behöver befintlig 
service på landsbygden bevaras och värnas 
om. Översiktsplanen pekar ut ett antal 
serviceorter för att säkerställa att det finns 
viss offentlig service och möjlighet till 
kommersiell service inom ett rimligt 
avstånd i hela kommunen. Serviceorterna 
ska utvecklas för att kunna förse sitt 
omland med offentlig och kommersiell 
service. Kommunen ser positivt på 
byggnation på landsbygden, däremot kan 
kommunen inte själva driva utvecklingen 
på landsbygden i samma utsträckning som 
i serviceorterna och centralorten. Ny 
bebyggelse möjliggör för att kommersiell 
och offentlig service kan bibehållas eller 
utvecklas.  

Det har i översiktsplanen tagits fram 
ställningstaganden, för övrig landsbygd, 
för att främja en levande och attraktiv 
landsbygd att bo, leva och verka i: 

• Nya områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ska främst användas för 
etablering av boenden, service, 
rekreation och besöksnäring samt 
lokaliseras i första hand inom 
stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.   

• Byggnation på landsbygden bör ske 
på ett sådant sätt att ny bebyggelse 
kan tillföras samtidigt som 
befintliga natur-, kulturmiljö-, 

578



Dnr 2017/0692 
 

Sida 111 av 273 
 

rekreations- och jordbruksvärden 
kan bevaras och utvecklas. En 
sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar 
risken för fragmentisering av 
landskapet och möjliggör att 
hänsyn kan tas till dessa värden. 
Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
eller att ny bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

• Riktade insatser för att bevara och 
utveckla särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt 
rekreationsområden ska prioriteras. 

• För att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen 
i samverkan med privat och ideell 
sektor.  

Kommunledningsförvaltningen 
Omfattning, relevans och tillgänglighet 
Vid uppstarten av ÖP-arbetet uttrycktes en 
ambition att slutprodukten skulle vara kort 
och lättillgänglig. Samtidigt uttrycktes en 
vilja om att ÖPn skulle fungera som en 
utvecklingsstrategi för hela kommunen. 
Dessa två ambitioner har varit svåra att 
kombinera, och övergripande intryck är att 
ÖPn är för lång och för detaljerad. Därav 
föreslår vi: 

• ÖPn bör fokuseras på att vara ett 
dokument för mark- och 
vattenhantering, framförallt de 
frågor som är viktigast för 
utveckling. Dokumentet går in och 
styr för mycket i verksamheterna, 
och dessutom in i sakfrågor som 
redan finns beslutade i 
verksamheterna. Frågor inom andra 
ansvarsområden, och där det finns 
andra styrdokument, bör 
exkluderas.  

• ÖPn innehåller en grundlig 
nulägesanalys av kommunen, men i 
slutprodukten bör den exkluderas. 
Det är ett väldigt bra underlag som 
tagits fram. Konstateranden om 
nuläge, inklusive rena fakta och 
statistik, är viktigt för vårt interna 
arbete, men ÖPn bör fokusera på 
vision och riktning. ÖPn bör vara 
ett dokument som fokuserar på 
utveckling framåt, och som håller 
fram till 2035. Fakta och statistik 
förändras kontinuerligt.  

• Öpn bör göras mer lättillgänglig. 
Målet är att vi ska vara en attraktiv 
kommun som ska växa – då vill vi 
vara tillgängliga, på många olika 
sätt, inklusive en lättillgänglig ÖP i 
form av ett kort publikt dokument. 
Det medför också ökat användande. 

• ÖPn bör genomsyras av 
kommunens vision. De tre 
visionsmålen bör arbetas in i ÖPn 
vid beslut om ny visionsstyrning i 
november. Då bör man även ersätta 
nuvarande pratbubblor (bo schysst, 
lev gott, ha kul, nära naturen) med 
de tre visionsmålen.  

Strategiska Ställningstaganden  
ÖPn förväntas innehålla viktiga, och också 
modiga, strategiska ställningstaganden. 
Nuvarande dokument saknar ett par viktiga 
strategiska ställningstaganden. Samtidigt 
behöver strategiska ställningstaganden vara 
robust underbyggda.  

• ÖPn bör innehålla ett kommunalt 
ställningstagande om 
höghastighetsjärnvägen.  
Korridorerna för 
höghastighetsjärnvägen är en så 
pass stor övergripande 
planeringsfråga, att vi borde ta 
ställning till utveckling öster- eller 
västerut. Annars är risken stor att vi 
hämmar utveckling i och runt 
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Ljungby stad. Vi förespråkar en 
östlig dragning, framförallt med 
anledning av utbyggnad av VA och 
cykelväg västerut som bör kunna 
skapa mervärde i 
utvecklingshänseende.  

• ÖPn bör peka ut en prioriterad 
trafikled till Älmhult. I nuvarande 
dokument finns två alternativ, men 
en tydlig satsning på en väg saknas. 
Vi bör göra en prioritering för att 
peka ut strategisk utveckling. Här 
bör även en dialog med Älmhults 
kommun göras för att enas om en 
prioriterad trafikled.  

• Ökad branschbredd genom att 
utveckla tjänstesektorn. I 
nuvarande dokument står om ökad 
branschbredd och att denna ska ske 
”bland annat genom upplevelse- 
och besöksnäringen”. Vi anser att 
”ökad branschbredd genom att 
utveckla tjänstesektorn” är 
tillräckligt och därmed bör ”bland 
annat genom upplevelse- och 
besöksnäringen” stryks ur texten.  

Generellt 

• ÖPn bör inte gå in i sakfrågor i 
alltför stor detalj, som sedan kan 
begränsa oss i framtiden. T.ex. 
ställningstagandet om att utveckla 
närtrafiken både kvällar och helger 
för att binda ihop serviceorter. Vi 
behöver vara öppna för att det kan 
finnas andra tekniska lösningar för 
hållbara transporter i framtiden. 
Dessutom skulle just dessa 
detaljerade sakfrågor bättre platsa i 
en framtida transportplan. 

• En del formuleringar i ÖPn saknas i 
kartunderlagen. T.ex. 
dagvattenhantering ska ske genom 
att lämpliga platser används för 
fördröjning, infiltration och rening 
av dagvatten. Lämpliga platser 

behöver därför identifieras och 
reserveras för dessa ändamål. 
Genom att utnyttja 
multifunktionella ytor kan 
dagvattenhantering ske på ytor som 
även har andra funktioner.  

• ÖPn bör undvika självklara 
aspekter i planering. T.ex. 
formuleringen om att ta hänsyn till 
ras och sked.  

Kartunderlag 

• Om bilvägarna markeras tydligare 
skulle det vara enklare att orientera 
sig i kartunderlaget. 

• Industrimark bör i möjligaste mån 
planeras inom Ljungby Energis 
koncessionsområde då låga elpriser 
är en av kommunens USP:ar 
(Unique Selling Points). 

• Det vore lämpligt att peka ut 
möjligheten att använda 
banvallslederna i de fyra 
väderstrecken för cykelpendling 
och rekreationscykling.  

• Det vore lämpligt att markera 
viktiga ytor för dagvattenhantering 
inom befintliga områden för att 
säkerställa bevarande av dessa och 
eventuellt i nyplanerade områden. 

• Område 2 och 22 är jordbruksmark, 
vilket inte är lämpligt för 
exploatering. Det är också ett 
område som räknas som sårbart 
med betydande 
grundvattenmagasin. 

• Område 4 och 5 ligger inom ett 
planerat vattenskyddsområde till 
vattentäkt av regional betydelse. 

• Område 14 och 15 är inte lämpliga 
för industrietablering i den 
omfattningen. De ligger inom 
tilltänkt vattenskyddsområde för en 
vattentäkt dom är av regional 
betydelse. Markens genomsläpplig 
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och har ett stort grundvatten-
magasin. 

• Område 20 ligger inom betydande 
grundvattenmagasin och inrymmer 
jordbruksmark som gör att området 
kan behöva begränsas. Närheten till 
tung industri har också betydelse 
för möjligheten till exploatering till 
förmån för bostäder.  

Kommentar:   

Kartor och layout 
Översiktsplanen har i vissa delar ändrats 
för att vara mer lättläst. 

I dagsläget har vi inte möjlighet att ta fram 
en kortversion, men det är något som kan 
göras av den färdiga översiktsplanen. 
Tanken är att översiktsplanen ska vara 
kortfattad men samtidigt övergripande, 
samt att den är uppdelad i olika delar för 
att göra den mer tillgänglig och lätthantera 
då man kan välja vilken del att läsa utifrån 
vad man är intresserad av.  

Tanken är att den digitalaversionen (Story 
Map) ska användas i störst utsträckning vid 
läsning av översiktsplanen digitalt, 
samtidigt som vi ändå har valt att ha en 
version som är layoutad för att skrivas ut. 
Att skapa ytterligare en PDF-version som 
är anpassad för att läsas på datorn är inte 
rimligt, istället hänvisas till att läsa den i 
Story Map.  

Höghastighetsjärnvägen 
För att tydliggöra kommunens 
förhållningssätt till höghastighetsjärnvägen 
har ett separat politiskt beslut tagits, vilket 
styr hur översiktsplanen utformas och hur 
kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 

kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Beslutet har stor påverkan på 
översiktsplanens granskningsförslag, där 
särskilt det faktum att den västra 
korridoren tagits bort har möjliggjort för 
nya markanvändningsförslag i den västra 
delen av centralorten. 

Väg mot Älmhult 
Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstagande vilken 
sträckning kommunen ser behöver 
prioriteras för att få en så effektiv 
kommunikation mot Älmhult som möjligt: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat. 

Näringsliv 
Översiktsplanen hanterar främst frågor 
kring mark- och vatten men har även tagit 
upp en del om branschbredd och frågor 
som ligger utanför översiktsplanens 
område. Dock kan inte översiktsplanen 
lösa frågorna kring ökad branschbredd på 
annat sätt än att belysa att det är en viktig 
del i kommunens arbete mot att bli 35 000 
invånare till 2035. Att poängtera i 
översiktsplanen, vikten av ökad 
branschbredd, är ett av flera motiv till 
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varför vissa prioriteringar i 
markanvändningsförslag görs. 

Kollektivtrafik 
Ställningstagandena kring kollektivtrafiken 
har setts över och redigerats.  

Grönstruktur 
Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  

Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras.  

Det finns idag cykelleder på de banvallar 
som går från Ljungby stad, norrut mot 
Lagan, österut mot Ryssby, söderut mot 
Hamneda och västerut mot Lidhult. Dessa 
leder finns idag utpekade på kommunens 
fritidskarta som är riktad mot rekreation 
och turism.  

Markanvändningsförslag Ljungby 
Område 9 (tidigare 2) är utpekat för 
sammanhängande bostadsbebyggelse, 
planförslaget beskriver att marken består 
av jordbruksmark men för att tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga 
andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga föreslås området exploateras. Det 

framgår också att det behöver utredas 
vidare om rening av dagvattnet innan det 
når ån Lagan samt andra skyddsåtgärder 
för att utesluta föroreningar av 
grundvattentäkten i västra delen av 
området. 

Område 23 (tidigare 14) är utpekat för 
verksamheter och industri, men det 
förtydligas att hänsyn behöver tas till 
vattenskyddsområdet i detaljplaneringen av 
området. 

Vid planering för exploatering på mark 
som berör område för grundvattenmagasin 
behöver hänsyn tas till detta, något som 
hanteras i detaljplaneskedet och behovet av 
rening tas upp under ”att beakta i det 
fortsatta planarbetet”. 

Tidigare område 20 har ersatts med två 
olika markanvändningsförslag. Området 
längst västerut markeras för verksamheter 
och industri samtidigt som området öster ut 
markeras som mångfunktionell 
bebyggelse. 

Kristdemokraterna 
Ett väl genomarbetat dokument som tydligt 
beskriver var Ljungby kommun vill vara 
2035. 

Orter 
Planen omfattar fyra serviceorter, vi i KD 
tycker att man skall ändra till 5 orter 
istället. 

Det kan även vara värt att beakta att ändra 
denna betäckning till ”utvecklingsorter” 
istället, då dessa orter är i olika faser, med 
olika behov av utvecklingsinsatser.  

Centralort  
Ljungby  

Serviceorter (eller utvecklingsorter) 
Lagan, Lidhult, Ryssby, Hamneda & 
Agunnaryd. 

I utvecklingsorterna måste kraft läggas för 
att industri, handel, bostäder, skola, 
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förskola, idrottsanläggning och bra 
kollektivtrafik skapas och utvecklas. Detta 
förutsätter att det finns kommunal mark för 
bostadsbyggande och industrietableringar. 
Alltså bör utvecklingsorterna få merparten 
av resurserna fram till år 2035. 

Även mellan stråken finns potential och ett 
lokalt engagemang som måste uppmuntras 
och stödjas. Vi föreslår att skrivningen 
”Mellan stråken sker inga kommunala 
nysatsningar……”, stryks ur texten. 

Vägnät 
Vägar bör förbättras eller byggas ut mellan 
centralort, serviceorter och 
utvecklingsorter. 

Ny bättre väg mellan Ljungby och 
Älmhult. 

Energi 
Satsa på fler fossilfria energisystem, typ 
vätgas, vind, vatten och sol i egen 
kommunal regi i samarbete med industrin. 

Näringsliv och utbildning 
Branschbredden i kommunen kan ökas 
genom ett aktivt planeringsarbete för 
centrum i samråd med centrumhandel och 
fastighetsägare. En framtid med mer e-
handel ställer krav på ett aktivt arbete med 
tjänstesektorn där lösningar som 
exempelvis kontorshotell kan vara 
alternativ.  

Det är viktigt att kommunen erbjuder och 
inspirerar skolornas elever att välja 
utbildningar som kommunen och dess 
näringsliv efterfrågar. Detta kan göras 
genom att dra nytta av kommunens företag 
och samarbeta för att marknadsföra dessa 
utbildningar.  

Fritid och rekreation 
Se Bolmens östra strand mer som fritids 
och rekreationsområde. Detta får dock inte 
hindra medborgare som vill bygga 
permanentboende i området och som 
accepterar längre restid till service.  

Turistnäring 
Ljungby kommun är ett av Sveriges mest 
fornminnestäta områden med stora 
lämningar från vikingatid…Det borde 
kunna göras flera satsningar på detta, typ 
vikingaby, istället för torneringsspel 
vapenlekar, holmgång och vikingavecka 
(motsvarande medeltidsveckan i Visby) 
osv… 

Kommentar:  

Serviceorter 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänheten 
och politiska partier angående valet av 
serviceorter och utvecklingen på övrig 
landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. 

Kommunikationer 
Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstaganden vilka 
sträckningar kommunen ser behöver 
prioriteras till: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
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Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.  

• Strukturbildens stråk ska 
genomgående ha en hög standard 
för att kunna användas effektivt för 
huvuddelen av resorna i 
kommunen, oavsett om det rör sig 
om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I 
stråken sker de större satsningarna 
på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik.  

• Förbättra kopplingen mellan 
Ljungby stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

Energi- och klimatfrågor 
Synpunkt om satsning på fler fossilfria 
energisystem har skickats vidare till 
Ljungby energi. 

Näringsliv 
Översiktsplanen hanterar främst frågor 
kring mark- och vatten men har även tagit 
upp en del om branschbredd och frågor 
som ligger utanför översiktsplanens 
område. Dock kan inte översiktsplanen 
lösa frågorna kring ökad branschbredd på 
annat sätt än att belysa att det är en viktig 
del i kommunens arbete mot att bli 35 000 
invånare till 2035.  

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
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regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Kommunen uppmuntrar till en ökad 
turistnäring i kommunen, dock kan 
kommunen inte själva driva en 
turistverksamhet utan det kräver privata 
aktörer. Synpunkten skickat vidare till 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Del 1 
Behövs en kortversion/populärversion av 
ÖP som är mer tillgänglig och lättläst. Det 
kanske går att korta ned och sammanföra 
till ett dokument? 

s 14: Regler gällande trafiksäkerhet måste 
gälla alla skolor i kommunen även 
Kulturskolan. 30 km/h 

s 15-16: Här står inte mycket om någon 
kultur alls. Inom de tre strategiska 
områdena: tillväxt, kunskap och 
livskvalitet är de två sistnämnda en stor del 
av vår verksamhet. 

s 18: I redogörelsen för kommunala mål 
och styrdokument saknas två 
styrdokument: 

Typ: Verksamhetsplanen för kultur i 
Ljungby kommun 

Politiskt beslut: Antaget av kultur- och 
fritidsnämnden 2017-12-20 

Behandling i översiktsplanen: 
Verksamhetsplanen fortsätter att gälla 
oförändrad.  

Gäller efter översiktsplanens antagande: 
Handlingsplanen fortsätter att gälla 
oförändrad. 

Verksamhetsplan för offentlig konst i 
Ljungby kommun 

Typ: Verksamhetsplan och konstpolicy för 
offentlig konst i Ljungby kommun 

Politiskt beslut: Antaget av 
kommunfullmäktige 2018-06-18 

Behandling i översiktsplanen: 
Verksamhetsplanen fortsätter att gälla 
oförändrad. 

Konst i det offentliga rummet medverkar 
till att skapa karaktär och sammanhang, ge 
estetiska upplevelser som kan vara 
rogivande, stimulerande och ger möjlighet 
till reflektion. Konst i det offentliga 
rummet är identitetsskapande varumärken 
och attraktiva för boende och besökare. 
Ibland bryter konsten mot invanda mönster 
och väcker starka reaktioner. Konstnärer 
har en unik kompetens att uttrycka och 
formulera frågeställningar, värderingar och 
känslor i estetiska uttryck som ger 
samhället fler dimensioner och nya 
perspektiv. En del av den offentliga 
konsten är byggnadsanknuten konst, vilket 
innebär att den är producerad på 
beställning, integrerad i arkitekturen i en 
byggnad eller på en specifik plats. 
Offentlig konst betecknas även som ”fast 
konst”. I samband med fast konst ska 1%-
regeln tillämpas. 

s 23-24: Här borde det stå mer om 
samverkan av annat slag mellan kommuner 
än bara det fysiska. T.ex. kultur. Tänker på 
Kulturplanen och även Kulturskolans 
framtida samverkan med regionen. 
Samnyttjande av resurser m.m. Detta 
kanske är mer detaljfrågor men ändå 
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viktiga att få med. En hållbar utveckling 
kommer vara mer beroende av samverkan i 
framtiden. 

Del 2 
Ta bort tomma sidor. Om det inte funkar i 
tryckta versionen så borde den digitala inte 
ha några tomma sidor. 

s 5: Vore det inte roligare om vi bara 
använde de bilder som medborgarna har 
skickat in i fototävlingen? Det känns 
märkligt att ha bild från andra platser än 
Ljungby. 

s 10: Denna introduktionssida för de 
följande strategiområdena är rätt 
omständligt skriven. Det tar tid att förstå 
texten och den beskriver nästan onödigt 
mycket om processen som har varit. Tror 
det är bättre att snabbare komma fram till 
vilka strategiområdena är och varför de har 
valts ut. 

s 11 och 15: Fina bilder 

s 20: Behövs fler bibliotek? Charlotta 
Melander menar att en plats behöver satsa 
på fler kreativa, innovativa och 
kontaktintensiva miljöer. Vi behöver också 
öka toleransen.  

Vi föreslår att skriva om meningen till: Det 
behövs fler kreativa och toleranta 
mötesplatser i kommunen som attraherar 
en mångfald av människor.  

s 20: Här behövs även mer konkreta 
ställningstagande för fokusområdena 
vatten och unga vuxna. "Berättandet" 
behöver också lyftas fram bättre. 

s 20: Här tänker jag på Kulturcentrat som 
vi redan har i dagsläget Grand, 
Kulturskolan och Godsmagasinet. Inte bara 
bevara kulturmiljön utan också tänka 
verksamheter. 

 

s 21: Även här bör man tänka in 
Kulturskolan för att nå barn och unga i 
hela kommunen. Samverkan med skolan. 

s 23: Ingen representativ bild för varken 
näringsliv eller utbildning. Byt! 

s 25: Gärna en bild som har fokus på unga 
vuxna. Något som uppmuntrar till att 
uppleva och göra. 

s 26: Boendemiljön upplevs som det mest 
övergripande fokuset med denna 
formulering (angående första meningen på 
sidan). Inled istället det första avsnittet 
med de sista två meningarna och 
nuvarande text flyttas till avsnittet om 
”attraktiva miljöer”. Det måste finnas ett 
brett utbud som attraherar olika 
målgrupper – speciellt unga vuxna.  

s 26: Byt ut speciell mot unik (angående 
den muntliga berättartraditionens status för 
kommunen)! 

s 26: Det här är alltför detaljerat för att 
finnas med i en översiktsplan. Istället får 
hänvisning kring detaljer göras till 
grönstrukturplanen (angående målen för 
tillgänglighet i gällande 
grönstrukturplaner) 

s 26: Dela upp (angående 
ställningstagandet om arenor för kultur och 
fritid): 

- Ljungby stad ska fungera som en viktig 
arena för kultur. 

- Utveckla kvarteret Fritiden och dess 
närområde. 

- Ån Lagans stigar utvecklas till 
motionsspår. 

s 26: Nytt ställningstagande: 

- Vid kommunens ny- och ombyggnation 
tillämpas 1%-regeln. Dvs. 1% av de 
budgeterade byggkostnaderna avsätts till 
konstnärlig utsmyckning. 
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s 28: Saknas en rubrik som beskriver 
"Kultur- och fritidsytor". I takt som 
befolkningen ökar behövs även folket 
tillgodoses med fler kulturella 
mötesplatser, platser för idrottsutövande 
och utomhusscener (angående definitionen 
av de olika typerna av markanvändning i 
översiktsplanen) 

s 28: Finns det inte fler verksamheter än 
tillverkning, lager och handel, kontor och 
grönytor. Kunde kultur- och fritidsytor 
beskrivas här? 

Del 3 
Förslag på revideringar i avsnittet om 
Kultur och kulturmiljö på s 12 

I avsnittet om kulturmiljö kan delar av 
texten strykas, då det är upprepningar. 

Det är ett väldigt stort fokus på 
kulturmiljöerna. Därför behöver texten 
under rubriken "Kultur" kompletteras med 
likvärdig beskrivning som den för 
"kulturmiljö". Men vi får inte glömma bort 
kulturverksamheten och konsten, speciellt 
nu när vi har 1%-regeln beslutad. 

Byt ut till denna text:  

”I Ljungby kommun finns en mångfald av 
kulturuttryck och ett brett kulturutbud. 
Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun är ett levande politiskt 
styrdokument för kommunens 
kulturverksamhet och är kopplad till 
Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens 
styrdokument på regional nivå, som har 
samma genomförandeperiod. I 
verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun sätts fokus på samverkan med 
många parter föreningar, studieförbund och 
kulturinstitutioner såväl som mellan olika 
politikerområden och förvaltningar. Många 
aktörer bidrar till att skapa ett rikt kulturliv 
i Ljungby kommun. Det professionella 
kulturlivet, det civila samhället, 
föreningslivet. Andra viktiga aktörer är 

folkbildning och näringsliv. Det finns flera 
olika aktörer inom bild och 
formkonstområdet i Ljungby. På 
scenkonstområdet, som inrymmer 
områdena musik, teater och dans, finns det 
också ett flertal aktörer. Det som Ljungby 
kommun saknar är i dagsläget tillgången 
till lokaler och scener som är anpassade 
utifrån de olika aktörernas och 
konstformernas behov. Det finns ett stort 
behov av att få upprustade, 
tillgänglighetsanpassade och/eller 
nybyggda lokaler och scener för 
kulturverksamhet i Ljungby kommun. I 
dagsläget finns det två kommunala 
kulturarenor som används för 
scenkonstframträdanden, Godsmagasinet 
och Grand. I kommunen finns en 
kulturskola som erbjuder undervisning i 
ämnena musik, dans och muntligt 
berättande i ett antal orter. I Ljungby tätort 
finns en kommersiell biograf som fått ökat 
besöksantal. Här finns ett utarbetat 
kommunalt kulturstödssystem som kan 
stödja kulturverksamhet i föreningar, 
nätverk, organisationer och till enskilda 
och andra aktörer. I kommunen finns två 
organisationer som får regionalt, statligt 
och kommunalt stöd – Länets 
bildkonstmuseum Ljungbergmuseet och 
kulturföreningen Berättarnätet Kronoberg. 
I Ljungby kommun finns en unik 
berättartradition med en verksamhet som är 
omfattad även i ett internationellt 
perspektiv. Berättartraditionen är stark och 
kommunen bör utveckla och ta tillvara på 
bland annat Sagobygdens redan etablerade 
varumärke med kopplingar till Unesco som 
kan locka till sig mer kultur. 
Berättartraditionen är ett av de utpekade 
fokusområdena som Ljungby kommun 
bestämt sig för att arbeta med för att nå 
kommunvisionen ”I Ljungby kommun 
formar vi framtiden tillsammans. 35 000 
invånare år 2035”. 

587



Dnr 2017/0692 
 

Sida 120 av 273 
 

Viktiga kulturella mötesplatser i staden är 
UNESCO-utmärkta Sagomuseet, 
Kulturhuset Grand, Länets 
bildkonstmuseum Ljungbergmuseet, 
Folkbiblioteken, Sommarscenen Ljungby 
hembygdspark och det historiska Ljungby 
Gamla Torg. 

Ljungbergsmuseet är en viktig mötespunkt 
för konst, därutöver finns mindre 
konstarenor för utställningar tex 
konsthallen i Ljungby bibliotek och konst-
väggen i Ljungby Arena. Kommunens 
konstpolicy och 1%-regeln tillämpas i 
Ljungby kommun. Den offentliga konsten 
finns i en digital konstguide och även en 
tryckt version. I den kommunala 
konstsamlingen finns 21 stycken 
utomhuskonstverk och cirka 1500 lösa 
konstverk. Många av dessa verk är 
traditionella föreställande skulpturer. 

I kommunen finns mångårig erfarenhet av 
att på tjänstemannanivå arbeta med 1% 
konst vid ny- och ombyggnation, bland 
annat genom att metodiskt arbeta med 
konst och medborgardialog. Sommaren 
2018 fattades ett politiskt beslut att 
tillämpa 1% konst vid byggnationer i 
kommunen. Pågående skolkonstprojekt 
genomförs i samarbete med KC Syd. Det 
finns en god förankring för 1% 
byggnadsanknuten konst både politiskt och 
hos tjänstepersoner.  

Den samtida konstens uttrycksmöjligheter 
kan inkludera Ljungby kommuns 
fokusområden på många olika sätt. Det kan 
handla om att aktivera platser och skapa 
reflektion genom till exempel estetiska 
kvaliteter, platsens historia, kollektiva 
minnen eller relationer.  Väl gestaltade 
offentliga miljöer och möjlighet till 
inflytande i processen, påverkar 
människors trygghet, gemenskap och 
delaktighet. Konstens och konstnärers 
friare roll kan ge utrymme för fler och 
innovativa lösningar i processer.”  

Kommentar:  

Kartor och layout 
I dagsläget har vi inte möjlighet att ta fram 
en kortversion, men det är något som kan 
göras av den färdiga översiktsplanen. 
Tanken är att översiktsplanen ska vara 
kortfattad men samtidigt övergripande, 
samt att den är uppdelad i olika delar för 
att göra den mer tillgänglig och lätthantera 
då man kan välja vilken del att läsa utifrån 
vad man är intresserad av.  

Tanken är att den digitalaversionen (Story 
Map) ska användas i störst utsträckning vid 
läsning av översiktsplanen digitalt, 
samtidigt som vi ändå har valt att ha en 
version som är layoutad för att skrivas ut. 
Att skapa ytterligare en PDF-version som 
är anpassad för att läsas på datorn är inte 
rimligt, istället hänvisas till att läsa den i 
Story Map.  

Bilderna i översiktsplanen har setts över 
för att i så stor utsträckning som möjligt 
innehålla bilder tagna inom kommunens 
geografiska områden. Dock behöver 
bilderna ha en hög upplösning samt rätt 
utbredning för att kunna användas i 
dokumenten.  

Text i del 3 från kultur- och 
fritidsavdelningen har arbetats in i 
översiktsplanen. Delar av förslag till 
ändringar i texter har arbetats in i 
översiktsplanen. Vissa delar hanteras inte 
inom arbetet med översiktlig planering.  

Användningsområden såsom mötesplatser 
och utescen kan inbegripas både i 
markanvändningsförslaget 
mångfunktionell bebyggelse och i 
sammanhängande bostadsbebyggelse (i 
mindre skala). 

Lagans samhällsförening 
Vi tackar för en givande och väl 
genomförd information om 
Översiktsplanen 191016. 
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Det viktigaste som hände under 
informationskvällen var kommunalrådet 
Gunnarssons påpekande av vikten av ett 
långsiktigt commitment från kommunens 
sida för upprätthållande av 
samhällsservicen, för att bankerna ska våga 
låna ut medel för bostadsbyggande och 
företagsutveckling. Detta åtagande är ju en 
förutsättning för att över huvud taget 
NÅGOT av översiktsplanens storstilade 
mål ska kunna förverkligas. Liksom att vi 
ska kunna bevara den samhällsservice vi 
har idag. Detta är i och för sig en 
fullkomlig självklarhet, men vi noterar 
tacksamt kommunalrådets uttalande och 
lovar att vi noga ska följa utvecklingen. Vi 
noterar nogsamt att kommunalrådet bundit 
sig vid masten. 

Det näst viktigaste var planens intensioner 
att flytta Industrigatans företag till 
motorvägstomter, även om genomförandet 
måste betecknas som mycket osannolikt 
med tanke på den enorma kostnaden. Men 
låt oss lämna 2035 perspektivet och 
koncentrera oss på åtgärder som kan göra 
Lagan till ett mera attraktivt samhälle på 
kort sikt. Det mest akuta är att förändra 
Storgatans status. Den tunga trafiken med 
långtradare och stora timmerbilar måste 
ovillkorligen bort från Storgatan. Detta har 
vi i Lagans Samhällsförenings Trafikgrupp 
Vid många tillfällen tagit upp med 
företrädare för Kommunen och 
Trafikverket (TV) tillsammans med krav 
på hastighetsbegränsning på 40km och 
30km vid Kullerbyttans förskola. Vi har 
också lagt medborgarförslag för och drivit 
opinion för att förlänga Västergatan mot 
Ljungbyvägen i söder, vilket helt skulle 
eliminera behovet av att använda Storgatan 
för tung trafik. Det återstående problemet 
är att fordon som kommit in på 
Industrigatan norrifrån inte kan vända på 
gatan utan måste svänga upp på 
Åbyforsgatan mot Storgatan. En vändplats 
vid södra änden av gatan skulle lösa 

problemet på ett elegant sätt. I och med 
dessa förändringar kan ju kommunen ta 
över Storgatan och TV använda 
Västergatan. När den tunga trafiken 
försvinner från centrum är det lämpligt att 
30km införs. Kullerbyttans förskola är väl 
den enda i Sverige med 50km utanför 
knutarna!! 

Med de förändringar vi föreslagit kan man 
också ta bort de obeskrivligt fula 
plastburkarna som satts som 
hastighetsminskande avsmalning på 
Storgatan. Enligt TV har de placerats på 
inrådan av Kommunen, de skulle ge ett 
”stadsliknande utseende”! Vi kan äntligen 
få ett verkligt stadsliknande centrum med 
planteringar, låg hastighet, fler 
övergångställen och säker gång och 
cykeltrafik för skolbarn och pensionärer 
med eller utan rullator och 
JULDEKORATIONER. 

Vi vill också påpeka att Lagan sannolikt är 
den enda tätorten i Sverige med 
motsvarande invånarantal där man kan 
köra med en trippelaxlad 20 tusen liters 
gödseltunna med utanpåhängande 
spridarslangar rakt igenom Storgatan i 
Centrum i 50 km. Föreställ er problemen 
med en sanering vid en olycka. I 
sammanhanget kan vi också påminna om 
de 60 tons 4,5 meter höga och 24 meter 
långa timmerbilarna med släp som nästan 
varje dag kör genom Storgatan i Centrum. 
Många stockar med vikter upp till flera 
hundra kilo blir det som sprids över 
uteplatser och balkonger och Kullerbyttans 
förskola utmed Storgatan vid en olycka. 
Plus övriga tunga bilar. Ett annat stort 
säkerhetsproblem är att många skolbarn 
och personer med rullatorer dagligen 
passerar över Storgatan.  

Lagans Samhällsförening gjorde en 
trafikräkning i maj 2018 som visade att 
över 3000 fordon Gick genom Storgatan en 
vanlig dag. 
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Vi noterar att funktionen med den nya 
Söderleden med bro över Lagaån företer 
stora likheter med förlängningar av 
Västergatan i Lagan i det att båda ger en 
avlastning av trafik genom staden. 
Skillnaden är att Ljungby redan hade en 
led avsedd för tung trafik längs 
Kungsgatan och vidare mot 124an. Medan 
vi i Lagan måste acceptera de enorma 
olägenheterna med gödseltunnor och 
timmerbilar. Att bygga ut Västergatan för 
20 miljoner tycker Ljungbypolitikerna bir 
för dyrt, men att lägga nära 60 miljoner 
kronor på en i jämförelse onödig Söderled 
är OK. 

Iindustrimannen Leif Östling frågande 
nyligen vad F..N man får för pengarna. Vi i 
Lagan frågar vad vi får för de medel vi 
betalar i kommunskatt???? Tätorten har 
14000 invånare, Lagan har 2000, alltså 
borde vi fått en sjundedel av budgeten med 
avdrag för gemensamma nyttigheter. I 
verkligen har vi väl fått 0 kronor utöver de 
lagstadgade samhällsinstitutionerna som t. 
ex skolor. I övrigt räknar ju kommunen 
med att Dhalinfonden ska bekosta det 
Ljungbyborna får med kommunalskatten. 

En viktig del av samhällsservicen är 
Ringbadet som ju varit hotad i flera år, 
men som nu räddats efter vår 
opinionsyttring. Det är viktigt att det även 
fragment får tjäna som rekreation för 
Laganbor OCH närliggande orter.  

Lagan är omgiven av mycket vacker och 
lättillgänglig natur, vilket befrämjar hälsa 
och välbefinnande. I regeringens 
proposition 2009-10-238 paragraf 4.6 en 
av flera liknande – skriver man, citat: 

4.6 Tätortsnära natur 
Regeringens bedömning: den tätortsnära 
naturen är särskilt viktig för friluftslivet för 
den stora andel av befolkningen som bor i 
tätorter. Kommunerna bör särskilt verka 
för att tillgodose behovet av tätortsnära 

natur i den kommunala planeringen. Det är 
viktigt att kommunerna behandlar 
bevarande av och tillgång till tätortsnära 
natur i den kommunala 
översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där 
konkurrensen om mark är hög. Vid sidan 
av bevarande och tillgång till natur kan 
frågor om skötsel och tillgänglighet 
behandlas i dessa sammanhang.  

Bergastigen är ett utmärkt exempel på hur 
man kan utnyttja naturen i samhällets 
närhet. Stigen sträcker sig runt hela 
samhället och korsar många gator och 
vägar. Det innebär att man har många 
möjligheter att ansluta till den och att välja 
en lämplig promenadsträcka. De allra 
flesta invånarna i Lagans samhälle har 
mindre än 0,5 kilometer till Bergastigen. 
Den byggdes av ideella krafter, 
Stigmännen och Slussen i ett Leader 
Linneprojekt som var klart 1914 utan några 
som helst bidrag från kommunen. Efter 5 
år upphörde projektets ansvar för skötsel 
och underhåll. Vi tar för givet att 
Kommunen nu tar över ansvaret för den 
mycket populära Bergastigen. 

I Lagans samhälle har det inte byggts några 
hus på många år, med undantag för ett 
nybyggt hyreshus i centrum. Detta har 
finansierats privat, bankerna lånar ju inte ut 
pengar för husbygge i Lagan. Här kommer 
kommunalrådet Gunnarssons uttalande väl 
till pass för att övertyga bankerna om att 
Lagan är värt att satsa på. Det finns också 
många lämpliga tomter i bra lägen i 
samhället. Bland annat har ju kommunen 
exproprierat en hel bondgård för många år 
sedan utan att ett enda hus byggts på 
marken. I Prästtorpsområdet måste de 
kringboende för övrigt friköpa en tomt, 
Prästtorp 136, för att få behålla området 
som lekplats för barnen 1985 

I övrigt instämmer vi givetvis helt i det 
yttrande som avges av VISION BERGA 
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Kommentar:  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt ett inspel till var 
det behövs och finns underlag för regional 
service som kollektivtrafik och sjukvård.  

Omvandling av befintliga områden 
Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner. På så vis skapas platser 
för industri/verksamheter med skyltläge, 
mer separerat från bostadsområden. Det 
har förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 
området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. Om företagen i framtiden behöver 
mer utrymme eller av annan anledning vill 
flytta sin verksamhet behöver kommunen 
hitta mark som uppfyller företagets 
efterfrågan. Därför är det viktigt att det i 
kommunens större orter finns planerad och 
förberedd mark. 

Serviceort Lagan 
Trafiksituationen på Storgatan behöver 
förbättras då den är problematisk vad 
gäller trafikmängden, den tunga trafiken 
och hastigheterna. Lägre hastigheter och 

minskad andel tung trafik skulle vara 
positivt för både trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och närmiljön kring 
Storgatan. Eftersom Storgatan har en viktig 
funktion för samhället behövs en bra och 
löpande dialog mellan kommunen, 
Trafikverket och lokalsamhället om gatan, 
gatumiljön och trafiksituationen. Storgatan 
och Riksettan söderut används för 
omledningstrafik från E4 och ansvaret för 
gatan ligger därför hos Trafikverket. 
Kommunens avsikt är att trafiksituationen 
vad gäller omledningstrafiken genom 
Lagans samhälle måste ses över och 
förbättras i dialog med Trafikverket.  

En förlängning av Västergatan till 
Riksettan är dock för tillfället inte aktuell. 
En utbyggnad av Västergatan skulle inte 
lösa hela frågan om omledningstrafik 
genom Lagans samhälle, då farligt gods på 
grund av Ljungby-Lagans 
vattenskyddsområde längs med Riksettan 
ändå måste omledas till Sickingevägen 
öster om Lagaån. Eftersom både en möjlig 
förlängd Västergatan och Riksettan går 
genom vattenskyddsområdet skulle 
omledningen av farligt gods genom Lagans 
samhälle kvarstå om inga andra åtgärder 
görs. En eventuell förlängning av 
Västergatan är en komplex fråga där 
Trafikverket har ett stort ansvar, varför det 
krävs fortsatt dialog med dem.  

Då frågan om trafiksituationen i Lagan 
samhälle är komplex kräver den ett större 
grepp som skulle kunna behandlas i 
samband med att den, i översiktsplanen 
föreslagna, fördjupade översiktsplanen för 
orten tas fram.  

En vändplan i den södra delen av 
Industrigatan med utfartsförbud söderut 
kan vara en bra idé för att minska den 
tunga trafiken och förbättra 
trafiksäkerheten på Storgatan och 
Åbyforsvägen. Frågan är dock för specifik 
för översiktsplanen och bör istället 
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hanteras i samband med en fördjupad 
översiktsplan för Lagans samhälle.  

Utformningen av centrum med 
övergångsställen, belysning med mera är 
inget som översiktsplanen tar upp utan 
hanteras i separata projekt. 

Ringbadet är viktig för Lagans samhälle 
och dess attraktivitet. Översiktsplanen 
föreslår ingen förändring för idrottsplatsen, 
men dess framtida utveckling hanteras inte 
i översiktsplanen.  

Bergastigen är ett bra exempel på 
bostadsnära rekreation som har en hög 
tillgänglighet för stora delar av orten. 
Ansvaret för leden bör säkerställas så att 
den även fortsättningsvis kan underhållas 
och utvecklas för att bibehålla den goda 
kvaliteten som den ger orten. Synpunkten 
skickas vidare till berörda förvaltningar. 

Fastigheten Prästtorp 1:36, är ingen fråga 
som översiktsplanen utreder. Vidare frågor 
eller diskussion kring fastigheten hänvisas 
till exploateringsavdelningen. 

Synpunkterna skickas i sin helhet till 
tekniska förvaltningen. 

Lantbrukarnas riksförbund Sydost 
LRF:s synpunkter beskrivs ur ett jord- och 
skogsbruksperspektiv där vikten av 
hållbarhet, framtida livsmedelsproduktion 
och landsbygdsutveckling står för grunden.  

Sammanfattningsvis så ser LRF väldigt 
kritiskt på de förslag kommunen har att 
bebygga jordbruksmark. Där behöver 
kommunen se över fler alternativa hållbara 
lösningar där man hittar annan alternativ 
mark som inte är jordbruksmark.  

Det gäller även för kommunen att ta ett 
större helhetsgrepp och se till att hela 
kommunen, inte bara staden Ljungby och 
de benämnda serviceorterna. Hela 
kommunen behöver stå i fokus i en 
översiktsplan, även landsbygden. För att 

skapa den attraktivitet som kommunen 
skriver om, gällande boende, gäller det 
också att inse att vi alla är olika och vill bo 
på olika sätt. Många vill bo mer enskilt och 
inte tätt med flera andra. Fler enskilda 
lägen måste också kunna erbjudas i 
kommunen. Där av måste kommunen bli 
mer öppna för boende i strandnära lägen 
som inte är inom LIS-områden. Människor 
som äger mark måste kunna få bygga sitt 
drömboende, även om denna plats skulle 
vara i närheten av vatten.  

LRF anser även att kommunen ska ta bort 
avsnittet gällande grönstruktur då detta är 
ett hot mot det privata ägandet. Informella 
klassningar av skog ska aldrig göras då 
man inte vet vad påföljderna kan leda till.  

Bebyggelse av jordbruksmark 
Det är bra att Ljungby kommun har försökt 
att avgränsa områden med hänsyn till 
jordbruksmarken. Men trots att kommunen 
har försökt att visa hänsyn så är det 
fortfarande mycket jordbruksmark som 
berörs i planen. Vad LRF har kunnat tyda 
så är det jordbruksmark som berörs i 
områdena 2, 5, 6, 7, 10, 14, 17 och 20. Det 
kan vara flera då kommunen inte heller i 
planen har varit tydliga med att förklara 
vad som finns på området idag och hur 
mycket jordbruksmark det faktiskt är som 
berörs. Detta hade gärna fått vara 
tydligare! 

”Att beakta i det fortsatta planarbetet” står 
det på ett par ställen i planen. Bland annat 
under – Hänsyn till jordbruksmarken 
(under område 2 och 3). Men då ställer 
LRF frågan vad som menas med detta? 
Kommer man inte att ta jordbruksmarken i 
anspråk eller vad menas med hänsyn? 
Jordbruksmarken är ändå inritad i planen 
och antas då bebyggas.  

Många gånger vid en första anblick låter 
det väldigt lämpligt att bygga på 
jordbruksmark. Antingen en åkermark som 
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är plöjd och används till odling, alternativt 
en betesmark som har bärande gräs och 
används till bete. Det är oftast platt, väl 
avdikad mark som synes väl lämpad för 
byggnation. Men allt är dessvärre inte så 
enkelt. Jordbruksmark är en begränsad 
resurs med avgörande betydelse för att 
trygga livsmedelsförsörjningen, liksom att 
säkerställa en långsiktig hushållning.  

Självförsörjningsgraden i Sverige har 
minskat dramatiskt från 90 till 50 % sedan 
1990-talet. I framtiden kommer vi behöva 
all jordbruksmark för att försörja en 
växande befolkning. Jordbruksmarken är 
en begränsad resurs med avgörande 
betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen inom landet och 
syftet med bestämmelsen i 3 kap 4 § 
Miljöbalken är att säkerställa en långsiktig 
hushållning av denna resurs. 
Jordbruksmark är inte enbart av intresse ur 
ett nutida produktionsperspektiv utan även 
ur ett långsiktigt perspektiv. Brukningsbar 
mark med bibehållen bördighet ska finnas 
tillgänglig i Sverige även för kommande 
generationer. 

Det finns en brist i översiktsplanen då 
kommunen inte har varit tydliga med hur 
man har utrett hur alternativ mark skulle 
kunna tas i anspråk för byggande av 
bostäder, industri och 
verksamhetsområden. Utan en sådan 
utredning går det inte att göra en avvägd 
bedömning av konsekvenserna av de olika 
alternativen som presenteras. Bara för att 
man tar beslutet att inte bygga på 
jordbruksmark innebär det inte att inga 
bostäder eller verksamhetsområden 
kommer att kunna byggas. Det innebär att 
de måste byggas på annan typ av mark. 

De utmaningar som vi står inför när det 
gäller livsmedelsförsörjning kräver att vi 
bygger på ett annat sätt i framtiden än vad 
vi har gjort hittills. På kort sikt kanske det 
framstår som mer ekonomiskt rimligt för 

kommunen att bygga på jordbruksmark, 
men vad blir kostnaderna på längre sikt i 
form av brist på brukningsvärd 
jordbruksmark? Det finns också en 
anledning till att jordbruksmark är mer 
lättillgänglig att bygga på. Någon annan 
har gjort förarbetet. Det har tagit tusentals 
år att få fram bra jordbruksmark, och den 
är resultatet av många generationers hårda 
arbete. Inte minst här i Småland med 
mycket skog och steniga marker. 

Genom att bebygga åkermark är det också 
många av miljömålen (som nämns på s 12–
14 i planen) som kommer bli svåra att 
uppnå, bland annat mål 16: Ett rikt växt- 
och djurliv och mål 13: Ett rikt 
odlingslandskap. 

Privat mark 
På många ställen i planen nämns det att det 
är privat mark som berörs, dvs kommunen 
äger inte marken själva. I de fall där 
kommunen är i behov av privat mark är det 
otroligt viktigt med en tidig dialog. En 
markägare ska ha fått kännedom om 
kommunens planer över ens mark innan 
det skickas ut en remiss på en 
översiktsplan där ens privata mark är 
planerad för annat än den jordbruks-
/skogsproduktion som man bedriver idag. 

I de fall där kommunen överväger att köpa 
mark i framtiden för att kunna fullända 
sina planer är dialogen extra viktig och det 
är otroligt viktigt att den berörda parten 
känner sig nöjd och tillfreds och inte 
känner sig tvingad till att lösa ut mark. Om 
man inte kan komma överens borde 
kommunen istället se efter andra 
alternativa lösningar i första hand.  

Serviceområden 
I avsnittet Strukturbild tar kommunen upp 
utmaningen med att vara en stor kommun. 
Det blir svårt med god och tillgänglig 
service överallt. Det är ändå farligt att 
kommunen endast lägger fokus på fyra så 
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kallade serviceorter. Endast fyra 
serviceorter i en stor kommun är väldigt 
lite och det kan skapa en oro om man bor i 
en av de andra orterna som ändå har 
service idag, exempelvis Södra Ljunga, 
Agunnaryd, Tannåker med flera. Vad ska 
hända med dessa orter? Kommer inte 
kommunen hjälpa till att utveckla dessa 
orter fram till 2035? Problematiken med att 
endast benämna fyra serviceorter i en 
översiktsplan lägger en stor död hand på 
alla andra små tätorter och bygder i 
kommunen. Familjer som hade tänkt att 
flytta till en av de mindre orterna kanske 
ändrar sig då dessa inte verkar vara 
gynnade i översiktsplanen. Det ger en bild 
av att inte kommunen ser till hela sin 
kommun, utan vissa delar blir uteslutna. 
Kommunen skriver ändå att 
”Servicetillgänglighet av god kvalité är 
viktig för de som väljer att bo utanför 
Ljungby stad och betydelsefull för att fler 
ska vilja flytta till kommunen” Men sen så 
fullföljer inte kommunen sina tankar i 
förslaget.  

Cykelvägar 
På flera ställen i handlingsplanen nämner 
kommunen att det planeras för allt fler 
cykelvägar. Givetvis ett positivt förslag, 
men det måste också förhållas till nyttan. 
Det är orimligt att anlägga långa sträckor 
av cykelvägar om det inte möter upp mot 
samhällsnyttan. LRF ser att det byggs allt 
mer parallella cykelvägar utmed större 
vägar, men cykelpendlingen ökar inte för 
det på alla ställen. Det är fel att ta upp mer 
mark i anspråk för cykelvägar om det inte 
finns ett tillräckligt stort underlag för att 
människor kommer nyttja dem i hög grad. 
Det är inte heller rimligt att tro att bara för 
att man anlägger en cykelväg kommer allt 
fler börja cykelpendla till jobbet. De 
cykelvägar som anläggs för pendling ska 
vara inom rimligt avstånd till staden. 
Annars är anspråkstagandet av mark 
omotiverad och överflödig. Många gånger 

är det jordbruksmark som tas i anspråk och 
den förlusten det blir av framtida livsmedel 
mot att några få personer kommer cykla 
bidrar inte till samhällsnyttan. 

Grönstrukturområden 
LRF är väldigt kritiska till kommunens 
förslag gällande grönstrukturen. I Sverige 
är hela skogslandskapet värdefullt för 
arternas möjlighet att sprida sig. Det 
behövs inga specifika klassningar för att 
rita ut områden med höga naturvärden. Det 
finns inte heller någon förklaring i 
översiktsplanen till varför man har valt att 
rita in dessa områden som grönstruktur. 

Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd 
mark målklassas utan att en 
överenskommelse först görs med 
markägaren. Sveriges skogsägare har fått 
nog av offentliga klassificeringar av deras 
mark över deras huvuden. Det bör aldrig 
på kartbilder, i översiktsplaner eller i andra 
planer framgå målsättningar eller liknande 
på specifika områden på enskilt ägd mark. 
Även att klassificera enskilt ägd skog som 
t.ex. ”grönstruktur” innebär en oacceptabel 
målklassning. En målsättning får lätt ett 
eget liv och kan på längre sikt leda till 
begränsningar i form av regler eller socialt 
tryck. I de fall områden pekas ut på karta 
måste myndigheterna vara mycket tydliga 
med att skogsägare inte förväntas avstå 
brukande i de fall ersättning inte betalas ut. 

LRF:s ståndpunkt är att det är markägaren 
som bestämmer hur dennes mark ska 
brukas. Kommuner och myndigheter har 
tidigare hanterat planeringsinstrument för 
naturvård som inte har någon formell 
status. Sådana riskerar att antingen bli 
informella skyddsformer utan ersättning, 
eller områden där brukandet försvåras 
genom ett socialt tryck på skogsägaren. De 
enda ställen där kommuner kan behöva se 
över grönstrukturen är i högexploaterade 
områden, som exempelvis våra 
storstadsområden. LRF anser därför att 
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delen gällande grönstruktur bör tas bort 
från översiktsplanen. 

LIS-områden 
Kommunen måste vara mer öppen för att 
människor vill bo på olika sätt. Alla vill 
inte bo i förtätade bostadsområden i närhet 
till staden. Alla vill inte heller bo i 
förtätade LIS- områden. Det måste finnas 
olika alternativ. Det är inte många LIS- 
områden som föreslås i översiktsplanen 
och där anser LRF att det borde kunde vara 
flera. LRF vill också påpeka att kommunen 
behöver vara öppen för enskilda 
bebyggelser runt om i kommunen, även de 
som önskas vara strandnära. Det skapar 
den attraktivitet som Ljungby kommun 
eftersträvar för att kunna öka inflyttning 
till kommunen. 

Kommentar:  

Jordbruksmark 
Vissa områden som är utpekade för 
exploatering i Ljungby tätort består i 
dagsläget av jordbruksmark. När olika 
intresse finns på samma plats ska dessa 
vägas mot varandra, de områden som har 
föreslagits för tätortsutveckling i Ljungby 
tätort anses prioriterade ur ett syfte för 
tätortsutveckling. Ställningstaganden har 
tagits fram för att poängtera vikten av 
försiktig planering: 

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, 
aktiv och sammanhängande 
jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion samt utifrån 
dess värden för natur- och 
kulturmiljö och landskapsbild. 
Aktivt jordbruk identifieras med 
hjälp av stödberättigad 
jordbruksmark enligt EU:s 
definition, men behöver 
kompletteras med ängs- och 
betesmark. För att möjliggöra 
bevarande av sammanhängande 
jordbruksmark kan förtätning av 

orterna, sammanhållen 
bebyggelseutveckling och mindre 
kompletteringar användas.  

• Flertalet av kommunens orter har 
vuxit fram på jordbruksmark, 
varför jordbruksmark kan behöva 
tas i anspråk för att tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen om inga 
andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga. I sådana områden ska dock 
normal hänsyn tas till värden 
kopplade till naturmiljö, 
kulturmiljö och landskapsbild. I 
Ljungby stad är det inte möjligt att 
planera för tillräckligt många och 
attraktiva bostäder inom 
översiktsplanens tidsram utan att 
bygga på brukningsvärd 
jordbruksmark om bebyggelsen ska 
hållas innanför barriärerna E4, 
25:an och möjlig järnväg, samtidigt 
som ortens struktur ska gynna 
hållbara trafikslag. På landsbygden 
kan det vara möjligt med mindre 
kompletteringar som bibehåller 
sammanhängande brukningsbar 
jordbruksmark.  

Grönstruktur 
Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  

Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
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och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras. 

Privatägd mark 
Alla områden som är utpekade med 
markanvändningsförslag i översiktsplanen 
behöver inte kommunen ta initiativ till att 
bygga ut, utan det kan även göras av 
privata aktörer alternativt inte alls. 
Områden som pekats ut för utveckling i 
översiktsplanen är inte bindande utan 
vägledande vid framtida prövningar. Den 
dagen som politiken bestämmer sig för 
utveckling eller om en privat aktör ställer 
en förfrågan i området, påbörjas en process 
med alltifrån lämplighetsprövning, 
markinnehav osv.  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten.  

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter och utvecklingen på övrig 
landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. 

Att utse ett begränsat antal serviceorter är 
ett sätt att fokusera kommunens resurser så 
att de ger effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 

Landsbygden 
Det är positivt att det finns servicepunkter 
utanför serviceorterna i kommunen. 
Kommunens vision är att bibehålla och 
utveckla den service som finns på 
landsbygden för att flera ska ha tillgång till 
service i sitt närområde.  

Gång- och cykelväg 
Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att förtydliga vikten av ett säkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät, för 
att skapa förutsättningar för ett ökad 
användande av de hållbara trafikslagen 
gång och cykel. Ställningstaganden har 
tagits fram för att lyfta vikten av att 
prioritera banvallslederna och underhåll: 

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

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling. 

LIS-områden 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
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ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då det är ett arbete som får göras 
separat från översiktsplanen.  

Ljungby BusinessArena 
Synpunkter på Översiktsplan 2035, 
samrådsförslag 

Översiktsplanen är ett handlingsprogram 
för hur kommunens mark- och 
vattenområden ska användas för att skapa 
en god livsmiljö.  

Vi vill lämna några synpunkter på det 
aktuella förslaget som består av fyra delar: 
Utgångspunkter, Planförslag, Hänsyn och 
planeringsunderlag samt Fortsatt arbete. 

I Del 3, Hänsyn och planeringsunderlag 
finns ett antal ställningstagande som ligger 
till grund för Del 2, Planförslag. Vissa av 
dessa ställningstaganden kan vara värda att 
diskutera, men vi väljer att inte 
kommentera dem här.  

I stället fokuserar vi på sådana 
ställningstaganden i själva planförslaget 
som berör näringslivet i kommunen. Några 
av våra kommentarer är inte direkt 
kopplade till mark- och 
vattenanvändningen, men vi vill ändå 
lämna dessa synpunkter i detta 
sammanhang.  

Strukturplanen 
Strukturplanen som finns i planförslaget 

visar på ett enkelt och överskådligt sätt hur 
kommunen vill att kommunikationer ska 
fungera, i vilka orter man vill upprätthålla 
service, vilka områden naturen ska skyddas 
m m. 

Vår uppfattning är att det är svårt att 
planera fram en önskvärd utveckling i en 
ort om det inte tas lokala initiativ. 
Kommuns fyra större orter Ljungby, 
Lagan, Lidhult och Ryssby har såväl olika 
offentliga verksamheter, livskraftiga 
företag, aktivt föreningsliv som fungerande 
kommunikationer. I kommunens övriga 
tätorter finns kommunal verksamhet, 
företagsverksamheter och föreningsliv i 
varierande grad.  

Att peka ut Hamneda som en serviceort 
framför andra orter är tveksamt eftersom 
det kan uppfattas som att utveckling av 
övriga orter inte är önskvärd. Den kan 
innebära att lokala initiativ bli/känner sig 
motarbetade och därför riskerar att inte bli 
realiserade. Det är bättre såväl ur 
planeringsperspektiv som 
kommunalekonomiskt perspektiv att ta 
vara på, och stödja, lokala initiativ. 

Infrastruktur och kommunikationer 
Planförslaget beskriver två reservat för 
höghastighetsbana. Vi anser det vara 
onödigt begränsade för stadens utveckling 
att behålla det västra alternativet eftersom 
det bedöms vara det minst sannolika av 
olika tänkbara alternativ. 

Ljungbys läge i korsningen mellan E4 och 
Rv25 är mycket bra. Avstånden till 
Köpenhamn, Malmö, Göteborg och flera 
regionhuvudstäder är måttligt och kan nås 
med bil på under två timmar. Tidsmässigt 
avstånd till järnväg och flygplatser är 
hanterbara för de flesta typer av resor. 
Möjligheterna till kollektiv arbetspendling 
är däremot inte så bra, med undantag för 
relationerna mot Växjö och Älmhult. 
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Arbetsmarknaden kan därför stimuleras 
genom förbättrade möjligheter till 
arbetspendling. Det är viktigt att bussturer 
planeras så att det är enkelt att nå ända ut 
till sin arbetsplats, helst utan omstigning. 
Tidtabeller bör utformas i samråd med de 
större arbetsplatserna så att de flesta 
medarbetarna kan busspendla även tidiga 
morgnar och kvällar.  

I planen anges att kommunen ska arbeta 
för att öka kommunens förnybara 
energiproduktion. Detta är naturligtvis 
önskvärt och kan ske i kommunens 
energibolag men också av privata aktörer. 
Elektricitet är en mycket högvärdig 
energiform som är en förutsättning för att 
upprätthålla alla olika samhällsfunktioner. 
Vid elbortfall lamslås det moderna 
samhället. Därför är det av största vikt att 
ha en beredskap för detta. Lokal 
energiproduktion i form av elektricitet och 
värme finns idag i viss utsträckning, men 
det är viktigt att kommunen noga följer 
utvecklingen inom energiområdet och tar 
vara på möjligheter till produktion och 
användning av olika former av förnybar 
energi.  

Näringsliv och utbildning 
Det är bra att ha antagna detaljplaner i 
olika lägen som är attraktiva för olika typer 
av verksamheter. Det är också lämpligt att 
ha byggklar mark i beredskap när behov 
uppstår, vilket innebär att iordningställande 
i allmänhet behöver ske i lågkonjunktur för 
att ha beredskap när högkonjunkturen 
kommer. Om detta sker i goda skyltlägen 
minimeras risken för att marken blir 
oexploaterad under långa tider. 

Planen anger att branschbredden kan ökas 
genom att utveckla tjänstesektorn bland 
annat inom upplevelse- och 
besöksnäringen. Kommunen har en viktig 
roll när det gäller turism i allmänhet och 
turistinformation i synnerhet. 

I detta sammanhang vill vi gärna påpeka 
att dagens företag i allmänhet har en 
produktion med ett högt kunskapsinnehåll 
som ofta är specifikt för branschen. Detta 
förutsätter oftast vidareutbildning inom 
företaget. I flera av kommunens större 
företag förekommer omfattande 
utvecklingsarbete avseende produkter med 
mycket högt kunskapsinnehåll och som i 
flera fall är världsledande inom sina 
segment.  

Det är viktigt att kommunen i egenskap av 
huvudman för gymnasieskolan erbjuder – 
och stimulerar ungdomar att välja – 
utbildningar som näringslivets och 
kommunen efterfrågar. Skolans roll är 
naturligtvis att uppfylla Skollagens krav, 
men dessutom att i enlighet med 
huvudmannens vilja tillhandahålla andra 
tjänster som exempelvis att aktivt, och 
gärna med stöd av ortens företag 
marknadsföra sina utbildningar. 

Kommunen har tidigare gjort omfattande 
satsningar på upprustning av centrum i 
staden. Det är viktigt att centrum är 
attraktivt att vistas i och att det där erbjuds 
positiva upplevelser. Därför bör 
kommunen tillsammans med handeln och 
fastighetsägarna satsa mer på aktiviteter i 
centrum. Vi anser att dessa tre parter 
gemensamt bör engagera en centrumledare 
för att strategiskt driva detta arbete. Detta 
är en viktig faktor för att påverka 
befolkningsutvecklingen i önskvärd 
riktning.  

Möjligheterna till distansarbete kan 
påverkas genom att anordna fina 
kontorsmiljöer (kontorsdelning) som kan 
nyttjas mer eller mindre tillfälligt av 
distansarbetare. Detta kan ske i traditionellt 
kontorshotell eller i form av ”Coworking” 
där personer från olika företag samarbetar 
och delar på olika resurser.  
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Kontorsdelning kan också underlätta för 
personer som bor i kommunen att ha 
anställningar längre bort vilket innebär 
långa restider, men kanske endast någon 
dag per vecka. Sådana arbetsplatser kan 
nyttjas av ensamföretagare/frilansare som 
behöver en arbetsplats och även söker god 
och kreativ arbetsmiljö.  

Kommentar:  

Serviceorter 
I översiktsplanen finns en strukturbild för 
kommunen med bland annat definierade 
stråk, centralort och serviceorter. 
Strukturbilden syftar till att definiera en 
fysisk struktur som ska styra kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling och skapa 
ramar för kommunens arbete med 
utvecklingsfrågor som offentlig service, 
näringsliv, kollektivtrafik, infrastruktur och 
bostadsförsörjning. 

Att utse ett begränsat antal serviceorter är 
ett sätt att fokusera kommunens resurser så 
att de ger effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 

Höghastighetsjärnväg 
Ljungby kommun ser stor potential i en 
möjlig höghastighetsjärnväg genom 
kommunen med station i anslutning till 
Ljungby stad. Samtidigt försvårar de 
oklara planeringsförutsättningarna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. Kommunen behöver 
därför ett tydligt förhållningssätt till vilken 
hänsyn som ska tas till en möjlig 
höghastighetsjärnväg. 

För att tydliggöra kommunens 
förhållningssätt till höghastighetsjärnvägen 
har ett separat politiskt beslut tagits, vilket 
styr hur översiktsplanen utformas och hur 
kommunen agerar i övrig 

samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Beslutet har stor påverkan på 
översiktsplanens granskningsförslag, där 
särskilt det faktum att den västra 
korridoren tagits bort har möjliggjort för 
nya markanvändningsförslag i den västra 
delen av centralorten. 

Kollektivtrafik 
Översiktsplanen samt strukturbilden visar 
kommunens långsiktiga ställningstaganden 
och engagemang. Hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel ska enligt 
översiktsplanen ges högre prioritet i 
kommunens samhällsplanering för att 
dessa trafikslags andel av resandet ska öka. 
Strukturbildens stråk ska ha en 
kollektivtrafik som kan användas effektivt 
för huvuddelen av kommuninvånarnas 
resor. Stråken föreslås också styra var de 
större nysatsningarna på trafikinfrastruktur 
och kollektivtrafik sker. 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska förbättras 
och snabbas upp. De mellankommunala 
stråken mot Halmstad och Älmhult är de 
som har störst förbättringsbehov och 
potential för ökat resande. Inom 
kommunen behöver kopplingen mellan 
centralorten och serviceorterna förbättras. 

Kollektivtrafiken inom kommunen samt 
till närliggande kommuner ska förbättras 
och snabbas upp. De mellankommunala 
stråken mot Halmstad och Älmhult är de 
som har störst förbättringsbehov och 
potential för ökat resande. Inom 
kommunen behöver kopplingen mellan 
centralorten och serviceorterna förbättras. 

599



Dnr 2017/0692 
 

Sida 132 av 273 
 

Ställningstaganden har tagits fram i 
översiktsplanen för att belysa dessa frågor: 

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

• Strukturbildens stråk ska 
genomgående ha en hög standard 
för att kunna användas effektivt för 
huvuddelen av resorna i 
kommunen, oavsett om det rör sig 
om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I 
stråken sker de större satsningarna 
på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik.  

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.  

• Kollektivtrafiken inom kommunen 
samt till närliggande kommuner 
behöver förbättras och snabbas upp. 
Fokus ska ligga på hela-resan-

perspektivet både för pendling, 
tjänsteresor, godstrafik och 
fritidsresor. För persontrafik är allt 
från möjligheten att byta trafikslag, 
samåkningsplatser, tidtabellerna till 
hållplatsernas tillgänglighet och 
trygghet betydelsefulla. För att 
förenkla trafikslagsbyte är 
kollektivtrafiknoder med 
busshållplats, pendlarparkering för 
bil och cykel samt gång- och 
cykelförbindelse viktiga.  

• Förbättra kopplingen mellan 
Ljungby stad, serviceorterna, 
utvecklingsområdet och viktiga 
besöksmål genom förbättrad 
kollektivtrafik och cykelvägar.  

• För orter som ligger i anslutning till 
stråken eller har andra funktioner 
som skola eller kollektivtrafik bör 
åtgärder göras på hållbara trafikslag 
som kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Dessa orter bör ses 
över vad gäller gång- och 
cykelförbindelse inom samhället 
samt busslinje för pendling. Orter i 
anslutning till stråken bör få 
tillgång till stråkens kollektivtrafik 
med hjälp av kollektivtrafiknod 
med pendlarparkeringar för bil och 
cykel, utrustade med 
laddinfrastruktur, samt med gång- 
och cykelförbindelse.  

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

Mellankommunala frågor 
Avsnitt om mellankommunala frågor i del 
1 har utvecklas till granskningen av 
översiktsplanen, där man har belyst olika 
frågor av mellankommunalt intresse. 
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Energi- och klimatfrågor 
Kommunen har tagit fram en Klimat- och 
energiplan med tillhörande handlingsplan 
som visar hur kommunen ska arbeta med 
frågor relaterade till klimat och energi. 

Näringsliv 
Områden utpekade för centrumändamål 
kan innehålla bland annat kontor, något 
som en detaljplan får avgöra. Kontor för 
distansarbete är en verksamhet som 
kommunen inte kan driva utan kräver en 
privat aktör. Kommunen ställer sig positiva 
till denna typen av verksamhet. Den inte är 
störande och kan i många fall vara en 
övergång mellan industri och verksamheter 
till bostadsområden. 

Länsstyrelsen Kronoberg 
Länsstyrelsens utgångspunkter för 
yttrandet 

Enligt 3 kap 10 § PBL ska länsstyrelsen 
under samrådet särskilt 

1. ta till vara och samordna statens 
intressen 

2. tillhandahålla underlag för 
kommunens bedömningar och ge 
råd i fråga om sådana allmänna 
intressen enligt 2 kap. som hänsyn 
bör tas till vid beslut om 
användning av mark- och 
vattenområden 

3. verka för att riksintressen enligt 3 
och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, 
att miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap miljöbalken följs och att 
redovisningen av 
landsbygdsutveckling i strandnära 
läge är förenlig med 7 kap. 18 e § 
första stycket miljöbalken 

4. verka för att sådana frågor om 
användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och 
byggnadsverk inte blir olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet eller risken för 
olyckor, översvämning och erosion.  

Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett 
samrådsyttrande 2018-03-28 över 
programhandling för översiktsplanen. 

Länsstyrelsen har också tagit fram en 
”Sammanfattande redogörelse för 

Kronobergs län” under 2018, reviderad och 
uppdaterad 2019-05-14, för att underlätta 
kommunens arbete med översiktsplanen. I 
sammanställningen finns mycket 
information som kommunen kan använda i 
det fortsatta arbetet med att färdigställa 
översiktsplanen. Den är tillgänglig via 
Länsstyrelsens hemsida. 

Övergripande 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ser det som positivt att 
Ljungby kommun tar fram en ny 
översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. 
Det är viktigt att kommunen kontinuerligt 
arbetar med strategiska utvecklingsfrågor 
och har en aktuell översiktsplan. 

Planen är ännu inte färdig och behöver 
kompletteras i flera väsentliga delar. 
Frågor som berör hälsa och säkerhet 
liksom miljökvalitetsnormer är sådant som 
behöver belysas. Kommunens viktiga 
vattenresurser behöver synliggöras bättre 
och hur kommunen tar hand om dessa. 
Även hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen behöver utvecklas. Det 
mellankommunala samarbetet som bedrivs 
bör beskrivas ytterligare. 

Kommunen har en hög ambition kring 
hållbar utveckling, vilket fortsatt behöver 
konsekvensbedömas och genomsyra 
planförslaget. Inte minst transportfrågor 
kopplat till bebyggelseutvecklingen är 
viktiga för en hållbar utveckling. De 
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sociala aspekterna behöver också belysas 
ytterligare. Länsstyrelsens remissvar ger 
underlag för att kunna arbeta vidare med 
dessa frågor. 

Inledning 
Kommunen har en hög ambition när det 
gäller planens genomarbetning och 
förankring hos politik, kommunala 
förvaltningar och att även 
kommuninvånare ska få komma till tals. 
Det beskrivs hur arbetet bedrivits med 
olika dialogmöten och hur ett 
programsamråd har genomförts för att få in 
många synpunkter i ett tidigt skede vilket 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på. 

Upplägg och innehåll i stort 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har 
ett logiskt och strukturerat upplägg med 
sina fyra olika delar: Del 1 
Utgångspunkter, Del 2 Planförslag och Del 
3 Hänsyn och planeringsunderlag samt Del 
4 Fortsatt arbete. Trots mycket text är flera 
ämnesområden inte alls behandlade, eller 
alltför kortfattat beskrivna. Planen behöver 
kompletteras i flera väsentliga delar bl.a. 
vad gäller avsnitt som berör hälsa och 
säkerhet, vattenresurser och 
miljökvalitetsnormer. 

Kommunens ställningstagande och 
riktlinjer behöver också framgå på ett 
tydligt sätt för att vara vägledande för såväl 
det långsiktiga arbetet men också i det 
dagliga arbetet hos förvaltningar och 
myndigheter som använder 
översiktsplanen. 

Det är främst mer konkreta riktlinjer som 
stöd för det dagliga arbetet som saknas. 
Exempelvis står det vid varje område i del 
2 vad som ska beaktas men det finns inget 
ställningstagande eller riktlinje för detta. 
De olika delarna av översiktsplanen 
behöver vara tydligt kopplade till varandra. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att 
kommunen i arbetet med översiktsplanen 

analyserar var det utifrån förslagen finns 
konflikter med andra allmänna intressen, 
riksintressen, risker för hälsa och säkerhet 
för att på ett bra sätt klargöra en lämplig 
markanvändning. I översiktsplanen 
behöver det också förtydligas vilka 
hänsynstaganden som behöver tas och för 
att kunna ange åtgärder, riktlinjer och krav 
bl.a. för fortsatt planläggning och bygglov. 
En samlad markanvändningskarta kan 
bidra till att belysa hur olika intressen 
förhåller sig till varandra. 

Det är också viktigt att dokumentet blir lätt 
att hitta i. Detta behöver ses över till 
granskningen. Illustrativa kartor för olika 
sakområden och bilder kan underlätta 
läsningen. Namn på kartor underlättar 
orientering och var områden ligger. 

Länsstyrelsen föreslår att kommunen tar 
fram en kompletterande och kortare 
populärversion med det viktigaste i planen 
om översiktsplanen tenderar att bli alltför 
omfattande. 

Tillägg och fördjupningar 
Tidigt i den inledande Del 1 bör det framgå 
vilka fördjupningar av översiktsplanen som 
finns liksom de tematiska tilläggen till 
översiktsplanen. Kommunen bör tydligt 
redovisa hur de förhåller sig till den nya 
översiktsplanen och vilka som upphävs i 
samband med att den nya översiktsplanen 
antas. 

Länsstyrelsen anser att det finns en stor 
fördel att tematiska tillägg arbetas in i den 
nya kommunomfattande. Detta skulle ge 
en tydlig och samlad bild av kommunens 
markanvändning och oklarheter skulle 
undvikas. 

Kommunen har i dag två tematiska tillägg 
– ett för vindkraft och ett för 
landsbygdsutveckling. Centrumplanen 
antagen 2009-09-10 är en fördjupning av 
översiktsplanen och gäller tills den 
upphävs. 
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Vindkraftsplanen uppdaterades nyligen och 
antogs 23 april 2018. Den får därför ses 
som aktuell. Sammanfattande delar och 
riktlinjer kan arbetas in i översiktsplanen 
och i övrigt hänvisa för mer detaljerad 
information till det tematiska tillägget. Det 
bör också framgå kommunens syn på 
områden som inte är utpekade som 
utredningsområden för vindkraft. 

Det tematiska tillägget för 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) antogs 2011. Nya områden har 
tillkommit och andra har förändrats och det 
kan finnas ändrade förutsättningar som 
exempelvis kommunikationer, service, Va- 
utbyggnad. Länsstyrelsen anser att alla 
föreslagna LIS-områden bör arbetas in i 
översiktsplanen för att det ska finnas en 
enhetlig bild av dessa områden. Se vidare 
nedan. 

Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att Centrumplanen (2009) bör 
ersättas med en ny fördjupning av 
översiktsplanen. 

Bakgrund 
I inledningen till Del 1 finns angivet vad 
kommunen ska redovisa i översiktsplanen 
enligt de krav som finns i lagstiftningen. 
Vi ser att beskrivningen behöver 
kompletteras med: 

• hur kommunen avser att tillgodose 
det långsiktiga behovet av bostäder, 

• kommunens syn på risken för 
skador på den byggda miljön som 
kan följa av översvämning, ras, 
skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana 
risker kan minska eller upphöra, 
och 

Måldokument 
Det är värdefullt att kommunen har gjort 
en omvärldsanalys och ett visionsarbete för 
kommunens utvecklingsarbete som grund 
för översiktsplanen. Kommunen har en 

antagen vision ”I Ljungby kommun formar 
vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare 
år 2035.” Likaså har övergripande mål för 
samhällsbyggandet i kommunen 
formulerats och antagits utifrån Agenda 
2030 vilket får ses som positivt. De 
formulerade målområdena behöver också 
fångas upp i översiktsplanen. 

”Utvecklingsprogram för Bolmens östra” 
får ses som ett övergripande visions- och 
planprogram. Länsstyrelsen ser det som 
bra att det nu arbetas in i översiktsplanen. 
Det skulle tydligare behöva framgå att det 
finns ett kommunalt beslut om att bygga ut 
VA- ledningar och cykelväg som innebär 
ett strategiskt inriktningsbeslut för 
utvecklingen av Bolmenområdet. 

Avsnittet om nationella, regionala och 
kommunala mål i Del 1 bör kunna 
komprimeras och skrivas mer i löptext. 
Genomgången av de globala målen skulle 
kunna flyttas till hållbarhetsbedömningen. 
Flera av de underlag som lyfts fram utgörs 
av planeringsunderlag som kan finnas på 
en referenslista. De planeringsunderlag 
som behöver uppdateras kan redovisas och 
prioriteras i Del 4 Fortsatt arbete. 

Bland de viktigare regionala underlagen på 
sid 15 vill Länsstyrelsen lyfta fram 

”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs 
län” som ett av de styrdokument som bör 
ha stor påverkan på Ljungby kommuns 
fysiska planering. Även ”Regional 
handlingsplan för Klimatanpassning” 
tillgänglig via Länsstyrelsens hemsida bör 
finnas med bland regionala styrdokument. 
Energimyndigheten uppmuntrar 
kommunen till att hänvisa till riksdagens 
beslut från 2018 om energipolitikens 
inriktning (prop. 2017//18:228). Sverige 
ska år 2030 ha 50 procent effektivare 
energianvändning jämfört med 2005. 
Inriktningen går mot en ökad elproduktion 
från förnybara energikällor. 
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Planförslag 

I del 2 Planförslag redovisas en 
övergripande strukturbild, utvecklingen i 
Ljungby tätort och i några av de större 
tätorterna, tillkommande områden för 
landsbygdsutveckling, samt områden som 
prioriterats för vindkraft. Länsstyrelsen 
anser att översiktsplanen behöver 
kompletteras med en karta som samlat 
redovisar kommunens bild av mark- och 
vattenanvändningen. 

Den övergripande strukturbilden på sid 7 i 
del 2 visar kommunikationstråk, 
serviceorter och sammanhängande 
områden med höga naturvärden. De 
presenterade stråken är en viktig 
utgångspunkt för planen. 

Trafikverket efterfrågar ett tydligare val av 
stråk mellan Ljungby och Älmhult. Det är 
angeläget att Ljungby och Älmhults 
kommuner har en gemensam syn på hur 
denna koppling ska se ut och utvecklas. 

Länsstyrelsen uppmärksammar att 
kommunens potential kopplat till vatten 
inte har redovisats. Ljungby kommun är en 
vattenrik kommun och har stora värden 
knutna till vatten exempelvis avseende 
dricksvattenförsörjning, friluftsliv och 
rekreation. Här finns bl.a. Bolmen, 
Vidöstern, Möckeln och Lagan med värden 
i den ”blå strukturen”. Runt Bolmen finns 
viktiga rekreationsvärden i ett nationellt 
perspektiv. 

På strukturbilden anges även stråken med 
gröna kopplingar och svaga gröna 
kopplingar. På sidan 8 finns ett stycke om 
grönstruktur, men begreppen grön 
koppling skulle behöva förklaras. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att 
kommunen vill stärka de mindre orterna 
som ett alternativ till boende i centralorten 
Ljungby. Det ger även underlag för att 

behålla servicen på orten och är av 
betydelse för den omgivande landsbygden. 

Länsstyrelsen uppmärksammar 
kommunens inriktning om att erbjuda en 
variation av boendemiljöer bl.a. genom 
förtätning i Ljungby centrum och nya 
villaområden längre ut. 

Fem serviceorter har pekats ut där 
kommunen främst avser att göra 
satsningar. Det är dock en utmaning för 
Hamneda att fylla denna roll och det 
kommer att krävas stora insatser. Planen 
visar på stora utvecklingsambitioner. 

Det finns fler orter som har service och 
skolor i en mindre omfattning men ändå 
har stor betydelse för den omgivande 
landsbygden. Dessa mindre orter skulle 
också kunna redovisas men på en annan 
nivå dvs att det finns en hierarki bland 
orterna men täcker kommunens yta. Dessa 
kan ju vara viktiga när det kommer lokala 
initiativ för utveckling på landsbygden och 
för kommunen att visa sitt stöd till lokala 
engagemang. 

Planförslaget beskriver något om den 
enskilda ortens innehåll och lyfter fram 
några av ortens kvalitéer som tillgång till 
service och närhet till rekreation. Fler av 
ortens värden skulle kunna lyftas fram 
bättre. En redovisning av viktiga 
målpunkter, skola, äldreboende, 
arbetsplatser, service ger en värdefull 
överblick och sätter dessa i ett 
sammanhang och i relation till förslagen. 
Kartorna kan förtydligas för att underlätta 
orientering tex med namn på vägar, 
vattendrag mm. Ortens karaktär och 
kulturhistoriska värden kan belysas 
ytterligare som en attraktionskraft. 

Planförslaget har stort fokus på det 
hållbara samhället. Inom infrastruktur 
handlar det om hur vi färdas men också hur 
och var bebyggelse lokaliseras. En viktig 
utgångspunkt för planeringen behöver 
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därför vara hur orterna ska utvecklas så att 
gång-, cykel- och kollektivtrafik kan öka. 
På tätortsnivå behöver det utvecklas en 
strategi för att understödja stråktänket och 
främja kollektivtrafikens roll. 

Tätorterna tenderar att spridas ut i alla 
riktningar på en gång. 

Tidsaspekten på utvecklingen i orten är 
viktig, dvs hur utbyggnadsområden 
prioriteras. Det är av betydelse bl.a. för 
utbyggnad av annan infrastruktur såsom 
VA, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik. 
Även omfattning av avsatta områden 
behöver stå i relation till utvecklingen i 
orten för att få en realistisk bild av 
behovet. 

Genomförande och uppföljning 
Länsstyrelsen är positiv till 
översiktsplanens Del 4 Fortsatt arbete. Allt 
kan inte göras inom ramen för framtagande 
av den här översiktsplanen. Det är bra att 
se över vad som saknas och vad 
kommunen behöver arbeta vidare. En 
handlingsplan som årlig följs upp i 
verksamhets- och budgetplanering ger ett 
stöd för en kontinuerlig planering. Det ger 
också underlag för vad som ska prioriteras. 

Överklagan 
Det är inte möjligt att överklaga 
översiktsplanen i sakfrågor eftersom den 
inte är juridiskt bindande. Länsstyrelsen 
uppmärksammar dock att en översiktsplan 
enligt 13 kapitlet i plan- och bygglagen kan 
överklagas utifrån formella grunder. 

Miljöbedömning och 
Hållbarhetsbedömning 
Länsstyrelsen ser det som positivt att 
kommunen har som ambition att göra en 
hållbarhetsbedömning där även sociala och 
ekonomiska aspekter inkluderas utöver de 
miljömässiga aspekterna. Kommunen 
arbetar i ett projekt för att ta fram en metod 
för detta. Syftet med metoden är att 
systematiskt arbeta med 

konsekvensbedömning av olika strategier, 
strategiområden och 
markanvändningsförslag utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Länsstyrelsen ser att 
detta stämmer väl med kommunens 
ambition att arbeta såväl med Agenda 2030 
som med miljömålen. 

I 4 kap 3 § plan- och bygglagen finns krav 
på en strategisk miljöbedömning av 
översiktsplanen enligt 6 kap. miljöbalken 
med hänsyn till planförslagets påverkan på 
miljön. I 6 kap. miljöbalken framgår även 
vad en miljökonsekvensbeskrivning ska 
innehålla. Markanvändningsförslagen bör 
analysera utifrån detta. Även vindkraften 
bör lyftas in här. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att i 
3:e och 4:e kapitel miljöbalken ingår 
riksintressen och i 5:e kapitlet miljöbalken 
ingår miljökvalitetsnormer. Detta behöver 
förtydligas i inledningen av avsnitt 10 i 
Konsekvensbeskrivningen. Det är också 
viktigt med återkopplingen av åtgärder 
som föreslås till planförslaget. 

Länsstyrelsens bevakningsfrågor 
Riksintressen enligt 3 miljöbalken (MB) 
I översiktsplanen ska det framgå hur 
kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena. Här bör 
kommunen redovisa områdenas värde, 
vilken hänsyn som kan behöva tas, men 
även kommunens syn på bevarande och 
utveckling. 

När det gäller anläggningar av riksintresse 
är det anläggningens funktion som är 
viktig. 

Länsstyrelsen påminner om att de 
geografiska gränserna för riksintressena 
inte ska ses som absoluta då även 
förändringar i anslutning till riksintressena 
kan komma att påverka riksintressena som 
helhet. De olika riksintresseområdena har 
specifika och unika värden i ett nationellt 
perspektiv och skyddsavståndet blir 
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beroende av hur värdena i området 
påverkas. 

Riksintressena bör i översiktsplanen lyftas 
fram genom egna avsnitt och underrubriker 
i texten. Länsstyrelsen anser att ett samlat 
avsnitt för riksintressena skulle kunna 
underlätta. Konflikter eller samverkan 
mellan olika riksintressen kan då 
synliggöras bättre. 

Yrkesfiske av riksintresse enligt 3 kap 5 § 
MB 
Havs- och vattenmyndigheten har inlett en 
översyn av riksintressen för yrkes- fiske. 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande angett att 
riksintresset för yrkesfiske i Bolmen bör 
kvarstå. 

Friluftsliv av riksintresse enligt 3 kap 6 § 
MB 
Naturvårdsverket beslutade 19 januari 
2017 om att Bolmen, Möckeln och 
Vidöstern fortsatt är av riksintresse för 
friluftslivet, men avgränsningarna har 
justerats. Nya fördjupade 
värdebeskrivningar har tagits fram och 
finns tillgängliga via Länsstyrelsens 
webbGIS. 

Kulturmiljö av riksintresse enligt 3 kap 6 § 
MB 
Ljungby kommun redovisar kulturmiljöer 
av riksintresse på karta i del 3. När det 
gäller hur riksintressena ska tillgodoses 
hänvisar kommunen till det 
kommunomfattande 
kulturmiljöprogrammet, som 
kommunfullmäktige antog 2019-06-17. 
Riktlinjer finns framtagna i programmet. 

Kommunen betraktar Länsstyrelsens 
fördjupade riksintressebeskrivningar som 
ett stöd vid handläggning av plan och 
byggärenden. Länsstyrelsen har sedan 
2008 tagit fram nya fördjupade 
beskrivningar för samtliga kulturmiljöer av 
riksintresse inom Ljungby kommun. 
Arbetet har skett i dialog med kommunen. 

Viss formell hantering med remittering och 
beslut av förslag till ändringar av 
värdetexter och avgränsningar kvarstår för 
områdena Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka 
[G 8], Tjust [G 9], Lida-Husaby [G 10], 
Hörda-Klövaryd [G 11], Hallsjö [G 12], 
Bolmsö kyrkby [G 13] och Toftaholm [G 
14]. 

I Planförslaget del 2 lyfts Lagan och 
Hamneda fram som serviceorter. Lagan 
angränsar till riksintresset Trotteslöv-
Össlöv-Fallnaveka [G 8] och Hamneda 
ligger inom riksintresset Hamneda [G 7]. 

Lagan 
Under rubriken Att beakta i det fortsatta 
planarbetet hänvisar kommunen till 
kulturmiljöprogrammets riktlinjer. Under 
rubriken Grönstruktur står det att det på 
åsarna finns kulturhistoriska lämningar 
som gravfält. Konsekvenser av den 
föreslagna översiktsplanen redovisas inte 
tydligt i nuvarande version av 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
(2019-09-20). 

Hamneda 
Under rubriken Att beakta i det fortsatta 
planarbetet hänvisar Ljungby kommun till 
riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet och 
till riksintressets värden. Länsstyrelsen 
anser att det krävs stor omsorg vid 
placering och utformning av ny bebyggelse 
i den riksintressanta miljön. Konsekvenser 
av den föreslagna översiktsplanen 
redovisas inte på ett tydligt sätt i 
Hållbarhetskonsekvensanalysen (2019- 09-
20). Konsekvensbeskrivning för påverkan 
på riksintresset kommer att behöva tas 
fram vid enskilda exploateringsärenden i 
samband med planläggning. 

LIS-områden 
Två av de utpekade LIS-områdena ligger 
inom kulturmiljöer av riksintresse. Område 
4. Sjön Bolmen – Bollstad ligger inom 
riksintresset Lida-Husaby, vilket nämns i 
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texten. Område 6. Sjön Bolmen – Bolmsö 
kyrkby ligger inom riksintresset Bolmsö 
kyrkby, vilket inte framgår av texten. 

Vattenförsörjning av riksintresse enligt 3 
kap 8 § MB 
I Ljungby kommun finns två riksintressen 
kopplade till vattenförsörjning, vilket 
mycket riktigt nämns på sidan 38 i del 3. 
Det kan vara motiverat att inte visa 
riksintresse för vattenförsörjning på karta, 
men riksintressena bör belysas i text och 
under en egen rubrik. 

Det bör framgå tydligare att Ljungby 
kommun har en mycket viktig roll för 
dricksvattenförsörjning i flera andra 
kommuner och län. Det är dock viktigt att 
man inte synliggör detaljerad information 
om vattenförsörjningen på ett sätt som kan 
äventyra säkerheten för 
dricksvattenförsörjningen. 

Kommunen bör analysera vidare hur 
kommunens förslag till markanvändning 
berör riksintressena för vattenförsörjning. I 
de fall olika riksintressen riskerar att stå i 
konflikt med varandra bör även det belysas 
i texten, t.ex. riksintresse för 
kommunikationer där både väg och 
eventuell framtida järnväg riskerar att stå i 
konflikt med riksintresse för 
vattenförsörjning. 

Kommunikationer av riksintresse enligt 3 
kap 8 § MB 

Vägar 
Väg E4 och riksväg 25 utgör 
kommunikationsanläggningar av 
riksintresse. Av översiktsplanen bör det 
framgå hur kommunen avser att säkerställa 
dessa vägars funktion. 

Höghastighetsjärnvägen – framtida 
riksintresse 

Framtida kommunikationsanläggningar av 
riksintresse, som i detta fall 
höghastighetsbanan, ligger tidigt i 

planeringsprocessen. Beslut om slutlig 
lokalisering saknas. Tidshorisonten för 
tänkbara framtida åtgärder är långsiktig 
och omfattar ofta stor geografisk 
utbredning och flera olika möjligheter till 
sträckningar. Det är först då det finns en 
beslutad utredning och vald korridor för 
åtgärden, vilken ligger till grund för en 
precisering av riksintresset, som åtgärden 
får statusen planerad 
kommunikationsanläggning av riksintresse 
och kan hävdas som riksintresse. 

Trafikverket har inget ytterligare 
utredningsuppdrag gällande 
höghastighetsbana mellan Linköping och 
Hässleholm. Någon geografiskt placerad 
sträckning av banan finns ej. Trafikverket 
kan därför inte hävda någon korridor att 
beakta i den kommunala planeringen men 
ser gärna att hänsyn tas till en möjlig 
framtida bana i vissa trånga passager inom 
det utredningsområde som identifierats i 
åtgärdsvalsstudien. Den smala passagen 
mellan sjöarna Vidöstern och Flåren kan 
vara en sådan trång passage som kan bli 
aktuell lokalisering av en bana om 
sträckningen för en eventuell framtida bana 
låses till ett östligt stationsläge i Värnamo. 

Luftfart 
LFV framför att Ljungby kommun berörs 
av den s.k. MSA-påverkande ytan 
(skyddsområde på 60 km kring flygplats 
där flygplanen påbörjar den sista delen av 
inflygningen) för Halmstads och Växjö 
flygplatser som båda utgör riksintresse. 
Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande 
ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en 
negativ inverkan på flygtrafiken. Av 
översiktsplanen bör framgå att lokalisering 
av höga byggnader/föremål (exempelvis 
vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan 
ska samrådas med berörd flygplats. Se 
vidare LFV:s yttrande. 
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Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 
9 § MB 

Försvarsmakten framför synpunkter på det 
som kan innebära skada på riksintressen 
för totalförsvarets militära del. I 
översiktsplanen pekas ett 
grönstrukturområde ut i de sydvästra 
delarna av kommunen kring orterna 
Hyhult, NS Emmeboda som delvis har en 
utbredning inom påverkansområde för 
riksintresset för totalförsvarets militära del 
Mästocka Skjutfält. 

Riksintressets värde består av skjutfältets 
funktion för övning av Försvarsmaktens 
huvuduppgift väpnad strid. Skjutfältet är 
en förutsättning för att uppnå förmågan till 
väpnad strid och utgör därför 
grundläggande produktionsresurser för 
Försvarsmaktens samtliga förband. 
Verksamheten som bedrivs på skjutfältet 
omfattar skjutning med fin- och 
grovkalibrig ammunition, sprängning, 
skjutning med robot mot rörligt luftmål. 

Vid en framtida omprövning av skjutfältets 
miljötillstånd är det av mycket stor 
betydelse att ny störningskänslig 
bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av 
fältet att det uppstår risk för begränsningar 
av verksamheten, då det skulle innebära en 
påtaglig skada för riksintresset. Därtill 
anger Försvarsmakten att det är av stor 
betydelse att naturskydd- eller 
friluftsskydd eller annan störningskänslig 
verksamhet inte inrättas inom, eller i 
närheten, av fältet som kan föranleda 
bullerkrav och på så vis försvåra eller 
begränsa Försvarsmaktens verksamhet. 

LIS-områden 
Det utpekade området i samrådshandling 
del 2 planförslag s. 68 LIS-område 9, 
Krokån är delvis lokaliserat inom 
påverkansområde för riksintresset för 
totalförsvarets militära del, Mästocka 
skjutfält. Inom påverkansområdet ska alla 

lov- och planärenden remitteras 
Försvarsmakten. 

Det utpekade området i samrådshandling, 
del 2 planförslag s. 70, LIS-område 18, 
Sjön Bolmen – Skeen och Kajfjorden, är 
delvis beläget inom påverkansområde 
övrigt, riksintresse som omfattas av 
sekretess. Av översiktsplanen bör det 
framgå att Försvarsmakten ska remitteras 
alla plan- och lovärenden inom 
påverkansområdet. 

Övrigt 
Försvarsmakten uppmärksammar att hela 
landet utgörs av samrådsyta för höga 
objekt. Alla ärenden som berör höga objekt 
ska remitteras till Försvarsmakten. Med 
höga objekt avses alla objekt över 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse 
respektive 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse. Detta bör framgå av 
översiktsplanen. 

Riksintresse Natura 2000 enligt 4 kap 8 § 
MB 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att 
Natura 2000-områden är av riksintresse 
och måste redovisas i översiktsplanen. 
Många av dessa områden är skyddade som 
naturreservat och det finns en 
bevarandeplan för alla områden. Tillstånd 
enligt 7 kap. 27-29 §§ MB krävs för 
verksamheter eller åtgärder i eller i 
anslutning till ett Natura 2000- område 
som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i naturområdet. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
I en översiktsplan ska kommunen redovisa 
hur kommunen avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. 
miljöbalken. Det bör också framgå vilka 
områden som omfattas av risken för att 
någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Vatten 
MKN för vatten saknas i 
samrådsunderlaget och måste kompletteras 
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i sin helhet. För mer information om hur 
detta kan synliggöras i översiktsplanen se 
”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län”, och även tidigare lämnat 
yttrande över programhandlingen. 

Luft 
Översiktsplanen behöver även innehålla ett 
avsnitt om miljökvalitetsnormer för luft. Se 
vidare ”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län”. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS-områden) 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen 
avseende LIS- områden, antaget 2011 
behöver ses över och aktualiseras. I den 
nya översiktsplanen föreslås nya LIS- 
områden, andra tas bort och befintliga har 
ändrats. Länsstyrelsen ser det som viktigt 
att kommunen arbetar in sitt tematiska 
tillägg för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) i den nya 
översiktsplanen och där redovisar samtliga 
LIS- områden på ett likvärdigt sätt. 

Länsstyrelsen uppfattar att kommunen har 
en tydlig strategi för landsbygdsutveckling 
genom att ange att utvecklingen bör ske i 
och i närheten av kommunikationsstråk, 
serviceorter och vid Bolmens östra strand. 
Underlaget för befintlig service och 
infrastruktur kan därigenom stärkas. 

Under rubriken särskilda skäl för 
upphävande av strandskyddet sid 66 i del 2 
behöver det kompletteras med det lagrum 
som är relevant för LIS-områden dvs 7 kap 
18 d § MB. Här är det viktigt att 
uppmärksamma att enstaka bostadshus 
endast kan uppföras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

Den geografiska utbredningen av LIS-
områdena behöver ses över. I det tematiska 
tillägget är det inritat mycket mark som 
inte omfattas av strandskydd. Detta bör nu 
justeras eftersom LIS-reglerna i 

miljöbalken endast omfattar den mark som 
är strandskyddad. 

Hotade arter behöver lyftas in och hänsyn 
tas vid planeringen av LIS-områden. Detta 
saknas i gällande plan. 

Det behövs mer text och analys samt 
detaljerade kartor över förändrade och 
tillagda områden. Hållbarhetsbedömningen 
med miljökonsekvensanalys behöver också 
utvecklas för LIS-områdena. 

Nedan följer kommentarer till LIS-
områden: 

Nr 5. Det framgår i texten att området har 
mycket stora naturvärden. Det kan vara 
tveksamt om och hur en utveckling kan 
ske, inte minst en camping som anges. 

Nr 10. Den hembyggdpark som inte ska 
bebyggas bör inte redovisas som LIS- 
område. 

Förändrade områden: Nr 16 Den södra 
delen bör tas bort. Det finns ett stort antal 
punkter som indikerar hotade arter, 
klockgentiana. Löckna 2:1 är ett 
naturvårdsavtal NV-09321-13. En del av 
campingen omfattas inte av nuvarande 
LIS-område. Gränsen bör justera om 
campingen ska utöka. 

Nr 18 Oklart hur den nya förändringen ser 
ut. 

Tillagda områden 19 och 20. Det är oklart 
var badplatsen ligger. Västerut finns 
naturreservatet och N2000-området 
Lidhultsåsen. Sjön omfattas av riksintresse 
för naturvården och Ramsar. Det är endast 
100 meter strandskydd på platsen. Detta 
gör att Länsstyrelsen bedömer att det en 
krävs väl underbyggd motivering till en 
exploatering. 

I del 2 på de mer detaljerade kartorna för 
utvecklingsområden vid Bolmens östra 
strand går det ej att utläsa vilka som är 
LIS-områden. Strandskyddet är här 200 
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meter upp på land och 100 meter ut i 
vattnet. Det vore även bra att ha 
strandskyddslinjen inritad. 

Mellankommunala frågor 
I översiktsplanen finns ett avsnitt om 
mellankommunala frågor som har 
betydelse för kommunens utveckling och 
översiktsplanearbetet. Det är mycket 
kortfattat skrivet och skulle kunna 
utvecklas genom att mer konkret beskriva 
exempel på samverkan som finns kring 
angivna frågor. 

Länsstyrelsen i Jönköping framför att de 
har tagit fram en handlingsplan med 
planeringsunderlag för grön infrastruktur. 
Eftersom Ljungby kommun pekat ut 
grönstruktur i sin strukturbild kan det vara 
värdefullt för kommunen att också titta på 
de värdetrakter som definieras i 
Jönköpings underlag för att se hur de 
stämmer överens med kopplingarna över 
länsgränsen. Länkar till underlag se bifogat 
yttrande. 

Länsstyrelsen i Jönköping anger även att 
bland mellankommunala frågor kan även 
samverkan kring Bolmen tas upp. 
Samordning kan även vara aktuell kring 
arbetspendling och bostadsförsörjning. 

Länsstyrelsen i Halland anger att det i 
Ljungby kommuns översiktsplan finns ett 
utredningsområde för vindkraft nordväst 
om Lidhult. Det planerade området gränsar 
till Halmstad och Hylte kommuner som i 
sina respektive översiktsplaner har pekat ut 
områden för vindkraft. Länsstyrelsen anger 
vidare att de anser att utpekade områden är 
lämpliga för sina ändamål och har inget att 
erinra. Däremot påpekas att vid en 
prövning av vindkraft i ett län kan det 
behövas en samlad bedömning av de tre 
områdena utifrån exempelvis buller. 

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, 
översvämning och erosion 

Det är angeläget att frågor som berör hälsa 
och säkerhet tydligt redovisas i 
översiktsplanen och utvecklas i kommande 
granskningshandling. 

Dricksvatten och risker 
Länsstyrelsen anser det mycket olämpligt 
att planera nya industriområden i ett 
område som är mycket viktigt för 
dricksvattenförsörjningen se Del 2 sidorna 
31, 34 & 39, 40. 

I dokumentet anges att område 14 i 
Ljungby tätort och område 5 i Lagan har 
avgränsats med hänsyn till skyddsområde 
för vattentäkt, men enligt den 
sårbarhetskarta som tagits fram av Ljungby 
kommun 2018-10-16 uppfattar 
Länsstyrelsen det som att nya 
industriområden planeras i område med 
riskklass ”Extrem sårbarhet”. 
Sårbarhetskartan utgör underlag i arbetet 
med att revidera vattenskyddsområdet för 
Ljungby vattentäkt. 

Förorenade områden 
Översiktsplanen bör innehålla en 
kartläggning av förorenade och potentiellt 
förorenade områden i kommunen. Dessa 
bör om möjligt pekas ut på en karta och 
beskrivas. Särskilt viktigt är det att 
uppmärksamma områden som ska 
bebyggas eller där markanvändningen på 
annat sätt ska ändras i framtiden. 

I översiktsplanen bör kommunen redovisa 
generella riktlinjer för förorenad mark, 
såsom att tidigt i planprocessen påbörja 
utredningar om föroreningar. Länsstyrelsen 
har tagit fram ett regionalt program för 
förorenade områden, vilket kan användas 
som underlag i arbetet med 
översiktsplaneringen. Mycket information 
och vägledning från länsstyrelserna finns 
samlat under länsstyrelsernas EBH- portal. 
(EBH står för efterbehandling av 
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förorenade områden). 
http://www.ebhportalen.se/sv/pages/default
.aspx 

På portalen kan man också hitta 
”Vägledning om hantering av förorenade 
områden vid planering och lovgivning” 
och i vägledningen finns ett avsnitt om 
Översiktsplanering. 

Buller 
Bullerfrågorna är mycket knapphändigt 
hanterat i översiktsplanen i Del 3 sid 44 
och behöver utvecklas. 

Bullerfrågorna är viktiga för lokalisering 
och utformning av bostadsbebyggelse, 
vård- och skolmiljöer. Även verksamheters 
möjligheter till utveckling är beroende av 
buller. Regler om buller finns i plan- och 
bygglagen, miljöbalken och i förordningar. 
Buller ska utredas och hanteras vid 
planläggning. Länsstyrelsen hänvisar till 
mer information om buller och gällande 
regler i ”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län, 2018-04-10”. 

Kommunen behöver även utveckla hur 
bullerfrågan är och ska hanteras vid nya 
bostadsområden utmed väg 25, 
skyddsåtgärder utmed ny ringleden och 
eventuell järnväg. Även när det gäller nya 
verksamhetsområden behöver buller 
belysas avseende störningar för närboende 
och behov av åtgärder. 

VA 
I Del 3 sid 38 under Teknisk försörjning 
skrivs kortfattat om vatten och avlopp. 
Kommunen kan här beskriva den VA-plan 
som tagits fram. 

Radon 
Kommunen redovisar kort om radon på sid 
42 i Del 3. Här anges att det kan finnas 
förhöjda halter i rullstensåsar i dalgångar. 
Det saknas även en överblickbar karta över 
radonförekomsten/berggrunden i 
kommunen. 

Länsstyrelsen anser att det bör finnas en 
översiktlig redovisning av 
radonförekomsten i översiktsplanen, samt 
vilka åtgärder som bör vidtas i olika 
situationer. Vi rekommenderat att en karta 
över områden med särskilt hög radonrisk 
finns med i översiktsplanen. 

Radon regleras som ett tekniskt 
egenskapskrav i Boverkets byggregler, 
BBR, i avsnitt 6:23. 

Strålning och magnetfäl 
Vid planering av ny bebyggelse nära 
kraftledningar och andra elanläggningar 
kan elektromagnetiska fält behöva beakta 
och skyddsavstånd tillämpas. Se vidare 

”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län 2018”. 

Översvämning, ras och sked 
I översiktsplanen betonas behovet av att 
uppmärksamma risker för översvämning 
samt ras och sked. Statens geotekniska 
institut (SGI) och Myndigheten för skydd 
och beredskap (MSB) har lämnat 
synpunkter avseende dessa frågor i det 
tidigare planarbetet. 

Myndigheten för skydd och beredskap 
(MSB) har tagit fram 
översvämningskarteringar för både Lagan 
och Helge å. Dessa finns redovisade i 
MSB:s översvämningsportal och kan 
hämtas av kommunen. Kommunens har 
dessutom tillgång till en senare och mer 
noggrann kartering av Lagan som 
dessutom innehåller risken för dammbrott. 

Översiktsplanen bör innehålla ett avsnitt 
som behandlar de geotekniska 
säkerhetsfrågorna som ras/skred i 
berg/jord, erosion och geotekniska 
frågeställningar relaterat till översvämning. 
Hänsyn till klimatförändringar behöver 
uppmärksammas. God kännedom om 
geotekniska förutsättningar och eventuella 
riskområden är viktiga vid val av 
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markanvändning. Det bör finnas en 
översiktlig beskrivning av geologiska 
förhållanden i kommunen. 

MSB har genomfört en skedkartering inom 
bebyggda områden i Ljungby kommun 
som bör arbetas in i översiktsplanen. För 
övriga områden där stabilitetskarteringar 
saknas kan värderingar av förutsättningar 
för ras och skred göras utifrån topografiska 
och geologiska kartor samt från Statens 
geotekniska institut, SGI:s, kartering av 
stranderosion. Myndigheterna SGI, MSB 
och Statens geologiska undersökning 
(SGU) har gemensamt tagit fram 
Vägledning för ras, skred och erosion. 

I översiktsplanen bör finnas en strategi för 
hur de geotekniska frågorna ska hanteras. 
Det är viktigt att ha en beredskap inför 
kommande planläggning och 
bygglovgivning. Det kan vara riktlinjer, 
behov av fördjupade utredningar mm. 

I samband med detaljplaneringen ska det 
alltid göras en bedömning av risken för 
olyckor, översvämning och erosion. 

Leder för farligt gods 
Utpekade vägar för farligt gods i 
kommunen är väg E4 och väg 25 samt väg 
124 med anslutning via Ringleden – 
Helsingborgsvägen till trafikplats Ljungby 
Södra. 

Länsstyrelsen ser det som viktigt att 
fortsatt bevaka nybebyggelse i anslutning 
till rekommenderade vägar för transport av 
farligt gods. Länsstyrelsen anser att det är 
lämpligt att förhålla sig till riktlinjerna i 
RIKSAM – Riktlinjer för rikshänsyn i 
samhällsplanering framtagen av 
Länsstyrelsen i Skåne som kan hämtas via 
deras hemsida. Länsstyrelsen i Kronoberg 
har ställt sig bakom detta förhållningssätt. 

Behovet av ny omledningsväg för farligt 
gods mellan Ljungby och Lagan vid stopp 

och olyckshändelser på E4:an kan behöva 
belysas i översiktsplanen. 

Övriga allmänna intressen 

Bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjning och boende behandlas i 
Del 2 och Del 3. Kommunen anger att 
befolkningsmålet är 35 000 invånare år 
2035. Enligt kommunens prognos behöver 
det tillkomma cirka 175 bostäder per år. 
Det råder bostadsbrist i kommunen, 
framförallt saknas små hyresrätter, vilket 
bl.a. ungdomar efterfrågar. 

Även antalet äldre kommer att öka vilket 
ställer särskilda krav på bostaden. 
Efterfrågan variera i olika delar av 
kommunen. 

Kommunen har en ambition att få en 
varierad bebyggelse vad gäller 
upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
men också att kunna erbjuda 
bostadsmöjligheter i olika delar av 
kommunen. 

Kommunen har ett antaget 
”Bostadsförsörjningsprogram med 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Ljungby kommun 2017-2021 med utblick 
mot 2035”. I översiktsplanen Del 3 sid 20 
anges att kommunen bevakar boendefrågor 
genom en årlig genomgång av 
bostadsförsörjningen vilket Länsstyrelsen 
ser som värdefullt. Den årliga 
bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen 
gör för länet kan vara ett bra underlag vid 
en sådan genomgång. Vi ser också det som 
viktigt att det finns en bra koppling mellan 
översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. I 
översiktsplanen kan behovet av särskilda 
boendeformer också synliggöras. 

Sociala hållbarhetsfrågor 
De olika hållbarhetsperspektiven ur social 
hållbarhetssynpunkt bör utvecklas på ett 
strukturerat sätt i översiktsplanen. I 
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samrådshandlingen Översiktsplan 2035, 
Del 3, finns ett kortare avsnitt med 
rubriken Social hållbarhet. Länsstyrelsen 
bedömning är att analysen kring de sociala 
hållbarhethetsfrågorna är otillräckliga. 
Förutom avsnittet i Del 3, finns det i övriga 
delar av planen några kortare kommentarer 
kring social hållbarhet, till exempel kring 
lekplatser och möjlighet till fysisk 
rekreation. Länsstyrelsen anser därför att 
Ljungby ÖP 2035 bör kompletteras och 
omarbetas så att de sociala perspektiven 
blir bättre belysta på ett samordnat sätt i 
planen. 

Tillgänglighetsperspektivet 
Bebyggelsen bör vara blandad för att 
tillgodose alla, med en bra framkomlighet 
även för äldre och personer med 
funktionshinder. 

Barnperspektivet 
Barnkonventionen blir lag i Sverige nästa 
år 2020. En barnkonsekvensanalys bör 
göras av Ljungby ÖP 2035. Barns och 
ungas rättigheter ska tas tillvara i 
samhällsplaneringen. Barns och ungas 
trygghet, trivsel och möjlighet till fysisk 
aktivitet samt hälsosamma uppväxtmiljöer 
är områden som bör ingå i analysen. 

Mänskliga rättigheter, jämlikhet och 
jämställdhet 
Samhällsplanering kan förstärka och 
försvaga förutsättningarna för ett jämlikt 
samhälle. Bland annat gäller detta 
förutsättningarna för kollektivtrafik och att 
tillgodose olika behov i den framtida 
boendemiljön. Möjligheter till 
gemensamma aktiviteter och möten mellan 
människor och olika generationer är 
värdefulla perspektiv för en god 
samhällsutveckling. 

Folkhälsoperspektivet 
Det övergripande målet för folkhälsa är att 
skapa förutsättningar för goda livsvillkor i 
hela befolkningen. En god fysisk miljö 

erbjuder förutsättningar för lek, motion, 
spontana aktiviteter, friluftsliv mm. Närhet 
till grönska har betydelse ur 
hälsosynpunkt. Segregation mellan olika 
befolkningsgrupper kan undvikas till 
exempel genom att inte skapa 
trafikbarriärer och att alla kan ta del av 
gemensamma träffpunkter inom service 
och rekreation. 

Vattenförsörjning och vattenskydd 

Vattenskyddsområden 
På sidan 42 i del 3 står det om 
vattenskyddsområden och vattentäkter, 
men informationen är inte fullständig. För 
riktlinjer om hur detta kan synliggöras i 
översiktsplanen se sidan 38 i 
”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län”. 

I nuvarande text anges ett fåtal risker för 
vattentäkterna, men det är långt ifrån 
heltäckande. Det gör att det är lätt att 
uppfatta att dessa exempel är de enda 
riskerna mot vattentäkten. I stället bör man 
antingen ta ett helhetsgrepp och räkna upp 
alla tänkbara risker alternativt tydligt 
hänvisa till respektive vattenskyddsområde 
för att se vilka föreskrifter som reglerar 
markanvändning i respektive 
skyddsområde. 

Även viktiga vattenresurser som saknar 
vattenskyddsområden bör tas med i 
översiktsplanen. ”Vattenförsörjningsplan 
för Kronobergs län” kan användas som 
underlag för att se vilka vattentillgångar 
som används eller kan användas för 
vattenförsörjning. Denna finns på 
länsstyrelsens webbplats. 

I Del 2 sidan 17 anges i punkt elva att 
”Dricksvattentäkterna ska hantera risker 
för låga vattennivåer och påverkan av 
utsläpp, genom att behovet av 
reservvattentäkter är identifierat och 
åtgärdat.” Det är positivt att prioritera 
arbete med att peka ut reservvattentäkter, 
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men det får inte ersätta förebyggande 
arbete med att minimera risk för utsläpp 
eller vattenbrist. 

Konflikt med framtida järnväg 
På sidan 35 i Del 3 redovisas en karta över 
två alternativa sträckningar av framtida 
höghastighetsjärnväg. Det bör framgå att 
båda förslagen går igenom vattenförekomst 
som används för dricksvattenförsörjning 
och i områden som har klassats som 
extremt sårbara. 

Övrigt om vatten 
Prioritering och förslag till framtida arbete 

Länsstyrelsen ser positivt på att Ljungby 
kommun vill satsa på vatten och 
vattenförsörjning som ett prioriterat 
område för kommunen enligt del 3 sid 51. 
Det är däremot svårt att utläsa vad som är 
ambitionen med denna satsning och vad 
man vill uppnå. 

I del 4 sid 7 redovisas förslag på fortsatta 
planeringsprojekt och utredningar. Bl.a. 
anges Blåstrukturplan – tematisk 
fördjupning om sjöar och vattendrag, Plan 
för hantering av dagvatten. Här skulle 
kommunen även kunna ange framtagande 
av kommunal vattenförsörjningsplan. 

Kulturmiljöprogram 
Länsstyrelsen är positiv till att Ljungby 
kommun har tagit fram ett nytt, antaget 
kulturmiljöprogram som omfattar hela 
kommunen. I och med det har kommunen 
ett aktuellt kunskapsunderlag om 
kommunens kulturmiljöer. Ljungby 
kommun har bidragit till metodutveckling 
kring kommunala kulturmiljöprogram 
genom arbetet med det immateriella 
kulturarvet och dialogen med 
kommuninvånarna. 

Det regionala kulturmiljöprogrammet är ett 
kunskapsunderlag med utpekade värdefulla 
kulturmiljöer och övergripande riktlinjer. 
Enligt översiktsplanen har 

kulturmiljöprogrammets utpekade områden 
stämts av med planens 
markanvändningsförslag. Kommunens 
kulturmiljöprogram omfattar 36 områden. 
Länsstyrelsen ser ett värde i att tydligare 
redovisa dessa områden i översiktsplanen, 
tex. genom en kartbild eller lista med 
områdena. 

I kommunens kulturmiljöprogram finns de 
kyrkor som skyddas av Kulturmiljölagens 
4 kapitel listade. Länsstyrelsen saknar dock 
såväl i kulturmiljöprogrammet som i 
översiktsplanen Skogskyrkogården och 
Ljungby gamla kyrkogård, vilka båda 
skyddas genom Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Länsstyrelsen konstaterar att 
områden i anslutning till 
begravningsplatserna pekas ut som 
lämpliga för förtätning/ny 
bostadsbebyggelse. 

Kulturhistoriska värden och god bebyggd 
miljö 
I översiktsplanen redovisas kommunens 
syn på kulturmiljöer. Länsstyrelsen ser det 
som bra att även behovet av rutiner och 
strategi anges. Även det immateriella 
kulturarvet med berättartraditionen, som 
också är ett av kommunens fokusområden 
lyfts fram. 

Länsstyrelsen vill framhålla att parker, 
grönområden och naturområden är en del 
av kulturarvet; såväl som fysiska uttryck 
för mänskliga aktiviteter som innehållande 
biologiskt kulturarv. Med biologiskt 
kulturarv menas ekosystem, naturtyper och 
arter som har uppstått, utvecklats eller 
gynnats genom människans nyttjande av 
landskapet och vars långsiktiga fortlevnad 
och utveckling förutsätter eller påverkas 
positivt av brukande och skötsel. Mer 
information om biologiskt kulturarv finns i 
Riksantikvarieämbetets Vårda väl-serie, 
vilken finns på deras hemsida, 
www.raa.se/vardaval  
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I kulturmiljöprogrammet anges riktlinjer 
för framtida utveckling för Ljungby. Av 
översiktsplanen framgår att Ljungby stad 
behöver få en mer resurseffektiv 
markanvändning. Det ska därför tas fram 
en tydligare struktur för hur staden fortsatt 
ska utvecklas genom 
förtätning/omvandling, högre bebyggelse 
inom nya områden och nya attraktiva 
stadsdelar. Stadens centrala delar förtätas 
med stads-mässig bebyggelse. 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen i 
översiktsplanen, med koppling till 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
och de politiska målen för gestaltad 
livsmiljö, bör förtydliga de riktlinjer som 
anges i kulturmiljöprogrammet kring 
gestaltning och estetisk utformning av 
bebyggelse. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen 
planerar att ta fram en strategi/struktur för 
hur staden ska utvecklas och tillföras nya 
kvaliteter. Länsstyrelsen betonar vikten av 
god byggnadskultur och att särskild 
omsorg läggs vid estetiskt utformning av 
ny bebyggelse, där hänsyn tas till 
omgivande stads- eller landskapsbild. Att 
tillvarata befintliga kulturmiljöer och 
integrera dem i ny bebyggelse är en 
förutsättning för att skapa en god bebyggd 
miljö. 

Ljungby kommun har även berörts av 
projektet Kulturmiljö och 
Vattenförvaltning. Detta är ett 
paraplyprojekt som har bedrivits sedan 
2010. Projektets syfte är att hitta lösningar 
där vandringshinder åtgärdas och 
biotopvård kan utföras, men där hänsyn tas 
till viktiga kulturmiljöer så att dessa 
fortsatt kan bevaras. Inom projektet har en 
mängd kunskapsunderlag tagits fram. 
Ljungby kommun berörs av rapporten 
Kulturmiljöer vid Prästebodaån-Lillån, 
som återfinns på Länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tja

nster/publikationer/kulturmiljoer- vid-
prastebodaan-lillan.html  

Projektet har också tagit fram flera 
översikter över natur- och 
kulturmiljövärden i de olika vattendragen. 
Dessa återfinns på Vattenmyndigheternas 
hemsida: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sa-
har-arbetar-vi/vara- 
projekt/Sidor/kulturmiljo-och-
vattenforvaltning.aspx  

Fornlämningar enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) och SFS 2013:548 

Länsstyrelsen observerar att flera av de 
utpekade LIS-områdena berör 
fornlämningar. Samrådsversionen av 
översiktsplanen saknar dock en 
sammanfattande redovisning av 
fornlämningarna i kommunen (till exempel 
karta eller statistik) och hur de ska 
hanteras. 

Länsstyrelsen har tidigare noterat att 
fornlämningar ingår i det nya kommunala 
kulturmiljöprogrammet, men hänvisning 
dit saknas. 

Ljungby kommun har osedvanligt mycket 
och välbevarade fornlämningar. 
Länsstyrelsen anser att texten därför även 
borde innehålla ett övergripande avsnitt om 
fornlämningar, liknande det som finns i 
den nuvarande översiktsplanen (s. 50-51). 
Detta övergripande avsnitt bör dock 
uppdateras med t.ex. information om den 
nya 1850-gränsen för definitionen av vad 
som klassas som fornlämning (SFS 
2013:548). 

Kända fornlämningar finns redovisade i 
Riksantikvarieämbetets databas och 
sökbart via flertalet karttjänster, bland 
annat Riksantikvarieämbetets Fornsök 
(www.raa.se) och Länsstyrelsens 
WebbGIS. Till varje fornlämning hör ett 
markområde som har samma lagskydd som 
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den enskilda lämningen, kallat 
fornlämningsområde. 
Fornlämningsområdets storlek är sällan 
fastställt, vilket innebär att även för 
åtgärder som planeras i närhet av 
fornlämning, bör samråd ske med 
Länsstyrelsen. I framtida detaljplanering är 
det positivt om fornlämningssituationen 
uppmärksammas och utreds i ett tidigt 
skede för att undvika intressekonflikter och 
i stället skapa möjligheter för bevarande 
och utveckling. 

Den arkeologiska processen är uppdelad i 
flera steg, som har olika syften och 
frågeställningar. Det är av betydelse att det 
finns kunskap och kompetens kring den 
arkeologiska processens olika steg för att 
fornlämningar ska kunna bevaras, beaktas 
och hanteras i exploateringssituationer. 
Mer information finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida: 
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-
fornlamningar-och-fynd/den-
uppdragsarkeologiska-processen/.  

Kommunikationer 

Infrastrukturens påverkan 
Barriärer i form av E4, väg 25, Ringleden 
och ev. framtida järnväg anges i 
översiktsplanen som hinder som ger stora 
problem att hantera. Samtidigt föreslås 
Ljungby tätort att på flera ställen 
expandera över dessa barriärer. Det 
behöver studeras vidare hur orten kan 
hållas mer samlad. 

Planförslagets anpassning till 
höghastighetsbanan ger stora 
begränsningar i utvecklingsmöjligheter i 
både öster och väster. Efter att nu 
Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalsstudie har Trafikverket inget 
mer utredningsuppdrag för ny 
stambana/höghastighetsjärnväg på sträckan 
som berör Ljungby kommun. Trafikverket 
behöver tillsammans med Länsstyrelsen 

och kommun en gemensam dialog om 
vilken anpassning till höghastighetsbanan 
som är rimlig. 

En förlängning av ringvägen i Ljungby 
med en ny anslutning till riksväg 25 
behöver studeras vidare i dialog med 
Trafikverket. 

Bebyggelsefritt avstånd 
Längs allmänna vägar gäller enligt 47§ 
Väglagen ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 meter räknat från 
vägområdets gräns. Enligt länsstyrelsens 
beslut 07FS 2014:15 gäller ett utökat 
byggnadsfritt avstånd för följande vägar 
inom Ljungby kommun: 

50 meter för E4:an genom hela Ljungby 
kommun 

30 meter för rv 25, lv 124 och lv 568 
sträckan Myrebo-Lagan. 

Bärighetsklass, BK 4 
För tunga transporter har riksdagen 
beslutat om införande av en ny 
bärighetsklass, BK 4, för vägar som tillåter 
fordon på upp till 74 ton. Införandet av 
detta vägnät sker successivt över landet 
och vissa vägar i östra delen av 
Kronobergs län och i Kalmar län uppläts 
för denna typ av fordon under 2018. 
Trafikverket planerar att under 2020 
utvidga detta BK4-vägnät till att också 
innefatta de västra länsdelarna. Ljungby 
kommun bör i detta sammanhang se över 
sitt kommunala vägnät för att se om det 
finns skäl att också upplåta kommunala 
vägar för denna typ av fordon sett till de 
kommunala vägarnas funktion och till 
näringslivets behov av tunga transporter. 

Kollektivtrafik 
Trafikverket lyfter fram att Region 
Kronoberg och Ljungby kommun behöver 
ha en samlad bild över hur 
kollektivtrafiken bör utvecklas. 
Kommunens bidrag är bl.a. att styra 
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tillkommande bebyggelse till hållplatsnära 
lägen i de stråk som pekas ut. 

Trafikverket lyfter även fram att en flytt av 
kollektivtrafiknoden från östra till 
mellersta infarten på riksväg 25 i Ryssby 
får konsekvenser. Elever på 
Ryssbygymnasiet får längre till bussen 
samt en skola passeras på ett sätt som 
medför otrygghet. 

Svenska kraftnäts elnät 
Svenska Kraftnät har ledningsrätt för 
kraftledningar som är av betydelse för 
rikets elförsörjning. Genom Ljungby 
kommun går Svenska Kraftnäts 300 kV 
likströmskablar mellan Lindstad och 
Hurva, Sydvästlänken. Svenska Kraftnät 
önskar att ledningen synliggörs i 
kartmaterialet till översiktsplanen och 
ledningsnätet går att hämta via 
Geodataportalen. 

Samråd ska hållas med Svenska Kraftnät 
när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsledningar och stationer. För 
information om planering och åtgärder 
invid Svenska Kraftnäts kablar finns 
skriften ”Vägledning för verksamhet 
markförlagd kabel i transmissionsnätet” på 
Svenska Kraftnäts hemsida där även andra 
vägledningar om elledningar finns. Se även 
Svenska Kraftnäts yttrande. 

Svenska Kraftnät uppmärksammar även på 
att ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras 
avstånd mellan kraftledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med 
ändring ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-
FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland 
annat byggnation och vissa typer av 
verksamheter på upp till 100 meters 
avstånd från kraftledningar. Exempel på 
detta är verksamhet med brandfarliga och 
explosiva varor, upplag, parkeringsplatser, 
busshållplatser mm. 

 

Digitalisering 
Post- och Telestyrelsen (PTS) informerar 
om bredbandsstrategin ”Sverige helt 
uppkopplat 2025” och de mål som den 
innehåller. En väl fungerande och utbyggd 
IT-infrastruktur ger goda förutsättningar 
för bl.a. näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, 
vård och omsorg, miljö och klimat, 
utbildning och kompetensförsörjning samt 
social delaktighet. Målen som betydelsen 
av en god IT- infrastruktur kan utvecklas i 
översiktsplanen. Se vidare PTS yttrande. 

Vindkraft och teleanläggningar 
Post- och Telestyrelsen uppmärksammar 
på att vid uppförande av vindkraftverk kan 
dessa i vissa fall påverka mottagningen av 
radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt 
radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 
därför att samråd genomförs mellan 
vindkraftsbolag och de 
radiolänksoperatörer som blir berörda. 
Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med 
information om vilka som är berörda 
radiolänkoperatörerna. 

Naturvården 

Skydd av värdefull natur 
Enligt Länsstyrelsens ”Plan för skydd av 
värdefull natur i Kronobergs län 2018- 
2022” är följande objekt planerade för 
formellt skydd i Ljungby kommun: 
Agunnarydsån uppströms Agunnarydssjön, 
Gässhult/Tykatorp, Gässhultsmyren, Helge 
å mellan Möckeln och Tornasjön, Helge å 
mellan Tornasjön och Skepps- hultasjön, 
Hunnsbergsområdet, Jättaberget Ushult, 
Kvänjarp, Lilla Helge å upp- ströms 
Möckeln, Ljungsjömyren, Lunnarna, 
Långhult, Nöttja bokskog, Toftaån, 
Viggåsa och Yttra Röshult. 

Området Kvänjarp, som ingår i ovan 
nämnda säkerställandeplan, ligger i 
anslutning till Ljungby tätort och föreslås i 
säkerställandeplanen skyddas genom ett 
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kommunalt naturreservat. Området ingår 
också i nu aktuellt förslag till översiktsplan 
och delar av området är planerat för 
bostadsbebyggelse. Området är i nuläget 
otillräckligt utrett. I översiktsplanen bör 
istället framgå att området behöver utredas 
ytterligare med avseende på naturvärden. 

Utöver de områden som ingår i 
Länsstyrelsens säkerställandeplan finns ett 
antal områden i Ljungby kommun där 
Länsstyrelsen (och i förekommande fall 
Skogsstyrelsen) bedriver arbete med 
formellt skydd efter initiativ från 
fastighetsägarna inom ramen för Komet 
(kompletterande metod för formellt skydd 
av värdefull skog). Följande objekt är 
aktuella inom denna kategori: Fagerhult, 
Hamneda- Horn och Gölsjömyren. 

Länsstyrelsens arbete med formellt skydd i 
ovan nämnda objekt, såväl inom 
säkerställandeplanen som Komet, pågår 
med olika intensitet. Detta är i sin tur 
beroende av de resurser som Länsstyrelsen 
har att bedriva vid den här typen av arbete. 
Olika objekt har också kommit olika långt i 
processen, från objekt som ännu inte är 
påbörjade till objekt som snart är 
färdigställda. När det gäller den 
geografiska avgränsningen av objekten 
samråder Länsstyrelsen med 
fastighetsägarna på plats kring denna innan 
vidare arbete med objekten sker. 
Avgränsningen av det område som ska 
skyddas är i många fall ännu inte fastställd. 

Värdefulla arter 
Länsstyrelsen uppmärksammade i det 
tidigare samrådet att det i Ljungby 
kommun finns ett ur nationellt perspektiv 
viktigt utbredningsområde för de rödlistade 
arterna klockgentiana och skaftslamkrypa. 
Klockgentiana, som i synnerhet 
förekommer kring Bolmen och Vidöstern, 
behöver betade mader och fukthedar 
medan skaftslamkrypa, som har sin främsta 
utbredning längs Bolmens stränder, 

påverkas negativt av ökad 
näringsbelastning på sjöar och vattendrag. 
Det är viktigt att kommunen i sin 
översiktliga planering tar hänsyn till dessa 
arters livsmiljöer. 

Övrigt naturvården 
Det saknas information om flera olika 
naturvärden enligt 7 kap. miljöbalken 
(MB): Exempelvis biotopskyddsområden, 
naturminne, biotopskyddsområden, 
nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar, 
länets naturvårdsprogram, naturvårdsavtal, 
hotade arter och artportalen samt det 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § 
MB. 

Skrivningarna om att spara träd som svala 
platser för att undvika värmeöar behöver 
förklaras och utvecklas. Jmf exempelvis 
Del 2 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att 
grönstrukturprogram för flera orter 
behöver uppdateras. 

I Lidhult finns ett LIS-område vilket bör 
framgå i text och karta i redovisningen av 
orten i Del 2 på sid 42-43. Norr om kyrkan 
finns mark med naturvärden som är 
planlagd för bostäder och det är positivt att 
detta ska ändras till naturmark. 

Område 1 i Ryssby, Del 2 sid 46-47, ligger 
inom strandskydd väster om vägen. 
Strandskyddet är omnämnt och det finns 
inte angivet något särskilt skäl för 
bebyggelse. Samtidigt har området 
besvärliga geotekniska förutsättningar. 

Ekosystemtjänster 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen 
arbetar utifrån begreppet ekosystemtjänster 
och har använt Länsstyrelsens 
handlingsplan för grön infrastruktur som 
ett stöd för detta arbete. 

Skog 
Skogsstyrelsen vill gärna uppmärksamma 
att Ljungby kommun är en av länets 
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skogsrika kommuner med en aktiv 
skogsnäring. Detta gynnar möjligheten att 
bo och driva företag på landsbygden. Det 
är helt i linje med att vara en attraktiv 
kommun för unga att stanna kvar och 
bedriva företag i kommunen. 

Aktuella uppgifter om miljövärden i 
skogen t.ex. nyckelbiotoper och skyddade 
skogsområden finns på 
www.skogstyrelsen.se/skogensparlor . 

Jordbruksmark 
Kommunen anger i översiktsplanens 
ställningstagande, Del 2 sid 17, att 
”Hänsyn ska tas till sammanhängande och 
aktiv jordbruksmark för att kunna bevara 
och utveckla odlingslandskapet både för 
livsmedelsproduktion och utifrån dess 
naturvärde”. Länsstyrelsen 
uppmärksammar att jordbruk är av 
nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken. I 3 kap. 4 § miljöbalken anges 
att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och att detta 
inte kan ske genom att annan mark tas i 
anspråk. Se vidare om jordbruksmark i 
Länsstyrelsens Sammanfattande 
redogörelse för Kronobergs län 2018. Vi 
vill även informera om att Länsstyrelsen 
arbetar med att ta fram en vägledning för 
jordbruksmark som ska kunna vara till stöd 
i bl.a. arbete med planärenden och 
lovärenden. 

Kommentar:  

Med stöd i länsstyrelsens yttrande har 
omarbetning av översiktsplanen gjorts för 
till exempel hälsa och säkerhet, 
miljökvalitetsnormer, vattenresurser, 
riksintressen och mellankommunala 
samarbeten. Kommentarer finns nedan 
tillhörande respektive rubrik.  

Upplägg och innehåll i stort 
Kommunen anser att ställningstagandena, 

texten att beakta under respektive 
markanvändningsförslag samt kopplingen 
mellan de olika delarna ger den vägledning 
som krävs för att kunna använda 
översiktsplanen som stöd vid kommande 
planering och/eller satsningar. I vissa delar 
har det kompletterats för att ge en starkare 
riktning i vad som har prioriterats. 

Analys av markanvändningsförslagens 
konflikt med olika intressen är en viktig 
grund för de avvägningar som görs vid 
framtagandet av 
markanvändningsförslagen och synliggörs 
i första hand i 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Översiktsplanen presenterar utifrån detta 
information om vad som behöver beaktas i 
fortsatt planarbete. En vägledning för 
kommande planering finns också i 
framtagna ställningstagandena i del 2 samt 
i förhållningssätten till respektive 
riksintresse i del 3. 

De redovisade markanvändningsförslagen 
är förklarade med vilka intressen som står 
mot varandra. För kommunens framtida 
planering utanför områden med 
markanvändningsförslag finns det 
planeringsunderlag i GIS där det enkelt går 
att se vilka eventuella konflikter mellan 
riksintressen och kommande prövningar 
om markanvändning för kommunen i stort 
som finns på olika platser. Vid prövning 
inom områden utan 
markanvändningsförslag gäller 
ställningstaganden samt förhållningssätt till 
respektive riksintresse. 

Till granskningsskedet har vi inte 
möjlighet att ta fram en kortversion, men 
det är något som kan göras av den färdiga 
översiktsplanen. Tanken är att 
översiktsplanen ska vara kortfattad men 
samtidigt övergripande, samt att den är 
uppdelad i olika delar för att göra den mer 
tillgänglig och lätthanterad då man kan 
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välja vilken del att läsa utifrån vad man är 
intresserad av.  

Tillägg och fördjupningar 
Ljungby kommun anser att de tematiska 
tilläggen ska fortsätta gälla som separata 
tillägg. Den gång de uppdateras eller 
arbetas om bör det eftersträvas att de 
arbetas in i översiktsplanens 
markanvändningsförslag. 

I och med att översiktsplanen 
samrådshandling föreslog vissa ändringar i 
den gällande LIS-planens utpekade LIS-
områden blev LIS-planens fortsatta status 
otydlig. Översiktsplanen har därför 
reviderats så att inga ändringar föreslås i 
den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut några nya och 
ett utökat LIS-områden där det inkommit 
synpunkter om att det finns ett stort 
intresse av att bygga och att det inte direkt 
finns allmänna intressen som för med sig 
att det krävs en större utredning kring 
förslagen. 

Även kring Bolmens östra strand har 
kommunen valt att backa från det som 
sades om området i samrådsversionen. Då 
området i fråga behöver en omfattande 
översyn för att kunna hanteras på samma 
sätt som centralorten och serviceorterna 
och det inte ryms inom översiktsplanen 
kommer det arbetet att genomföras efter att 
översiktsplanen antagits. Det innebär att 
även utvecklingsprogrammet för Bolmens 
östra strand har kvar sin status tills dessa 
att en fördjupning för området är gjord.  

Bakgrund 
Översiktsplanen i del 1 har kompletterats 
med följande text: ”hur kommunen 
långsiktigt avser att tillgodose behovet av 
bostäder samt kommunens syn på risk för 
skador på den bebyggda miljön till följd av 

klimatrelaterade händelser och hur de 
riskerna kan minimeras.”   

Måldokument 
I arbetet med översiktsplanen har tio mål 
för samhällsbyggande formulerats, främst 
utifrån de globala målen. Målen har 
formulerats utifrån vilka identifierade 
utmaningar som samhällsbyggandet kan 
påverka. Mål för samhällsbyggandet 
godkändes som grund för översiktsplanen 
av kommunstyrelsen 2019-01-15. Målen 
har använts vid bedömningen av 
översiktsplanens hållbarhetskonsekvenser, 
vilket redovisas i hållbarhetskonsekvens-
beskrivningen.  

Bolmens östra strand är i översiktsplanen 
utpekat som utvecklingsområde, då 
kommunen ser en stor utvecklingspotential 
i området. Det har i översiktsplanen 
förtydligats att utbyggnad av VA-
överföringsledning samt gång- och 
cykelväg är på gång, vilket är strategiskt 
viktigt för att realisera områdets 
utvecklingspotential. Det stora området, de 
många delvis konkurrerande intressena, det 
höga exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket mark i 
området gör planeringen av området 
komplicerad och därmed tidskrävande. I 
översiktsplanens samrådsförslag fanns 
därför enbart markanvändningsförslag för 
bostäder och hamn med, samtidigt som det 
poängterades att frågor om kollektivtrafik, 
service och naturvärden behövde utredas 
vidare. Under samrådet har det blivit än 
tydligare att Bolmens östra strand kräver 
ett helhetsgrepp och att det är för 
omfattande för att kunna ske inom ramen 
för översiktsplanen. Hela 
utvecklingsområdet är därför tänkt att 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att översiktsplanen är 
antagen, där samrådsförslagets 
markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet hanteras vidare. Till 
dess att det finns en fördjupad 
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översiktsplan för Bolmens östra strand 
gäller utvecklingsprogrammet för området 
som tidigare har tagits fram.  

Avsnittet kring nationella, regionala och 
kommunala mål i del 1 har redigerats och 
komprimerats. Vidare har avsnittet 
kompletterats med en beskrivning av den 
styrmodell för visionsstyrning som har 
beslutats i kommunen efter 
översiktsplanens samråd. Denna 
styrmodell har sin utgångspunkt i 
kommunens övergripande vision I Ljungby 
kommun formar vi framtiden tillsammans, 
35 000 invånare år 2035. Från denna vision 
har det tagits fram tre visionsmål som har 
kopplats samman med de 17 globala 
målen.  

Globala och nationella mål redovisas i 
samrådsförslaget i listform, med en 
kategorisering utifrån vilken påverkan 
kommunens översiktsplan och övriga 
fysiska planering har på målet. Genom ett 
annat upplägg på texten kan avsnittet både 
bli tydligare och mer komprimerat. För en 
fullständig genomgång med beskrivande 
texter hänvisas nu till 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.  

Redovisningen av regionala underlag som 
är viktiga för översiktsplanen och 
kommunens övriga fysiska planering i del 
1 har kompletterats med 
”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs 
län” och ”Regional handlingsplan för 
Klimatanpassning”.  

Granskningshandlingen har kompletterats 
med information från kommunens klimat- 
och energiplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2020-02-01. Planen 
tar avstamp i de internationella och 
nationella målsättningar och beslut som 
tagits, så väl som lokala beslut. Ljungby 
kommuns åtagande genom att skriva under 
Borgmästaravtalet för klimat och energi 
(Covenant ofMayors for Climate and 

Energy) är ett tydligt ställningstagande för 
att bidra med vår del i klimatarbetet. 
Ljungby kommuns långsiktiga vision och 
målsättning är att vi ska ha en god 
energihushållning och bidra till att nå de 
internationella och nationella klimatmålen. 
För att uppnå detta behövs arbete och 
tydlig målsättning inom sex fokusområden: 
Klimatutsläpp, Fönybar energi, Effektiv 
energianvändning, Transporter, 
Konsumtion och Försörjningstrygghet.  

Planförslag 
Kommunen har enbart tagit fram 
markanvändningsförslag för centralorten 
och de utpekade serviceorterna. En 
markanvändningskarta över hela 
kommunen kräver ett större arbete som 
inte är möjligt att genomföra utan att 
påverka tidsplanen för översiktsplanen 
avsevärt.  

Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstagande vilken 
sträckning kommunen ser behöver 
prioriteras för att få en så effektiv 
kommunikation mot Älmhult som möjligt: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat. 
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Vatten är en viktig fråga för Ljungby 
kommun, vilket tydliggörs genom att 
vattenfrågor är ett av tre beslutade 
fokusområden utifrån den omvärldsanalys 
som gjordes inför arbetet med ny 
översiktsplan och målarbetet för 
kommunens befolkningsutveckling. I 
översiktsplanen syns detta genom att 
”Natur och vatten” är ett av fem 
strategiområden, vilka definierar viktiga 
utmaningar för kommunens fysiska 
planering och ställningstaganden för att 
bemöta dem. I översiktsplanen redovisas 
utpekade riksintressen för natur och 
friluftsliv, vilka bland annat behandlar 
Bolmen, Vidöstern och Möckeln. Texterna 
med förhållningssätt till riksintressena har 
setts över och vid behov reviderats. 
Riksintresse för dricksvattenförsörjning, 
vilka utgörs av Bolmentunneln och 
Bergaåsen med tillhörande anläggningar, 
har kompletterats med texter om 
förhållningssätt.  

Grönstrukturen i översiktsplanens 
strukturbild har arbetats om mellan samråd 
och granskning. I samrådsförslaget utgick 
den definierade grönstrukturen från 
sammanhängande områden med höga 
naturvärden vilka kompletterades med 
områden som är viktiga för att binda ihop 
dessa områden till regionala grönstråk. De 
regionala grönstråken är avgörande för 
växt- och djurlivets möjlighet att fortleva 
och är därför av stor betydelse för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Oftast har dessa områden också stora 
värden för människors möjlighet till 
rekreation, till exempel friluftsliv. Ett 
problem med den grönstruktur som 
redovisades i samrådsförslaget var att den 
kunde ses som en nulägesbild, medan 
övriga delar av strukturbilden visar en 
framtidsbild.  

För att på ett tydligare sätt få in 
rekreationsvärdena i strukturbilden och 
samtidigt förenkla redovisningen av 

grönstrukturområdena visas strukturbildens 
grönstrukturområden nu på ett mer 
schematiskt sätt, med större områden med 
både natur- och rekreationsvärden. 
Grönstrukturen i strukturbilden utgörs nu i 
princip av områden runt sjöarna Bolmen, 
Vidöstern-Flåren och Möckeln (med delar 
av dess avrinningsområde) samt ett 
våtmarksområde sydväst om Lidhult. Detta 
är områden där Ljungby kommun också 
ser en potential för besöksnäring. Vidare 
har en blåstruktur med de viktigaste 
vattenområdena definierats och redovisas i 
strukturbilden. Områdena med naturvärden 
redovisas nu istället i översiktsplanens del 
3 som en redovisning av nuläget. Även för 
markanvändningsförslagen har 
kartredovisningen justerats inför 
granskningen, vilket medfört att en mer 
generell utbredning av grön- och 
blåstrukturen har tagits fram. 

Begreppet gröna kopplingar syftar på att 
grönstrukturen fortsätter även utanför 
kommungränsen. För att kontrollera hur 
grönstrukturen hanteras i 
grannkommunerna har de olika 
länsstyrelsernas redovisning av grön 
infrastruktur studerats. Begreppet svag 
grön koppling syftar på stråk där den gröna 
infrastrukturen inte riktigt hänger ihop och 
behöver förstärkas för att fungera bättre. 
Dessa redovisas nu istället i avsnittet Natur 
i del 3.  

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Kommunen är väl 
medveten om att för att Hamneda ska bli 
den typen av serviceort som beskrivs i 
översiktsplanen behöver mycket utvecklas. 
En utveckling som kommunen ser kommer 
att ta tid men för att kunna förse de södra 
delarna av kommunen med service anser 
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kommunen att Hamneda är den bäst 
lämpade orten.  

Utöver serviceorter pekas inga ytterligare 
orter ut i strukturbilden, men i 
översiktsplanens nulägesbeskrivning 
synliggörs även ytterligare en kategori med 
övriga orter. Till dessa räknas övriga 
tätorter (minst 200 invånare) och småorter 
(minst 50 invånare) enligt Statistiska 
centralbyråns (SCB) senaste beräkningar 
och gällande definition, samt övriga orter 
med offentlig service.  

Orternas innehåll under 
markanvändningsförslagen revideras 
något. I kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner för serviceorterna bör en 
djupare analys av viktiga mötesplatser och 
målpunkter lyftas fram som nuläge. 

Översiktsplanen identifierar att det är en 
stor utmaning att prioritera hållbara 
trafikslag i en kommun där bilen har så 
stark ställning. Men samtidigt är det just 
därför det är viktigt med ställningstagande 
om att ”hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel ges högre 
prioritet i samhällsplaneringen”. Det 
behövs ett helhetstänk med övergripande 
cykelstråk så att viktiga målpunkter och 
områden kan trafikförsörjas för gående och 
cyklister, inte minst i de större orterna i 
kommunen. Möjligheten att trafikförsörja 
markanvändningsförslagen med 
stadsbussar är en stor fördel, där stöd har 
tagits i den utredning om möjligheten att 
införa stadsbussar i Ljungby stad som 
Region Kronoberg låtit ta fram under våren 
2020. För att få till en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är ambitionen att prioritera 
effektiv busstrafik i strukturbildens stråk, 
där både de stora mellankommunala 
reseströmmarna går och där kommunens 
serviceorter finns. Målsättningen är även 
att inom något år få igång stadsbussar i 
Ljungby stad, vilket känns rimligt utifrån 
Region Kronobergs stadsbussutredning. 

Vilket genomslag stadsbussar i Ljungby 
kan få är dock svårt att säga på förhand. 
Föreslagna bostadsområden kan delvis få 
användning av stadsbussarnas möjliga 
linjesträckningar men förutsätter också att 
systemet med stadsbussar i så fall utökas 
för att kunna trafikförsörja fler områden 
särskilt i östra och norra delen av staden. 
En dialog pågår mellan kommunen och 
Region Kronoberg vad gäller möjligheten 
till stadsbussar, men för att den här tänkta 
utveckling ska kunna bli verklighet 
behöver dialogen utökas till övrig 
busstrafik.  

Ljungby och serviceorternas fortsatta 
bebyggelseutveckling bör ske organiskt 
med utgångspunkt i bland annat befintlig 
bebyggelse, attraktiva lägen, prioriterade 
stråk och befintlig infrastruktur för att få en 
tillväxt som känns naturlig och där hållbara 
transporter prioriteras. Prioriteringen av i 
vilken ordning markanvändningsförslagen 
ska byggas ut hanteras separat i 
kommunens löpande planering och där kan 
de faktorer som nämns ovan vara 
prioriteringsgrunder.   

Överklagan  
Texten kring möjligheten att överklaga 
översiktsplanen har redigerats så att det 
framgår att en översiktsplan enligt 13 
kapitlet i plan- och bygglagen endast kan 
överklagas utifrån formella grunder.  

Miljöbedömning och 
hållbarhetsbedömning 
Till översiktsplanens granskningsförslag 
har en strategisk miljöbedömning av 
planförslagets påverkan på miljön gjorts 
enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen. 
Markanvändningsförslagen har analyserats 
utifrån 6 kapitlet miljöbalken, medan 
vindkraftens miljökonsekvenser redan har 
bedömts i den separata vindkraftsplanen 
från 2018.  
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har 
förtydligats med att i 3:e och 4:e kapitel 
miljöbalken ingår riksintressen och i 5:e 
kapitlet miljöbalken ingår 
miljökvalitetsnormer. Vidare har åtgärder 
som föreslås i 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
redovisats i del 2 tillhörande 
markförslagen.  

Länsstyrelsens bevakningsfrågor – 
riksintressen enligt 3 MB 
Kommunen har sett över översiktsplanens 
redovisning av riksintressen, så att det 
förtydligats hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressena. För anläggningar 
av riksintresse har anläggningens funktion 
förtydligats.  

Det har förtydligats i översiktsplanen att 
riksintressenas geografiska avgränsning 
inte ska ses som absoluta, utan att 
förändringar i anslutning till riksintressena 
kan komma att påverka riksintressena som 
helhet, samt att riksintresseområdenas 
skyddsavstånd beror på hur respektive 
områdes unika värden påverkas. 
Översiktsplanens markanvändningsförslag 
har setts över för att säkerställa att hänsyn 
tas till riksintressena i översiktsplanens 
områdesavgränsningar.  

Översiktsplanens struktur med tematisk 
indelning bibehålls för att kopplingen 
mellan riksintressena och det tema de 
tillhör blir tydlig. De olika riksintressenas 
geografiska avgränsning framgår av 
översiktsplanens kartredovisning, där 
eventuell överlappning av riksintressena 
kan tydliggöras genom att använda den 
digitala kartredovisningen.   

Redovisningen av riksintressen har även 
setts över i övrigt och kompletterats utifrån 
Länsstyrelsens yttrande. Detta handlar 
bland annat om att Havs- och 
vattenmyndigheten arbetar med en översyn 
av riksintresset för yrkesfiske samt att 

Naturvårdsverket beslutat om justerade 
avgränsningar och nya fördjupade 
värdebeskrivningar för Bolmens, Möckelns 
och Vidösterns riksintressen för friluftsliv.  

Vad gäller redovisningen av kulturmiljöer 
av riksintresse har det förtydligats att viss 
formell hantering med remitteringar och 
beslut av förslag till ändringar av 
värdetexter och avgränsningar kvarstår för 
alla riksintressen utom Hamneda. Vid 
redovisningen av 
markanvändningsförslagen i Hamneda och 
Lagan förtydligas vilka områden som 
berörs av riksintresse samt hur hänsyn ska 
kunna tas samtidigt som orterna kan 
utvecklas.  

Eftersom Hamneda ligger inom 
riksintresseområde för kulturmiljö har 
markanvändningsförslagen där tagits fram 
med hänsyn till dessa värden. Detta 
innebär främst att ny bebyggelse 
lokaliseras i anslutning till befintliga vägar 
och på så sätt tydliggör deras roll samt att 
bebyggelse i övrigt undviks på 
sammanhängande jordbruksmark för att 
minimera påverkan på landskapsbilden. 
Genom att Hamneda pekas ut som 
serviceort ökar förhoppningsvis även de 
ekonomiska möjligheterna att bevara och 
utveckla kulturmiljövärden. För att 
riksintressets värden ska bevakas i den 
fortsatta planeringen ska 
konsekvensbeskrivning för påverkan på 
riksintresset tas fram i samband med 
planläggning. 

För att förtydliga LIS-planens fortsatta 
status har som nämnts tidigare 
översiktsplanen reviderats så att inga 
ändringar föreslås av de LIS-områden som 
finns med i den gällande LIS-planen, 
vilken fortsätter att gälla i sin helhet tills 
den uppdateras eller ersätts med en ny. 
Utöver nuvarande LIS-områden har dock 
några nya pekats ut i översiktsplanen, vilka 
beskrivs i text och konsekvensbedöms. För 
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gällande LIS-plan görs dock inga 
revideringar, varför inga förtydliganden 
har gjorts för de LIS-områden som berörs 
av kulturmiljöer av riksintresse.  

Vattenförsörjning 
Avsnittet om vattenförsörjning i 
översiktsplanens del 3 har reviderats så att 
aktuella riksintressen och kommunens 
förhållningssätt till dem redovisas under en 
egen rubrik. För att inte äventyra 
säkerheten för dricksvattenförsörjningen 
redovisas de inte i karta. Angående att 
Ljungby kommun har en viktig roll för 
dricksvattenförsörjningen även i andra 
kommuner och län se svar på synpunkter 
längre upp i länsstyrelsens yttrande.  

Den påverkan som 
markanvändningsförslagen har på 
riksintresseområdena för vattenförsörjning 
har analyserats. Översiktsplanen har 
förtydligats kring frågan om 
dricksvattenförsörjning samt de olika 
konflikterna som finns mellan 
vattenförsörjning och annan 
markanvändning. Vidare har det 
förtydligats i de fall dessa riksintressen kan 
stå i konflikt med andra riksintressen, i 
första hand kommunikationer för väg och 
eventuell framtida höghastighetsjärnväg 
där försiktighet vid utförande krävs.  

Kommunikationer  
Beskrivningarna av riksintressena för 
kommunikationsanläggningarna E4 och 
riksväg 25 har förtydligats för hur 
kommunen avser att säkerställa vägarnas 
funktion.  

Ljungby kommun är medveten om att 
planeringen av det framtida riksintresset 
för höghastighetsjärnvägen ligger i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen och att 
Trafikverket inte har något ytterligare 
utredningsuppdrag för sträckan genom 
kommunen. Ljungby kommun ser dock 
stor potential i en möjlig 

höghastighetsjärnväg genom kommunen 
med station i anslutning till Ljungby stad. 
Samtidigt försvårar de oklara 
planeringsförutsättningarna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. För att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt till 
höghastighetsjärnvägen har under våren 
2020 ett separat politiskt beslut tagits, 
vilket styr hur översiktsplanen utformas 
och hur kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Området mellan Vidöstern och Flåren är en 
trång passage för en möjlig 
höghastighetsjärnväg. Genom att begränsa 
bredden på kommunens järnvägskorridor 
till 500 meter är bedömningen att hänsyn 
har tagits till det. Beslutet har stor 
påverkan på översiktsplanens 
granskningsförslag, då ytor som tidigare 
var låsta för en möjlig 
höghastighetsjärnväg har kunnat föreslås 
för annan markanvändning. Dialog har 
förts med Trafikverket och Länsstyrelsen 
angående översiktsplanens förhållningssätt 
till den eventuella höghastighetsjärnvägen.  

Översiktsplanen har kompletterats med att 
Ljungby kommun berörs av MSA-
påverkade ytor för Halmstads och Växjö 
flygplatser, vilka både utgör riksintresse, 
de ska remitteras vid prövning av höga 
objekt. 

Totalförsvaret 
Grönstrukturen i översiktsplanens 
strukturbild har som nämndes tidigare 
arbetats om mellan samråd och granskning. 
Följden av det är att de tidigare mer 
specifika områdena med främst 
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naturvärden har ersatts av mer schematiskt 
redovisade områden med både natur- och 
rekreationsvärden. I de områden som nu 
redovisas i strukturbilden ser Ljungby 
kommun jämfört med tidigare alltså en 
tydligare potential för besöksnäring. 

En följd av detta är att en del tidigare 
mindre områden har tagits bort från 
strukturbildens grönstruktur, bland annat 
områdena vid Hyhult och Emmeboda. 
Följaktligen påverkas inte 
påverkansområdet för riksintresset för 
totalförsvarets militära del på Mästocka 
skjutfält av den definierade grönstrukturen 
och därmed inte heller av möjliga 
rekreationsområden. Områdena med 
naturvärden redovisas nu istället i 
översiktsplanens del 3 som en redovisning 
av nuläget och ska inte heller påverka 
totalförsvarets riksintresse. Det är också 
intressant att notera att det på Hallands-
sidan idag finns riksintressen för naturvård 
inom totalförsvarets riksintresse. 

De båda LIS-områdena vid Krokån samt 
Skeen och Kafjorden finns med i gällande 
LIS-plan och där föreslår översiktsplanen 
inte någon förändring. Det har i 
översiktsplanen förtydligats att alla lov- 
och planärenden som berör totalförsvarets 
riksintressen ska remitteras till 
Försvarsmakten, vilket alltså också gäller 
inom dessa LIS-områden.  

Översiktsplanen har kompletterats med att 
hela landet utgörs av samrådsyta för höga 
objekt. Alla ärenden som berör höga objekt 
ska remitteras till Försvarsmakten. Med 
höga objekt avses alla objekt över 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse 
respektive 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse.  

Riksintresse Natura 2000 enligt 4 kap 8 
§ MB 
Översiktsplanen har kompletterats med 
information om Natura 2000-områden och 

en kartredovisning av Natura 2000-
områden. Det framgår nu tydligt att Natura 
2000-områden är av riksintressen och att 
det finns en bevarandeplan för alla 
områden. Vidare anges att det krävs 
tillstånd enligt 7 kap. 27-29 §§ MB för 
verksamheter eller åtgärder i eller i 
anslutning till ett Natura 2000-område som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
naturområdet. Vid en eventuell utbyggnad 
av höghastighetsjärnväg i den korridor som 
är utpekad i översiktsplanen kommer ett 
Natura 2000-område vid Toftaån att 
beröras. Järnvägskorridoren har placerats 
så att den bara berör den västligaste delen 
av Natura 2000-området, där berörd del av 
området kan minimeras. 

Miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanen har kompletterats med 
avsnitt i del 3 om miljökvalitetsnormer för 
vatten och luft enligt 5 kap. miljöbalken. 
Där framgår hur kommunen avser att följa 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft.  

Beräkningar för luftföroreningar som har 
utförts i kommunen av Kronobergs 
luftvårdsförbunds visar inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormer för 
luft. Det kan dock under enskilda dygn 
vara förhöjda halter av PM10, grova 
partiklar. I samband med detaljplanering 
görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer 
överskridas utifrån föreslagna 
planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs 
kompletteras förslaget med 
planbestämmelser eller minskas 
exploateringsgraden så att 
miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte 
överskrids. 

I översiktsplanen anges för respektive 
markanvändningsförslag vilken hänsyn 
som behöver tas för att 
miljökonsekvenserna ska minimeras, bland 
annat för att vattnen inte ska påverkas 
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negativt. Det kan till exempel handla om 
frågor som dagvattenhantering, 
översvämningsrisk och 
dricksvattenförsörjning.  

Inför detaljplanering kontrolleras aktuella 
vattenförekomsters status och en 
bedömning görs om en dagvattenutredning 
krävs för att säkerställa att exploatering 
inte riskerar att försämra 
vattenförekomstens status. Alla 
vattenförekomster måste särskilt beaktas 
vid planering och det finns en rutin inom 
Ljungby kommun om hur 
miljökvalitetsnormer för vatten ska 
hanteras och beaktas vid framtagande av 
detaljplaner.  

LIS-område 
I och med att översiktsplanen i 
samrådsskedet föreslog vissa ändringar i 
den gällande LIS-planens utpekade LIS-
områden blev LIS-planens fortsatta status 
otydlig. Översiktsplanen har därför 
reviderats så att inga ändringar föreslås av 
de LIS-områden som finns med i den 
gällande LIS-planen, vilken fortsätter att 
gälla i sin helhet tills den uppdateras eller 
ersätts med en ny. Dock har kommunen 
valt att peka ut nya LIS-områden där det 
inkommit synpunkter om att det finns ett 
stort intresse av att bygga och det inte 
strider mot ett allmänt intresse. Kommunen 
har inte själva utrett möjligheten till LIS-
områden på andra platser, då ett omtag på 
LIS-planen är ett omfattande arbete som 
bör göras separat efter översiktsplanen 
antagande. Alla synpunkter som rör LIS-
området kommer att hanteras i samband 
med framtagande av ny LIS-plan. 

För landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ska stärka underlaget för befintlig 
service, infrastruktur och kollektivtrafik 
bör nya LIS-områden i första hand 
lokaliseras i anslutning till serviceorter, 
utvecklingsområde, stråk, kollektivtrafik 
eller övrig befintlig service. På så sätt ökar 

möjligheten att befintlig service och 
kollektivtrafik kan bibehålls eller 
utvecklas.  

Avsnittet om Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen i översiktsplanens del 2 
har kompletterats med hänvisning till 
vilken lagstiftning som gäller för de 
särskilda skälen att upphäva eller ge 
dispens från strandskyddet både generellt 
och för LIS-områden, det vill säga 
Miljöbalken 7 kap §18c-e. Texten har även 
förtydligats med att enstaka bostadshus 
endast kan uppföras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

LIS-planen pekar ut områden som är 
lämpliga för landsbygdsutveckling, där 
syftet är att definiera områden inom 
strandskyddat område där 
landsbygdsutveckling kan användas som 
särskilt skäl för dispens från strandskyddet. 
För att ge en bild av omfattningen av de 
områden som enligt kommunen är lämplig 
för landsbygdsutveckling har även 
områden som inte är strandskyddade 
pekats ut. Lagstiftningen om 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
gäller dock enbart inom de strandskyddade 
områdena.  

LIS-avsnittet i del 2 har kompletterats med 
att alla LIS-ärenden måste prövas genom 
detaljplan, bygglov eller särskilt beslut från 
miljö- och byggnämnden eftersom LIS-
planen endast är vägledande för 
efterkommande beslut. I denna prövning 
ska det kunna visas att strandskyddets båda 
syften tillgodoses långsiktigt och att det 
sökta området är lämpligt. Även om LIS-
områdena finns med i en LIS-plan behövs 
för alla ärenden en bedömning utifrån 
relevanta planeringsförutsättningar, bland 
annat natur-, rekreations-, och 
kulturmiljövärden, totalförsvar, 
dricksvattentäkter, översvämningsrisk, 
geotekniska förhållanden, jordbruksmark, 
hotade växt- och djurarter samt teknisk 
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infrastruktur som vatten och avlopp. På så 
sätt hanteras frågor som inte bedöms i LIS-
planen eller där ny information har 
tillkommit sedan LIS-planen antogs 2011. 
Samma bedömning görs oavsett om LIS-
området är utpekat i gällande LIS-plan 
eller om området har tillkommit genom 
översiktsplanen. Även om ett område inte 
är geografiskt utpekat som LIS-område ska 
en möjlig åtgärd ändå kunna prövas mot de 
kriterier som ställs avseende 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Kompletterande underlag för den 
bedömningen kommer dock att krävas. 

Synpunkter som berör områden i gällande 
LIS-plan föranleder inga ändringar, då 
LIS-planen lämnas oförändrad och 
fortsätter att gälla även efter att 
översiktsplanen vinner laga kraft. Dessa 
synpunkter kommer istället att hanteras i 
samband med en föreslagen revidering av 
LIS-planen. Detta innebär att områdena 
Håringe – Skeda – Österås, Angelstad – 
Näglinge, Löckna – Odensjö och Skeen – 
Kafjorden lämnas oförändrade i 
förhållande till LIS-planen. Vid ärenden 
inom LIS-områdena ska områdenas 
lämplighet ska dock bedömas, bland annat 
utifrån nämnda naturvärden och hotade 
arter.  

Översiktsplanens LIS-avsnitt har 
kompletterats med information och kartor 
för tillagda områden, vilka även hanteras i 
hållbarhetsbedömningen. Alla LIS-
områden presenteras i en 
kommunövergripande karta medan nya 
LIS-områden även visas på varsin 
detaljerad karta. LIS-områdena hanteras på 
något olika sätt i kartorna över orternas 
markanvändningsförslag. I Lagan är LIS-
området markerat för bostadsbebyggelse i 
markanvändningskartan, medan LIS-
området i Agunnaryd i huvudsak betecknas 
som område för natur och friluftsliv. I 
Lidhult ingår den norra delen av LIS-
området, i anslutning till badplatsen, i ett 

markanvändningsförslag för grönområde 
och park. Detta område föreslås i LIS-
området för rekreation och besöksnäring, 
medan den övriga delen av området 
föreslås för bostadsbebyggelse. Det anges i 
den beskrivande texten om LIS-området att 
den västra delen av området omfattas av 
riksintresse för naturvården och ett 
Ramsarområde, medan området i nordväst 
gränsar till ett naturreservat och Natura 
2000-område. 

Redovisning av markanvändningsförslag 
inom utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand har tagits bort och hänvisas till en 
kommande fördjupad översiktsplan för 
området. Synpunkten om att tydliggöra 
LIS-områdena och strandskyddslinjen i 
detaljerade kartor hänvisas därför till 
kommande fördjupad översiktsplan.  

Mellankommunala frågor 
Avsnittet om mellankommunala frågor i 
del 1 har utökats och delats in i olika 
tematiska avsnitt, vilka beskriver viktiga 
frågor.  

Grönstrukturen i översiktsplanens 
strukturbild har arbetats om mellan samråd 
och granskning. För att på ett tydligare sätt 
utöver naturvärdena även få in 
rekreationsvärdena i strukturbilden och 
samtidigt förenkla redovisningen av 
grönstrukturområdena visas strukturbildens 
grönstrukturområden nu på ett mer 
schematiskt sätt, med större områden med 
både natur- och rekreationsvärden. 
Områdena med naturvärden återfinns 
istället i översiktsplanens del 3 som en 
redovisning av nuläget.  

För att kontrollera hur grönstrukturen 
hänger ihop med grannkommunernas har 
de olika länsstyrelsernas redovisning av 
grön infrastruktur studerats. Slutsatsen är 
att den i strukturbilden utpekade 
grönstrukturen generellt sett hänger ihop 
bra över kommungränsen, där till exempel 
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grönstrukturen mot Jönköpings län knyts 
ihop i anslutning till sjöarna i 
gränstrakterna.   

Samverkan kring sjön Bolmen och 
arbetspendling är exempel på 
mellankommunala fråga som tas upp i 
avsnittet om mellankommunala frågor och 
där samordning mellan kommunerna kan 
vara aktuell.  

Angränsande områden i Ljungby, 
Halmstad och Hylte kommun finns 
utpekade för vindkraft. Vid prövning av 
vindkraft inom något av områdena bör 
samråd hållas med berörda aktörer så som 
angränsande kommunen för att utreda så 
att inga störningar sker.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, 
översvämning och erosion 

Frågor som berör hälsa och säkerhet har 
utvecklats i översiktsplanen, genom 
tydligare redovisning av dessa aspekter och 
anpassning av markanvändningsförslag.  

Inga industriområden planeras inom 
befintliga vattenskyddsområden i 
översiktsplanens granskningsförslag. 
Industriområden i Ljungby och Lagans 
samhälle som låg inom 
vattenskyddsområden i samrådsförslaget 
har därför tagits bort eller fått ny 
avgränsning. Bostadsområden föreslås 
dock inom befintliga vattenskyddsområden 
både i norra delen av Ljungby och sydöstra 
Ryssby, men för de områden som berör 
vattenskyddsområde anges att särskild 
hänsyn ska tas till det i planläggningen av 
området. För vattenskyddsområdet mellan 
Ljungby och Lagans samhälle finns förslag 
på reviderade föreskrifter och ny 
avgränsning. Ytterligare ett antal 
bostadsområden både i Ljungby och Lagan 
föreslås inom sekundärområdet i det 
föreslagna utökade vattenskyddsområdet, 
vilket anges för respektive område. Vidare 

föreslås ett industriområde inom möjligt 
sekundärområde norr om riksväg 25.  

Förorenade områden 
Översiktsplanens avsnitt om förorenade 
områden har utökats med information och 
förhållningssätt. De av översiktsplanens 
markanvändningsförslag som innefattar 
förorenat område innehåller information 
om att det behöver utredas vidare vid en 
planläggning. Översiktsplanen innehåller 
däremot inte övergripande information om 
förorenade områden i text eller karta, då 
information om dem finns lättillgänglig 
och aktuell på webben. Till 
granskningsskedet har det kompletterats att 
vid planläggning av område 2 (kvarteret 
Solrosen) i Ljungby behöver 
markföroreningar beaktas. Vidare har del 3 
utökats med information om att det finns 
ett regionalt program för förorenade 
områden för perioden 2019-2021.  

Buller 
Avsnittet om buller i del 3 har utvecklats. 
Betydelsen av buller vid lokalisering och 
utformning poängteras, särskilt för 
bostads-, skol- och vårdändamål. Vidare 
noteras verksamheters behov av möjlighet 
till utveckling. Principer för planering 
utifrån bullerhänsyn beskrivs och hur 
resonemanget har gått vid framtagandet av 
översiktsplanen.  

De bullerproblem som finns beskrivs, där 
Ljungby stads placering i anslutning till 
vältrafikerade vägar i kombination med 
expansionsbehov pekas ut som en 
utmaning vid lokalisering av nya 
bostadsområden. I Ljungby är det därför 
svårt att hitta tillräckligt med attraktiva 
bostadslägen i bullerfria miljöer. För 
föreslagna bostadsområden i närheten av 
väg 25, men även i anslutning till E4:an, 
väg 124 och ringleden behöver 
bullersituationen studeras vidare separat, 
till exempel i en fördjupad översiktsplan 
för Ljungby stad. Bedömningen i 
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översiktsplanen är dock att det är möjligt 
att bygga bostäder i föreslagna 
bullerutsatta lägen om 
kompensationsåtgärder vidtas. 

Vid planering av nya industri- och 
verksamhetsområden i översiktsplanen har 
en utgångspunkt varit att i första hand 
placera dem i anslutning till de större 
trafiklederna, främst E4:an och 25:an. På 
så sätt lokaliseras dessa verksamheter i 
redan bullerutsatta lägen där det finns goda 
möjligheter att utvecklas vidare. I många 
fall föreslår översiktsplanen även en 
långsiktig utflyttning av störande 
verksamheter från orternas centrala delar 
för att minska bullerstörningarna där.  

För markanvändningsförslag som antingen 
berörs av buller eller kan verka bullrande 
anges att bullerstörningarna är en fråga 
som behöver tas hänsyn till i planeringen 
av området. Vid detaljplanering ska 
gällande riktvärden klaras.  

För eventuell järnväg är planeringsläget för 
osäkert i nuläget för att kunna göra några 
mer detaljerade bedömningar. Vid ett 
beslut om höghastighetsjärnväg förbi 
Ljungby kommer bullerfrågan därför att 
behöva studeras vidare.  

VA 
Avsnittet Teknisk försörjning i del 3 har 
kompletterats med information om 
kommunens VA-plan. I del 4 föreslås 
befintlig VA-plan att uppdateras. 

Radon 
Avsnittet om radon har förtydligats så att 
det framgår mer i detalj vilka områden som 
kan förväntas ha förhöjda halter av 
markradon. Det handlar om ett område 
med bergarten diabas mellan sjöarna 
Möckeln och Tjurken samt i vissa områden 
med rullstensåsar. Förhöjda radonhalter 
finns bland annat i centrala delar av 
Ljungby stad och kan kopplas till 
förekomsten av mer sorterade 

isälvsmaterial. Vidare har avsnittet 
kompletterats med att det i samband med 
planläggning eller nybyggnation av ett 
område med förhöjd risk för radon kan 
behöva göras markundersökning och att 
gällande gränsvärden i Boverkets 
byggregler ska uppfyllas.  

Kommunen bedömer det inte som relevant 
att ha en karta över områden med förhöjd 
radonhalt i översiktsplanen. Vid 
nybyggnation undersöks om området kan 
förväntas ha förhöjd radonhalt, vilket i så 
fall åtgärdas med radonsäker 
grundläggning.  

Strålning och magnetfält 
I översiktsplanens del 3 har avsnittet om 
energi kompletterats med information om 
elnätet samt hur kommunen förhåller sig 
till det i sin fysiska planering. De områden 
som ligger i anslutning till 
regionnätsledningar eller andra större 
kraftledningar har text om att hänsyn 
behöver tas till avstånd till kraftledningar. 
Vid detaljplanering av översiktsplanens 
områden kommer en noggrannare 
undersökning kring säkerhetsavstånd till 
ledningarna, energibehov med mera att 
genomföras i dialog med ledningsägarna 
för att säkerställa att en exploatering görs i 
enlighet med föreskrifter.  

Kompletteringar har gjorts i enlighet med 
”Sammanfattande redogörelse för 
Kronobergs län 2018”, bland annat vad 
gäller kraftledningar och den 
planeringshänsyn som behöver tas till 
elektromagnetiska fält samt vad gäller 
Svenska kraftnäts uppdrag och 
anläggningar.  

Översvämning, ras och skred 
Översiktsplanen har kompletterats med 
tydligare redovisning av geotekniska 
riskfaktorer som översvämning, ras och 
skred. Där beskrivs den generella 
riskbilden i kommunen och möjliga 
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riskområden. Framtagandet av 
markanvändningsförslagen har tagit 
hänsyn till denna riskbild. För 
markanvändningsförslag som berörs av 
riskområden anges att de geotekniska 
förhållandena behöver utredas vidare. 
Vidare har avsnittet ”Natur” i del 3 
kompletterats med en översiktlig 
beskrivning av geologiska förhållanden i 
kommunen.  

För att få en tydlig bild av vilka områden 
som riskerar att översvämmas har MSB:s 
översvämningskarteringar för Lagan och 
Helge å studerats, med 100-års- och 200-
årsflöden samt högsta beräknade flöde. 
Vidare har karteringar av 
dammbrottsscenarier och lågt liggande 
områden använts. Utifrån detta har 
bebyggelseområden tagits fram och behov 
av vidare studier och begränsning i 
markanvändning angetts för områden som 
kan beröras av översvämning.  

SGU:s kartering av stränders eroderbarhet 
har använts för att få en bild av var det 
finns en potentiell risk för stranderosion. 
Generellt handlar det om stränder med 
isälvsmaterial, vilket omfattar ett stort 
antal sjöar och åar. Skred sker i huvudsak i 
finkorniga jordarter och omfattar enligt 
SGU:s kartering av förutsättningar för 
skred i finkorniga jordarter mindre 
områden än de med risk för erosion. 
Förutsättningar för skred kan noteras för 
Lagaån mellan Lagan och Bäck, Bolmån i 
höjd med Nöttja samt kring Ryssby. De 
tätorter som berörs här, och som även 
uppmärksammas i MSB:s skredkartering 
inom bebyggda områden, är Lagan, 
Ljungby, Kånna och Ryssby. För att få en 
bild av rasrisken har SGI:s inventering av 
tidigare jordrörelser studerats, vilken visar 
att ras främst har skett vid Ljungabäcken i 
Ryssby.  

För markanvändningsförslag i 
översiktsplanen som berörs av risk för 

översvämning eller skred anges det samt 
att det vid detaljplanering behövs 
fördjupade utredningar. En bedömning av 
dessa frågor ska dock alltid göras i 
samband med detaljplanering.  

Leder för farligt gods 
Information om vilka vägar som är 
rekommenderade vägar för transport av 
farligt gods har kompletterats i del 3, där 
det också anges hur hänsyn kan tas till 
dessa. Vidare har det förtydligats att 
nybyggnation i anslutning till farligt gods-
leder sker med hänsyn till bebyggelsefritt 
avstånd för respektive väg. För detaljplaner 
som berörs av farligt gods görs en 
riskanalys för hur risker med farligt 
godstransporter ska hanteras i 
planprocessen. Enligt praxis beaktas 
riskfrågorna vid fysisk planering inom det 
så kallade riskhanteringsområdet 150 
meter från transportleder för farligt gods. 
Denna och flera riktlinjer för riskhänsyn 
finns samlade i RIKTSAM – Riktlinjer för 
rikshänsyn i samhällsplanering som är 
framtagna av Länsstyrelsen i Skåne, men 
används även i Kronobergs län.  

Behovet av ny omledningsväg för farligt 
gods mellan Ljungby och Lagan vid stopp 
och olyckshändelser på E4:an är en fråga 
som behandlas separat från 
översiktsplanen. 

Övriga allmänna intressen – 
bostadsförsörjning 
Översiktsplanens avsnitt om 
bostadsförsörjning och boende har setts 
över och förtydligats. Förslag kopplade till 
bostadsförsörjning och boende hanteras i 
översiktsplanen främst i del 2 genom olika 
ställningstaganden under strategiområdet 
Attraktiva bebyggelsemiljöer och genom 
markanvändningsförslag för sammanhållen 
bostadsbebyggelse. Vidare finns 
beskrivande texter om nuläge och 
utmaningar i del 3 respektive del 2.  
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Det framgår i översiktsplanen att 
kommunen satsar på en variation av 
upplåtelseformer, storlekar och geografiskt 
läge för att få ett varierat utbud av 
boendeformer med bostäder för alla, där 
behoven för unga och gamla har definierats 
särskilt.  

Det är viktigt att det finns en tydlig 
koppling mellan översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
Kommunen har ett antaget 
”Bostadsförsörjningsprogram med 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Ljungby kommun 2017-2021 med utblick 
mot 2035”. Planeringshorisonten är år 
2035 för både 
bostadsförsörjningsprogrammet och 
översiktsplanen just för att förenkla 
kopplingen mellan de båda dokumenten.  

Bostadsförsörjningsprogrammet löper ut 
2021 och ska revideras senast det året. Vid 
revideringen ska 
bostadsförsörjningsprogrammet utgå från 
och hantera de markanvändningsförslag 
som finns i översiktsplanen. 
Översiktsplanen har tagit höjd för att 
kunna hantera kommunens befolkningsmål 
om 35 000 invånare år 2035, bland annat 
genom att det finns tillräckligt med 
föreslagna bostadsområden. Huvuddelen 
av de föreslagna bostäderna finns i 
Ljungby stad där den största efterfrågan på 
bostäder finns. I samband med 
bostadsförsörjningsprogrammet kommer 
det att utredas och synliggöras vilka 
särskilda boendeformer som behöver 
tillskapas. I en årlig översyn av 
bostadsförsörjningsprogrammet kan 
kommunen hantera boendefrågor och 
kvantifiera hur behovet av bostäder ser ut. 
Den årliga bostadsmarknadsanalys som 
länsstyrelsen gör för länet kan vara ett bra 
underlag vid en sådan genomgång. 

Sociala hållbarhetsfrågor 
Översiktsplanens delar kompletteras inte 

nämnvärt inom detta område. De sociala 
aspekterna har utvecklats i 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. Både 
strukturbilden och 
marakanvändningsförslagen har bedömts 
mot samtliga hållbarhetsaspekter genom 
målen för hållbart samhällsbyggande. 

Tillgänglighetsperspektivet 
Översiktsplanen styr inte exakt 
bebyggelseutformning men 
ställningstaganden har tagits fram för att 
poängheta vikten av att tillgängliggöra 
mötesplatser samt att bygga varierat för att 
nå så många som möjligt.  

Barnperspektivet 
Ställningstagande under avsnittet 
Attraktiva bebyggelsemiljöer kompletteras 
med: ”Barnkonventionen som blev svensk 
lag 2018 kan i planeringssammanhang 
hanteras genom att göra en 
barnkonsekvensanalys”. Någon separat 
barnkonsekvensanalys tas inte fram till 
översiktsplanen men frågor om social 
hållbarhet i 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
belyser vikten att ta hänsyn till hur barn 
påverkas i den framtida planeringen samt 
utförande av exempelvis mötesplatser. 

Mänskliga rättigheter, jämlikhet och 
jämställdhet 
Översiktsplanens ställningstaganden 
stämmer väl överens med länsstyrelsens 
yttrande. 

Folkhälsoperspektivet 
Översiktsplanens ställningstaganden 
stämmer väl överens med länsstyrelsens 
yttrande 

Vattenförsörjning och vattenskydd 
Texten om vattenskyddsområde och 
vattentäkter i del 3 har skrivits om för att 
bli mer heltäckande. För att få en tydligare 
redovisning av risker för vattentäkterna 
hänvisas nu till att det för 
vattenskyddsområden finns föreskrifter 
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som reglerar markanvändning i respektive 
skyddsområde.  

Vidare har avsnittet kompletterats med 
information om nuvarande 
”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs 
län” och att det pågår arbete med en ny 
regional vattenförsörjningsplan. Förutom 
vattenskyddsområden hanterar 
översiktsplanen även vattenresurser som 
saknar vattenskyddsområden eller som 
utgör prioriterade dricksvattentillgångar 
enligt den regionala 
vattenförsörjningsplanen. I översiktsplanen 
anges kortfattat hur hänsyn har tagits till 
dem. Här är dagvattenhanteringen av stor 
betydelse. 

Markanvändningsförslagen har tagit 
hänsyn till de prioriterade 
dricksvattentillgångarna genom att 
verksamhets- och industriområden undviks 
på grundvattenförekomsterna och i 
anslutning till ytvattentillgångarna. I 
orterna i Lagadalen går det dock inte att 
undvika industriområden inom 
ytvattentillgången Lagaåns 
tillrinningsområde, varför det där är viktigt 
med en fungerande dagvattenhantering.  

Det finns dock två undantag där 
verksamhets- och industriområden föreslås 
ovanpå prioriterad grundvattenförekomst. I 
Lidhult föreslås ett industriområde som 
delvis berör en grundvattenförekomst i 
samhällets sydvästra del, men det ligger på 
andra sidan Lidhultsån från 
dricksvattentäkten och ligger inte heller 
inom tillrinningsområdet till sjön Askaken 
som utgör en prioriterad ytvattentillgång. I 
Ljungby ligger område 23 norr om 25:an 
som föreslås som verksamhets- och 
industriområdet på prioriterad 
grundvattenförekomst.  

I översiktsplanen anges att 
reservvattentäkter ska identifieras och 
avsättas. Det är dock ett långsiktigt arbete 

som inte ersätter förebyggande arbete med 
att minimera risk för utsläpp eller 
vattenbrist. Ställningstagandet om 
dricksvattentäkterna under Natur och 
vatten i del 2 har ändrats till: ” Risker för 
dricksvattentäkterna vad gäller vattnets 
kvalitet och kvantitet hanteras genom 
förebyggande arbete med befintliga 
dricksvattentäkter samt vid behov genom 
att identifiera och avsätta 
reservvattentäkter. För att säkerställa det 
framtida behovet av dricksvatten kan mark 
behöva reserveras och ges begränsningar i 
användning.”  

I översiktsplanens avsnitt om möjlig 
järnväg och förhållningssätt till riksintresse 
anges att en höghastighetsjärnväg i 
föreslagen sträckning kommer att 
genomkorsa den östra delen av Bergaåsens 
vattenförekomst, vilken är utpekad som 
viktig vattenresurs som saknar 
vattenskyddsområde i 
”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs 
län” och föreslås ingå i en revidering av 
Ljungby-Lagans vattenskyddsområde. 

Vatten är en viktig fråga för Ljungby 
kommun, vilket tydliggörs genom att 
vattenfrågor är ett av tre beslutade 
fokusområden utifrån den omvärldsanalys 
som gjordes inför arbetet med ny 
översiktsplan och målarbetet för 
kommunens befolkningsutveckling. 
Kopplat till fokusområdet har en förstudie 
gjorts för hur området runt ån Lagan kan 
utvecklas i staden. Förstudien är klar och 
visar hur områdena längs ån inom Ljungby 
stad kan utveckla naturvärden och 
rekreationsvärden för att skapa attraktiva 
och hållbara miljöer. Utifrån förstudien 
kan politikerna besluta vilka åtgärder som 
ska genomföras och när. 

Del 4 i översiktsplanen behandlar det 
fortsatta arbetet med löpande översiktlig 
planering, vilket inkluderar att göra olika 
typer av strategiska planeringsprojekt och 
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utredningar. Listan på sådana projekt i del 
4 är tänkt att inarbetas i en handlingsplan 
för löpande översiktlig planering som ska 
uppdateras årligen och är i nuläget enbart 
är att se som ett förslag. Utöver 
blåstrukturplan och plan för hantering av 
dagvatten anges i översiktsplanen nu även 
VA-plan.  

Kulturmiljöprogram 
I och med att kommunen 2019 antog ett 
nytt kulturmiljöprogram hänvisar 
kommunen till det snarare än till det äldre 
regionala kulturmiljöprogrammet. 
Översiktsplanen har kompletterats med en 
redovisning av det kommunala 
kulturmiljöprogrammets områden i karta 
och lista. Dessa 36 kulturmiljöområden 
inkluderar även de 8 områden som är av 
riksintresse. Översiktsplanens 
markanvändningsförslag har stämts av med 
dessa kulturmiljöområden. I de fall 
kulturmiljöområden berörs av 
markanvändningsförslag nämns det i 
beskrivande text och anges att hänsyn ska 
tas till dess värden. Tre områden, varav två 
riksintressen, berörs av förslag på 
nyexploatering, närmare bestämt 
Hamneda, Berghem och Trotteslöv-
Össlöv-Fallnaveka. Två områden berörs av 
förslag på förtätning eller omvandling – 
Ljungby centrum och Lagans station. 
Vidare föreslås ett nytt LIS-område inom 
kulturmiljöområdet Lagans textilfabriker. I 
gällande LIS-plan anges möjlig påverkan 
på kulturmiljövärden för befintliga LIS-
områden.  

Skogskyrkogården och Ljungby gamla 
kyrkogård berörs varken av 
översiktsplanens markanvändningsförslag 
eller av kulturmiljöprogrammets utpekade 
områden. Då de skyddas av lagstiftning 
enligt Kulturmiljölagens 4 kapitel bedöms 
inte något behov finnas av att ta upp dem i 
översiktsplanen.  

Kulturhistoriska värden och god 
bebyggd miljö 
Det immateriella kulturarvet i form av den 
muntliga berättartraditionen är viktig för 
kommunen, i och med att Sagobygden är 
upptaget på Unescos register över goda 
metodiska exempel på hur man kan arbeta 
med att trygga immateriella kulturarv och 
att ”Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen” är ett av kommunens 
tre beslutade fokusområden. I del 3 har 
texten om kultur reviderats för att lägga ett 
större fokus på berättartraditionen. 

I översiktsplanens avsnitt om grönstruktur 
har även betydelsen av kulturhistoriska 
spår i landskapet lyfts fram. Vidare 
poängteras att det i ängs- och betesmarker 
finns stora kulturhistoriska, biologiska och 
landskapsmässiga värden, vilka förutsätter 
fortsatt skötsel för att kunna bevaras och 
utvecklas.  

I kulturmiljöprogrammet utgörs en av de 
utpekade värdefulla kulturmiljöerna av de 
centrala delarna av Ljungby stad. I 
kulturmiljöprogrammet ingår också en 
inventering och värdering av samtliga 
byggnader inom det område som 
omfattades av Kulturmiljöplan för Ljungby 
centrum från 2002. Detta område är större 
än den utpekade värdefulla kulturmiljön 
och fokuserar till skillnad från 
kulturmiljöprogrammet i övrigt på enskilda 
byggnader.  

Kulturmiljöprogrammets riktlinjer och 
bebyggelseinventering bedöms vara 
tillräckliga för att kunna bevara de värden 
som finns. En fördjupad översiktsplan 
föreslås tas fram för Ljungby stad och 
eventuell vidare reglering av gestaltning 
och estetisk utformning av ny bebyggelse 
föreslås göras där. Förslag om att ta fram 
en fördjupad översiktsplan finns i 
översiktsplanens del 4, vilken behandlar 
det fortsatta arbetet med löpande 
översiktlig planering och listar olika typer 
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av strategiska planeringsprojekt, 
utredningar och insatser som ska göras 
efter att översiktsplanen är färdig.  

Det markanvändningsförslag i 
översiktsplanen som omfattar de centrala 
delarna av Ljungby är större än det 
utpekade kulturmiljöområdet. Den största 
potentialen för förtätning och omvandling 
bedöms där finnas söder om den 
kulturhistoriskt intressanta stadskärnan, där 
det idag främst finns olika typer av 
verksamheter.  

Projektet ”Kulturmiljö och 
vattenförvaltning” har resulterat i material 
om kulturmiljöer nära vattendrag som kan 
vara användbart vid vattenvårdsåtgärder 
som att åtgärda vandringshinder. Detta är 
dock frågor som är för detaljerade för 
översiktsplanen och därför inte hanteras 
där. 

Fornlämningar 
Översiktsplanen har kompletterats med ett 
avsnitt om fornlämningar, som både 
behandlar generella frågor som definition 
av fornlämning, gällande lagstiftning och 
arbetssätt samt hur 
fornlämningssituationen ser ut i 
kommunen. Här poängteras bland annat 
betydelsen av fornlämningsområdets 
avgränsning och att 
fornlämningssituationen behöver utredas 
tidigt i samband med detaljplanering. 
Vidare anges att information om alla kända 
fornlämningar kan hittas i 
Riksantikvarieämbetets databas och via 
flertalet karttjänster, till exempel 
länsstyrelsens webb-GIS.  

Kulturmiljöprogrammet innehåller förutom 
en beskrivning av värdefulla kulturmiljöer 
även avsnitt med lagstiftning, aktuella mål, 
en kulturhistorisk beskrivning av 
kommunen och en redogörelse av 
skyddsobjekt som kyrkliga kulturminnen, 
byggnadsminnen och fornlämningar. 

Fornlämningar beskrivs dock enbart i de 
fall de ingår i ett utpekat 
kulturmiljöområde.  

En redovisning av hur den arkeologiska 
processen ser ut bedöms inte som relevant 
att ha med i en översiktsplan.  

Kommunikationer  
Ljungby stad ligger idag huvudsakligen 
mellan de avgränsande barriärerna E4, 
riksväg 25 och Ringleden, med 
industriområdena väster om E4:an som 
tydligaste undantag. Med en möjlig 
framtida höghastighetsjärnväg begränsas 
tätortsutvecklingen ytterligare i öster.  

För industriområden föreslås utvecklingen 
i första hand fortsätta längs med E4:an, 
främst på den västra sidan av motorvägen. 
För bostadsområden är lokaliseringen 
känsligare och här prioriteras i första hand 
en utveckling innanför barriärerna E4:an 
och 25:an, med några enstaka undantag i 
lägen som bedöms som attraktiva för 
bostäder. Det är svårt att möjliggöra för 
bostadsområden innanför Ringleden, 
förutom i form av förtätning, omvandling 
och mindre projekt. Huvuddelen av de nya 
bostadsområdena föreslås därför utanför 
Ringleden omedelbart norr och öster om 
befintlig bebyggelse. För att binda ihop 
dessa områden med övriga delar av staden 
behöver Ringledens barriäreffekt minskas, 
särskilt i anslutning till nya 
bostadsområden norr om Vislandavägen. 
Då mycket av marken i anslutning till 
Ljungby som inte är bebyggd är åkermark 
är det en balansgång mellan att exploatera 
eller bevara marken. I de fall där 
kommunen har valt att peka ut område 
utanför ringleden och väg 25 har det 
ansetts som mer lämpligt än att ianspråkta 
jordbruksmark för ny bebyggelse.  

Ljungby kommun ser stor potential i en 
möjlig höghastighetsjärnväg genom 
kommunen med station i anslutning till 
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Ljungby stad. Samtidigt försvårar de 
oklara planeringsförutsättning-arna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. För att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt till 
höghastighetsjärnvägen har under våren 
2020 ett separat politiskt beslut tagits, 
vilket styr hur översiktsplanen utformas 
och hur kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Dialog har förts med Trafikverket och 
Länsstyrelsen angående översiktsplanens 
förhållningssätt till den eventuella 
höghastighetsjärnvägen.  

Den östra ringleden John. A Lagers väg 
kan behöva förlängas norrut med ny 
anslutning till väg 25 om en eventuell 
station lokaliseras i anslutning till 
Vislandavägen enligt översiktsplanens 
förslag. En förlängd ringled skulle i det 
fallet få regional betydelse genom att 
trafikförsörja stationen för trafik från norr 
och öster. Förlängning av ringleden och ny 
anslutning till väg 25 behöver studeras 
vidare i dialog med Trafikverket. Viktiga 
frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av 
en förlängd ringled är 25:ans nuvarande 
utformning och sträckningsindelning, 
avståndet mellan trafikplatser, stadens 
utveckling och höghastighetsjärnvägens 
status. Det ligger även i kommunens 
intresse att inte försvåra för trafiken på 
riksväg 25, då det skulle påverka trafiken 
mellan Ljungby och Växjö/Alvesta.  

Översiktsplanen har kompletterats med 
text kring de byggnadsfria områdena längs 
med vägar som finns i kommunen, dock är 
det i detaljplaneringen som dessa frågor 

hanteras mer ingående. Detta innebär att 
det inte kommer bebyggas även om 
markanvändningsförslag finns utpekat 
inom det byggnadsfria området. Då 
översiktsplanen avgränsningar inte är 
exakta kan det i vissa fall vara så att mark 
inom det byggnadsfria området ha pekats 
ut och kan planeras för annat än för 
byggnader. För de 
markanvändningsförslag som berörs av 
utökat byggnadsfritt avstånd anges att 
hänsyn ska tas till det i den fortsatta 
planeringen av området. 

En översyn av möjliga vägar med 
bärighetsklass BK4 hanteras inte i 
översiktsplanen utan sker separat. I det 
sammanhanget behöver kommunen se över 
sitt kommunala vägnät för att se om det 
finns skäl att också upplåta vissa 
kommunala vägar för denna typ av fordon 
sett till de kommunala vägarnas funktion 
och till näringslivets behov av tunga 
transporter.  

För att få till en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är kommunens ambition att 
prioritera effektiv busstrafik i 
strukturbildens stråk, där både de stora 
mellankommunala reseströmmarna går och 
där kommunens serviceorter finns. Med en 
tydlig prioritering kan turtätheten öka och 
därmed förhoppningsvis också 
kollektivtrafikresandet. Målsättningen är 
även att inom något år få igång stadsbussar 
i Ljungby stad, vilket känns rimligt utifrån 
Region Kronobergs stadsbussutredning. En 
dialog pågår mellan kommunen och 
Region Kronoberg vad gäller möjligheten 
till stadsbussar, men för att den här tänkta 
utveckling ska kunna bli verklighet 
behöver dialogen utökas till övrig 
busstrafik.  

En översyn av markanvändningsförslagen 
bland annat utifrån möjligheten till hållbara 
resor med gång, cykel och buss har 
medfört att delar av 
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markanvändningsförslagen i orterna och i 
centralorten har reviderats då de anses vara 
placerade för långt från stråken. 
Möjligheten att trafikförsörja 
markanvändningsförslagen i centralorten 
med stadsbussar har i detta sammanhang 
varit en faktor, där stöd har tagits i den 
utredning om möjligheten att införa 
stadsbussar i Ljungby stad som Region 
Kronoberg låtit ta fram under våren 2020. 
För övriga orter har vissa revideringar 
gjorts för att hålla ihop bebyggelsen.  

Kollektivtrafiknoden flyttas i 
översiktsplanen till det nuvarande läget vid 
den östra infarten till Ryssby. Det östra 
läget har jämfört med det centrala fördelar 
för resenärer i Ryssby då det möjliggör för 
flera busshållplatser i samhället och 
därmed kortare avstånd till bussen från 
Ryssbys bostadsområden och 
Ryssbygymnasiet. Genom att behålla den 
nuvarande busshållplatsen behöver inte 
heller aktiv jordbruksmark ianspråktas. 
Tillgängligheten till den nuvarande 
busshållplatsen för gång- och 
cykeltrafikanter behöver dock förbättras.  

Svenska kraftnät 
Sydvästlänken synliggörs inte i 
översiktsplanens kartmaterial men finns 
som planeringsunderlag i kommunens 
GIS-verktyg som används vid planering 
och bygglovgivning. Översiktsplanen 
bedöms inte innehålla förslag som inte är 
kompatibla med Sydvästlänken. För 
markanvändningsförslag som berörs av 
Sydvästlänken anges att gällande 
föreskrifter ska följas. Avsnittet om energi 
i översiktsplanens del 3 har uppdaterats 
med att Svenska kraftnät har ledningsrätt 
för kraftledningar som är av betydelse för 
rikets elförsörjning, däribland 
Sydvästlänken som går i nord-sydlig 
riktning genom kommunen. Vidare anges 
att samråd ska hållas med Svenska kraftnät 
när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsledningar och stationer.  

Digitalisering 
Texten om bredband i avsnittet om Trafik 
och kommunikationer i översiktsplanens 
del 3 har kompletterats med information 
om bredbandsstrategin ”Sverige helt 
uppkopplat 2025”. Betydelsen av IT-
infrastrukturen poängteras och slutmålet att 
hela Sverige år 2025 bör ha tillgång till 
snabbt bredband anges. 

Vindkraft och teleanläggningar 
Vindkraftsplan från 2018 kommer att 
fortsätta gälla oförändrad även efter att 
översiktsplanen vunnit laga kraft. Däremot 
uppdateras kommunens rutin för hantering 
av vindkraftsärenden och samrådet kring 
dem, vad gäller vindkraftverkens möjliga 
påverkan på radiolänkförbindelser.  

Naturvården 
Både de områden som anges i 
Länsstyrelsens ”Plan för skydd av 
värdefull natur i Kronobergs län 2018–
2022” och de områden där Länsstyrelsen 
eller Skogsstyrelsen bedriver arbete med 
formellt skydd efter initiativ från 
fastighetsägarna inom ramen för Komet 
finns redovisade som planerat 
områdesskydd i Länsstyrelsens Webb-GIS. 
Redovisningen av dessa områden har 
använts som underlag i arbetet med 
översiktsplanen för att stämma av objekt 
planerade för formellt skydd med 
översiktsplanens markanvändningsförslag.  

Av de föreslagna objekten är det främst 
Kvänjarp omedelbart söder om nuvarande 
Ljungby stad som berörs av 
översiktsplanens markanvändningsförslag. 
Området Kvänjarp föreslås både i 
länsstyrelsens plan och i översiktsplanen 
som ett kommunalt naturreservat, men är i 
översiktsplanen mer avgränsat och 
avgränsas i väster och nordöst av 
bostadsområden. Dock anges för de 
angränsande bostadsområdena att där finns 
naturvärden som behöver utredas 
ytterligare och att naturreservatets 
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avgränsning behöver fastställas i detalj. Ett 
problem med att länsstyrelsen och 
kommunen har parallella processer kring 
ett tänkt kommunalt naturreservat 
Kvänjarp är att den geografiska 
avgränsningen av objektet är osäker och 
presenteras på olika sätt innan den har 
samråtts mellan kommunen och 
länsstyrelsen. Utöver Kvänjarp föreslås i 
översiktsplanen att ett kommunalt 
naturreservat instiftas i den nordöstra delen 
av Lidhults samhälle, något som inte 
föreslås i länsstyrelsens plan.  

I översiktsplanens avsnitt om natur i del 3 
har stycket om biologisk mångfald och 
rödlistade arter kompletterats med text om 
de rödlistade arterna klockgentiana och 
skaftslamkrypa. Textstycket lyder nu:  

”Den biologiska mångfalden i kommunen 
och länet har minskat, vilket främst beror 
på att dess livsmiljöer påverkats av 
miljöförstörelse i form av 
strukturomvandlingar inom skogs- och 
jordbruket. Inom kommunen och 
Kronobergs län är det främst arealen åker 
och betesmark samt slåtteräng som 
minskat, vilket bidragit till att Kronoberg 
är det län i Sverige där rödlistade arter dör 
ut i snabbast takt. I översiktsplanen 
poängteras därför betydelsen av att 
säkerställa att aktiv jordbruksmark kan 
bibehållas och att eventuella 
ianspråktagande görs på ett hållbart sätt. 
Urbaniseringen sker i en högre takt vilket 
bidragit till att det brukade landskapet 
riskerar att försvinna när allt fler bosätter 
sig i städer och färre brukar marken.  I 
Ljungby kommun finns ur nationellt 
perspektiv viktiga utbredningsområden för 
de rödlistade arterna klockgentiana och 
skaftslamkrypa, vilka båda förekommer 
kring sjön Bolmen. Klockgentiana gynnas 
av bibehållen betesmark. Skaftslamkrypa 
är beroende av att sjöarna inte förorenas 
och försuras, varför det är viktigt att 
dagvatten tas omhand.”  

Översiktsplanens avsnitt om natur i del 3 
har kompletterats med att hänsyn ska tas 
till olika naturvärden enligt 7 kap. 
miljöbalken. Det berör till exempel 
biotopskyddsområden, naturminne, 
biotopskyddsområden, nyckelbiotoper, 
naturvärden, sumpskogar, länets 
naturvårdsprogram, naturvårdsavtal, 
hotade arter och artportalen samt det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
MB. Dessa naturvärden utgör underlag till 
översiktsplanen och kommande 
detaljplanering, men redovisas inte i 
översiktsplanens kartmaterial.  

För många av markanvändningsförslagen 
anges att planterade områden med träd kan 
användas för att motverka framtida 
värmeöar och för att bevara svala platser. 
Värmeöar är ett begrepp som beskriver att 
tätbebyggda områden rent generellt är 
varmare än obebyggda och glest bebyggda 
områden, vilket har förtydligats i 
översiktsplanens del 2. Ett sätt att minska 
värmeöarnas intensitet och effekten av 
bland annat värmeböljor är att plantera 
träd.  

LIS-området vid sjön Askaken behandlas i 
avsnittet om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen sist i del 2. Förslaget om 
att spara naturvärden i ett område norr om 
kyrkan genom att avsätta området som 
naturreservat eller liknande behöver 
kommunen och länsstyrelsen föra dialog 
om framöver. 

Det föreslagna bostadsområdet längs med 
Ryssbysjön i sydöstra delen av Ryssby har 
minskats i storlek, både för att inte komma 
närmare sjön än nuvarande bebyggelse och 
för att undvika det område som har 
besvärliga geotekniska förutsättningar. 
Information om att beakta strandskyddet 
vid fortsatt planering har lagts till under del 
2 
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Jordbruksmark 
Hanteringen av jordbruksmark har setts 
över och förtydligats i översiktsplanen, 
vilket medfört att det nu finns ett 
ställningstagande för bevarande av 
jordbruksmark och ett ställningstagande 
för de fall där jordbruksmark behöver 
ianspråktas. För alla 
markanvändningsförslag som berör 
jordbruksmark anges det i den beskrivande 
texten.  

Då jordbruksmark och exploatering 
representerar motstående intressen är det 
viktigt att det finns ett tydligt arbetssätt för 
hur dessa frågor ska hanteras och vägas 
mot varandra i kommunens 
samhällsplanering. Vissa områden som är 
utpekade för exploatering, främst i 
Ljungby stad, består i dagsläget av 
jordbruksmark. De områden som har 
föreslagits för tätortsutveckling anses 
prioriterade med hänvisning till 
tätortsutveckling.  

De uppdaterade ställningstagandena 
poängterar vikten av försiktig planering: 

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, 
aktiv och sammanhängande 
jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion samt utifrån 
dess värden för natur- och 
kulturmiljö och landskapsbild. 
Aktivt jordbruk identifieras med 
hjälp av stödberättigad 
jordbruksmark enligt EU:s 
definition, men behöver 
kompletteras med ängs- och 
betesmark. För att möjliggöra 
bevarande av sammanhängande 
jordbruksmark kan förtätning av 
orterna, sammanhållen 
bebyggelseutveckling och mindre 
kompletteringar användas.  

• Flertalet av kommunens orter har 
vuxit fram på jordbruksmark, 
varför jordbruksmark kan behöva 

tas i anspråk för att tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen om inga 
andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga. I sådana områden ska dock 
normal hänsyn tas till värden 
kopplade till naturmiljö, 
kulturmiljö och landskapsbild. I 
Ljungby stad är det inte möjligt att 
planera för tillräckligt många och 
attraktiva bostäder inom 
översiktsplanens tidsram utan att 
bygga på brukningsvärd 
jordbruksmark om bebyggelsen ska 
hållas innanför barriärerna E4, 
25:an och möjlig järnväg, samtidigt 
som ortens struktur ska gynna 
hållbara trafikslag. På landsbygden 
kan det vara möjligt med mindre 
kompletteringar som bibehåller 
sammanhängande brukningsbar 
jordbruksmark.  

Ljungby kommun ser ett behov av att öka 
kunskapen om ekosystemtjänster och hur 
de kan användas i samhällsplanering för att 
förbättra förutsättningarna för det naturliga 
ekosystemet. Det är ett viktigt arbete som 
ligger framför oss och det är positivt om 
det kan föras en dialog mellan kommunen 
och länsstyrelsen om hur arbete med 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur 
kan bedrivas.  

Skogsnäringen är viktig för Ljungby 
kommun, vilket tas upp både i 
omvärldsanalysen och uppmärksammas 
vid bedömning av vilka områden som 
föreslås för bebyggelse i översiktsplanen. 

MCK Röde Orm 
Förslag till översiktsplan för Ryssby. 

Med hänsyn till trafiksäkerheten och 
kommunen tror på befolkningsökning.  

Vårt förslag är att bygga om västra infarten 
till Ryssby från Ljungby, så man inte 
behöver bromsa upp trafiken från Ljungby. 
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En avfart likt nuvarande avfart 80 på E4:an 
när man kommer söder ifrån på E4:an och 
ska mot Myreborondellen. 

Inte en parallell avfart som vid Alvesta 
västra när man kommer från Ljungby och 
ska till Alvesta. 

Eftersom västra infarten till Ryssby är 
förbjuden från Växjö så skulle en mjuk 
kurva från Ljungbyhållet fungera som 
ensam infart. Kvar blir då den utfart mot 
bägge håll som redan finns. 

Anledningen till föreslagen ändring är att 
när man svänger in till Ryssby så stoppar 
man upp bakomvarande trafik. Mer än en 
gång har det hänt att trafiken bakom 
försökt tränga sig förbi o nästan köra in i 
mitträcket. Speciellt kännbart för oss mc-
förare. Även som bilförare känner man viss 
stress. Vi tror dessutom att merparten av 
trafiken från Ljungby till Ryssby använder 
sig av just den infarten. 

Efter vad vi vet är det kommunen som äger 
den marken där avfarten skulle kunna bli.  

Kommentar:   

Serviceort Ryssby 
Trafikplatsen vid korsningen mellan 
riksväg 25 och länsväg 627 är idag inte 
utformad som en hel trafikplats, då det inte 
går att köra av väg 25 österifrån. 
Ombyggnad är inte aktuell i nuläget men 
vid en utbyggnad av industriområde i 
anslutning till korsningen enligt 
översiktsplanens förslag måste 
trafikplatsen byggas om till en hel 
trafikplats för att trafik ska kunna komma 
till industriområdet även österifrån. Frågan 
om trafiksituationen och utformningen på 
väg 25:s avfart västerifrån hanteras i 
samband med en sådan ombyggnad. 
Trafikverket ansvarar för en eventuell 
ombyggnad. 

Miljö- och byggförvaltningen 
Översiktsplan 2035 är utskickad på samråd 
i två månader mellan 20 september – den 
20 november 2019. Alla intresserade har 
möjlighet att lämna synpunkter, även 
kommunala förvaltningar inom Ljungby 
kommun. 

Miljö- och byggförvaltningen anser att 
översiktsplanen sammantaget är ett gediget 
dokument med många djupgående 
utredningar som på ett enkelt sätt 
beskrivits i fyra delar. Layouten med 
många foton och beskrivande illustrationer 
lättar upp och gör det mer intressant att 
läsa vidare. Däremot borde texten kortas 
ner så att det blir mer klart och koncist vad 
det är man menar 

Kartorna är väldigt svaga i färgen. En 
bakgrundskarta där gator, vägar och andra 
avgränsande linjer är svarta samtidigt som 
färgerna på de olika områdena görs 
starkare förbättrar utseendet på kartorna 
och gör det enklare att orientera sig. 
Befintliga cykelvägar bör vara med för att 
man ska förstå vad cykelnätet ska 
kompletteras. Teckenförklaringen till 
kartorna bör förtydligas. 

Hela dokumentet består av ett antal 
ställningstaganden. Att ha en 
sammanfattning om hur det är tänkt att 
planeringen inom ett område ska 
genomföras är viktigt för att få ett bra 
resultat, men ordet ställningstagande bör 
bytas ut mot t.ex. riktlinjer. 
Ställningstagande uppfattas som det som 
beslutats medan riktlinjerna talar om hur 
genomförande ska ske.  

I dokumentet finns ingen information alls 
om de mindre orterna som inte pekats ut 
som serviceorter. Om det är tänkt att 
orterna ska tas upp och noggrannare 
beskrivas i t.ex. ett nytt 
landsbygdsprogram är det lämpligt att 
tydliggöra detta. Annars bör det finnas en 
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något mer uttömmande information om 
respektive ort och hur landsbygdsorterna 
ska utvecklas. Det bör också göras ett 
förtydligande över varför vissa orter valts 
ut till serviceorter och varför andra orter 
inte valts ut som serviceorter.  

Strukturbilden visar att det är två 
regionala/kommunala stråk mellan 
Ljungby och Älmhult. Om man vill behålla 
båda ska det förtydligas vilket som 
prioriteras. 

De beskrivna dokumenten som är tillägg 
till översiktsplanen; vindkraftsplanen, 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
kulturmiljöprogram och vattenskydd bör 
flyttas över till del 3 eftersom de är 
planeringsunderlag. Områdena i 
vindkraftsplanen kan man numrera på 
kartan och namnges i texten. LIS-planen 
kan kompletteras med ett nytt område i 
Tuna strax söder om Ryssby på västra 
sidan av Ryssbysjön 

Det bör noteras att överföringsledningen 
för vatten och avlopp som ska anläggas till 
Bolmens östra strand är en förutsättning 
för att området ska kunna expandera. 

Vattentäkter har inte tagits upp alls i 
handlingen vilket kan vara motiverat för att 
minska risken för sabotage, men bör ändå 
nämnas på något sätt t.ex. hur man planerar 
och skyddar vattentäkterna.  

Markinköp bör förtydligas. Kommunen bör 
arbeta för att köpa in strategiskt viktig 
mark och aktivt jobba med privata 
markägare. 

Hur man ska ta hänsyn till 
miljökvalitetsnormerna luft framgår inte. 
Vi efterlyser därför någon typ av utredning 
eller redogörelse för resonemanget kring 
frågan.  

Dagvatten 
I förslagets del 2 under rubriken Natur och 
vatten, ställningstaganden, står det att 

”Dagvattenhantering ska ske genom 
lämpliga platser används för fördröjning, 
infiltration och rening av dagvatten. 
Lämpliga platser behöver därför 
identifieras och reserveras för dessa 
ändamål. Genom att utnyttja 
multifunktionella ytor kan 
dagvattenhantering ske på ytor som även 
har andra funktioner.” Här anser 
miljöavdelningen att mark ska reserveras i 
utbyggnadsområden redan i 
översiktsplanen. Hänsyn bör tas till 
markens möjlighet att ta emot vatten samt 
till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I förslaget saknas underlag som visar att de 
grönområden som är utpekade i kartorna är 
tillräckliga för att kunna hantera allt 
dagvatten som uppstår från övrig mark. I 
kartan över Ljungby med område 12 
(centrum) förslås området att förtätas. 
Dagvattenfrågan lyfts inte alls i detta 
område. 

Dagvatten nämns på flera ställen i 
översiktsplanen men inte på ett sådant sätt 
så att det tydligt framgår att 
förutsättningarna för att etableringarna ska 
vara möjliga är att hänsyn tas till 
hanteringen av dagvattnet. 

Det saknas t.ex. ett resonemang om 
markens möjlighet att ta emot dagvatten 
samt hur dagvattnet från respektive område 
kan komma att påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I bostadsområden i bl.a. Tannåker skriver 
man att rening av dagvattnet ska ske innan 
det når sjön. Det är ett väldigt specifikt och 
högt krav med tanke på att det är 
bostadsområden och föroreningsrisken 
torde vara låg jämförelse med industrier, 
verksamhetsområden samt vägområden. 

Miljöavdelningen vill trycka extra på att 
det är viktigt att ha med sig att i samtliga 
områden där lagen om allmänna 
vattentjänsten gäller eller kommer att bli 
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aktuella så måste kommunen spara och 
avsätta mark för att ta omhand dagvatten 
på kommunal mark. Är det ett kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten så kan 
inte bestämmelser i en detaljplan lägga 
över ett lagkrav på en enskild 
fastighetsägare som är ett kommunalt 
ansvar. Här anser vi att förslaget ska 
formuleras om så att det inte uppfattas som 
ett krav på den enskilde fastighetsägaren. 

Miljöavdelningen är generellt positiva till 
att man på flera ställen påpekar att 
dagvattnet ska renas innan det når 
recipient, det är dock åter igen viktigt att 
komma ihåg att detta kan behöva ta mycket 
mark i anspråk.  

Ljungby 
Område 10 är ett väldigt smalt och avlångt 
område som anses vara för litet för att vara 
med i översiktsplanen. 

Område 2, 22, 14 och 15 har sin avrinning 
till Lagaån. Det är svårigheter redan nu 
med dagvattenhanteringen från område 15 
och då ifrågasätts om det är möjligt att 
hantera dagvattnet från samtliga områden i 
ett sammanhang eftersom vattnet rinner 
mot Lagaån. En del av marken ingår i ett 
större vattenskyddsområde vilket också bör 
belysas i kartan. 

Kulturmiljö är också ett ämne som inte 
tagits med på kartan men som kan vara 
viktigt i detta sammanhang. 

Höghastighetsjärnvägens alternativa 
sträckningar bör var med på kartan. 

Område 14 för industri ligger inom 
sekundär och tertiär zon för nytt 
vattenskyddsområde Trotteslöv (Ljungbys 
vatttenförsörjning). Etablering av industri 
bedöms inte som lämpligt. 

Område 22 för verksamheter ligger inom 
befintligt vattenskyddsområde samt inom 
sekundär zon i nytt vattenskyddsområde 
Trotteslöv (Ljungbys vattenförsörjning). 

Etablering av industri bedöms inte som 
lämpligt. Både område 14 och 22 ligger 
inom extrem sårbarhet och hög sårbarhet 
enligt underlaget till det nya 
vattenskyddsområdet. 

Lagan 
Barnen från Åby har Åbyskolan som 
främsta mål. Därför bör cykelvägen dras 
utmed Torlarpvägen – Prästtorpvägen. 

Höghastighetsjärnvägens alternativa 
sträckningar bör vara med på kartan. 

I område 2 och 3 uppmärksammar 
översiktsplanen att det finns föroreningar 
samt riskområden där föroreningar kan 
finnas man ännu inte är helt verifierade. 
Miljöavdelningen är positiv till att man i 
ett tidigt skede tar hänsyn till detta. 

Område 4 för industri ligger inom tertiär 
zon i nytt vattenskyddsområde. 
Lämpligheten för industri borde utredas 
vidare.  

Område 5 för industri ligger inom 
sekundär och tertiär zon för nytt 
vattenskyddsområde Trotteslöv (Ljungbys 
vattenförsörjning). Etablering av industri 
bedöms därför inte som lämpligt. Området 
ligger också inom extrem sårbarbarhet och 
hög sårbarhet enligt underlaget till det nya 
vattenskyddsområdet.  

Lidhult 
I Lidhult finns redan idag ganska stora 
bostadsområden i utkanterna av samhället 
som inte är bebyggda. Område 2 och 3 
ligger utanför dessa områden från centrum 
sett, vilket ifrågasätts. Lidhult blir väldigt 
utglesat med långa avstånd mellan de olika 
delarna av samhället. Det innebär också 
större kostnader för bland annat gator och 
ledningar när dessa områden ska byggas ut.  

Ryssby 
För att nå område 7 från väg 25 krävs nya 
avfarter både från öster och väster för 
trafiksäkerheten.  
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Planerad gc-väg utmed Ryssbysjöns västra 
strand mellan centrum och Lunnavallen 
saknas på kartan.  

Hamneda 
Samhället är väldigt utsträckt därför är det 
viktigt att hitta rätt plats för ett centrum. 
Det naturliga hade varit vid f.d. stationen 
eller i dess närhet, men eftersom det finns 
risk för översvämningar i större delen av 
samhället bör en annan plats väljas i östra 
delen av samhället.  

Bolmens östra strand 
För att göra det mer överskådligt och för 
orienterbarheten bör hela området 
redovisas på en karta. 

Om det ska finnas ett centrum inom 
området ska det redovisas. Alternativt är 
att dra ur Bolmens östra strand från 
översiktsplanen och behandla det i en 
fördjupad översiktsplan. 

Kommentar:   

Kartor och layout 
Översiktsplanens layout och textinnehåll 
har reviderats bland annat vad gäller 
texternas omfattning och kartornas 
utseende.  

Gång- och cykelväg 
Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att förtydliga vikten av ett säkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät, för 
att skapa förutsättningar för ett ökad 
användande av de hållbara trafikslagen 
gång och cykel. Ställningstaganden har 
tagits fram för att lyfta vikten av att 
prioritera banvallslederna och underhåll: 

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

offentlig och kommersiell service 
samt rekreationsmål som 
idrottsplatser och badplatser.  

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling. 

Kartor och layout 
Användningen av ordet ställningstagande 
bedöms vara tydligare än till exempel 
riktlinje då översiktsplanen tagit ställning 
till hur fortsatt planering ska bedrivas. 
Översiktsplanen är visserligen inte 
juridiskt bindande, men väger ändå tungt 
för kommunens övriga planering.  

Serviceorter 
Tanken med serviceorterna har förtydligats 
i översiktsplanen. 

Väg mot Älmhult 
Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstagande vilken 
sträckning kommunen ser behöver 
prioriteras för att få en så effektiv 
kommunikation mot Älmhult som möjligt: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.   

Kartor och layout 
Tilläggen till översiktsplanen i form av 
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vindkraftsplan, LIS-plan redovisas i del 2 
då det är en typ av 
markanvändningsförslag. 
Kulturmiljöprogrammet redovisas i del 3 
som planeringsunderlag.   

LIS-område 
Det läggs i detta skede inte till något LIS-
område på västra sidan av Ryssbysjön då 
det inte utan flera utredningar kan bedömas 
som en bra lösning. 

Bolmens östra strand 
Under utmaningar för utvecklingsområde 
Bolmens östra strand står det att det är en 
utmaning att lösa vatten och avlopp. En 
helhetslösning är en förutsättning för 
framtida planläggning och exploatering i 
området. 

Översiktsplanen har kompletterats vad 
gäller dricksvattenförsörjning med 
beskrivning av grund- och ytvattenresurser 
och vattentäkter, både nuvarande och 
framtida. Markanvändningsförslagens 
förhållningssätt till dessa har förtydligats 
och vissa berörda områden har reviderats. 
Vidare har beskrivningen av 
markanvändningsförslagen setts över så att 
information om vattenresurser finns för 
berörda områden.  

Avsnittet om markinköp har bytt namn till 
markförvärv för att förtydliga att 
kommunen förutom markinköp kan behöva 
använda sig av markbyte för att kunna 
förvärva mark.  

 

Översiktsplanen har kompletterats med ett 
generellt avsnitt om miljökvalitetsnormer 
för luft.  

Dagvatten 
Översiktsplanen har förtydligats vad gäller 
hur dagvattenhanteringen ska behandlas i 
samhällsplaneringen. 
Dagvattenhanteringen behöver regleras 
både i en större skala på orts- och 

stadsdelsnivå och i en mindre skala på 
detaljplanenivå. Dagvattenhantering i den 
större skalan behöver i första hand ske för 
befintliga områden med mycket hårdgjorda 
ytor eller områden som ska förtätas med ny 
bebyggelse alternativt för nya stadsdelar. 
Två större områden i Ljungby reserveras 
som grönstruktur i översiktsplanen med 
syfte att kunna användas för 
dagvattenhantering. Området söder om 
reningsverket i Ljungby skulle kunna 
användas för att ta omhand dagvatten från 
industriområden i södra delen av Ljungby. 
Till området vid Ulvabäcken öster om 
Ringleden samlas vatten från ett större 
avrinningsområde öster om Ringleden och 
där behövs åtgärder både för att kunna 
hantera dagens situation med risk för stora 
vattenmängder i Ulvabäcken och för att 
möjliggöra exploatering i områdena öster 
om Ringleden. För områden i 
översiktsplanen där dagvattenhanteringen 
kräver särskild uppmärksamhet redovisas 
det i beskrivningen av 
markanvändningsförslagen och hanteras 
vidare i detaljplaneringen.  

Mer detaljerade studier av var 
dagvattenhantering kan ske görs i samband 
med fördjupade översiktsplaner för orterna 
och i vidare samband med detaljplanering. 
Hänsyn bör då tas till markens möjlighet 
att ta emot vatten samt till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Översiktsplanen har kompletterats med ett 
avsnitt om miljökvalitetsnormer för vatten. 

Omfattningen av grönstrukturen i 
översiktsplanens markanvändningsförslag 
har setts över för att tydligare visa var det 
är mer omfattande grönområden med 
allmäntillgänglig kommunal mark där 
området idag fungerar som grönyta. 
Grönstrukturytorna omfattar alltså inte alla 
grönytor. Den utpekade grönstrukturen 
behöver räcka till den dagvattenhantering 
som ska göras på stadsdelsnivå i 
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komplement till ställningstagande om 
dagvatten, men utöver den ska 
dagvattenhantering även lösas i fördjupad 
översiktsplan och detaljplan. För område 1 
(tidigare  12) har områdesbeskrivningen 
kompletterats med att dagvattenfrågan ska 
beaktas vid kommande planering 

Dagvattenhantering är en av flera frågor 
som behöver lösas för att 
markanvändningsförslagen ska kunna 
genomföras. Är det redan i den översiktliga 
planeringen tydligt att det för ett område 
inte går att lösa dagvattenhantering eller 
påverkan på MKN för vatten föreslås ingen 
bebyggelse i området. I fördjupad 
översiktsplan och i detaljplaneskedet 
studeras mer i detalj hur markens möjlighet 
att ta emot dagvatten ser ut samt hur 
dagvattnet från respektive område kan 
komma att påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

Ställningstaganden finns för hantering av 
dagvatten. 

Ljungby 
Område 16 (tidigare 10) har ett attraktivt 
läge i anslutning till Lagaån. För att få till 
ett större och samhällsekonomiskt mer 
hållbart område utökas området österut och 
söderut.  

För område 9 (tidigare 2), 23 (tidigare 14), 
22 (tidigare 15) och 5 (tidigare 22) har 
områdesbeskrivningarna setts över så det 
framgår dagvattenhanteringen behöver 
studeras särskilt i detaljplaneskedet. Våra 
underlag pekar på att det främst är delar av 
område 22 och 23 längs E4:an som 
behöver större utredningar, medan det i 
område 5 och 9 enbart är mindre områden i 
norr som behöver lyftas fram. 

Det har i markanvändningsförslagen 
framförts vilka områden som berörs av 
befintligt och nytt vattenskyddsområde 
samt vad det innebär för den fortsatta 
planeringen. Område 23 förtydligas med 

att hänsyn behöver tas till 
vattenskyddsområdet i detaljplaneringen av 
området. 

Översiktsplanen kompletteras med 
kartredovisning av 
höghastighetsjärnvägens korridor och de 
utpekade kulturmiljöområdena i 
kulturmiljöprogrammet.  

Lagan 
Höghastighetsjärnvägens korridorer har 
ritats in på markanvändningskartan. 
Järnvägskorridoren har en bredd på 500 
meter och är att betrakta som ett 
markanvändningsförslag. 

Område 7 (tidigare 4) bedöms som 
lämpligt för industri men att hänsyn ska tas 
till vattenskyddsområdet vid planeringen 
av området.  

Tidigare område 5 tas bort från 
översiktsplanen på grund av det osäkra 
läget med vattenskyddsområde och möjlig 
vatteninfiltration.  

Lidhult 
Delar av område 2 (tidigare 3) tas bort då 
det finns planlagda bostadsområden och 
lediga tomter i närområdet. Område 4 
(tidigare 2) i Lidhult behålls, då det 
bedöms som ett mer attraktivt läge i 
anslutning till öppet landskap och innebär 
en naturlig expansion av 
tätortsbebyggelsen.  

Ryssby 
Beskrivningen av område 6 (tidigare 7) 
kompletteras med att utbyggnad av 
området kräver att trafikplatsen vid 
korsningen mellan riksväg 25 och länsväg 
627 byggs om till en hel trafikplats för att 
trafik ska kunna komma till 
industriområdet även österifrån. 
Trafikverket ansvarar för en eventuell 
ombyggnad. 

Hamneda 
Område 4 (tidigare 6) ändras från 
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centrumändamål till sammanhängande 
bostadsbebyggelse för att inte låsa 
utvecklingen av service i Hamneda till när 
en privat fastighet kan exploateras. Nytt 
föreslaget centrumområde läggs in norr om 
skolan. Centrumlokalisering i väster är att 
föredra framför allt på grund av närheten 
till samhällets entré från E4/Riksettan och 
mer tillgänglig kommunal mark.   

Utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand 
Eftersom hela utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand är tänkt att hanteras i 
en separat fördjupad översiktsplan kommer 
inga markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet att presenteras i 
översiktsplanen. 

Miljöpartiet 
Vår vision är: ”I Ljungby kommun formar 
vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare 
år 2035”. 

”I Ljungby kommun” betyder att den 
omfattar hela den geografiska yta som 
Ljungby kommun utgörs av. 

Miljöpartiet anser att denna vision och 
detta mål är orealistiskt när vi i januari 
2019 hade ca 28 000 invånare enligt 
kommunens hemsida. För att nå detta mål 
krävs en ökning med ca 500 invånare per 
år vilket är mycket mer än tidigare års 
ökning av antalet invånare i Ljungby 
kommun. Vi tror att många kommuner i 
Sverige har en vision och ett mål att antalet 
invånare ska öka betydligt mer än vad som 
är realistiskt. Vi anser att målet/visionen 
måste bli mer realistiskt för att undvika 
felaktigt resursutnyttjande. 

I översiktsplanen finns beskrivet vad som 
planeras i dels centralorten Ljungby och i 
serviceorterna Lagan, Lidhult, Ryssby, 
Hamneda och det s.k. ”utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand”. Övriga orter som 
nämns i ÖP är Vrå, Skeen, Annerstad, 

Bolmen, Angelstad, Kånna, Södra Ljunga, 
Agunnaryd, Dörarp och Vittaryd. 

Det finns flera orter t.ex. Bolmsö Kyrkby, 
Byholma, Grimhult, Torpa, Nöttja, 
Målaskog, Odensjö, Bäck m.fl. som 
mycket sparsamt avhandlas i ÖP. Sedan 
finns det ytterligare byar på landsbygden 
som berör än mer sparsamt i ÖP. 

Nybyggnation av bostäder i Ljungby 
kommun 
I dag krävs det en god ekonomi med minst 
15 % kontantinsats för att via bank kunna 
låna pengar till egen villa eller bostadsrätt i 
Ljungby tätort. Villkoren från banken är 
inte så lätta att uppfylla för många yngre 
människor som vill skaffa egen bostad. 

När det gäller övriga orter och ren 
landsbygd är det betydligt tuffare krav från 
bankerna eftersom marknadsvärdet och 
därmed bankens säkerhet på en nybyggd 
villa utanför Ljungby tätort oftast är 
mindre än kostnaden att bygga villan. 
Nybyggnation av villor har därför till 
största delen skett i tätorten Ljungby och 
med få undantag i övriga tätorter. Det sker 
en del nybyggnation på landsbygden där 
ofta skogs och lantbruksfastighet är 
säkerhet för banklån om inte egen 
kontantinsats är tillräcklig. Det finns inget 
som tyder på att villkoren för att få låna till 
nybyggnation utanför Ljungby tätort 
kommer förbättras. Miljöpartiet ser därför 
stora svårigheter för att få låna till egna 
bostäder utanför tätorten Ljungby. Det 
innebär att resurser för att kunna expandera 
bostadsbyggande främst bör ske i tätorten 
Ljungby där efterfrågan finns. Som vi 
förstår finns det lediga kommunala tomter 
även utanför tätorten som troligen täcker 
behovet lång tid framåt. 

Sida 8 citat: Bolmens östra strand är ett 
område som i förslaget till strukturbild 
ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms 
dock potentialen för utveckling finnas på 
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längre sikt, varför området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Området ligger vid 
sjön Bolmen från Bollstad/Tannåker i 
nordväst till Bolmstad i söder, på den östra 
sidan av Bolmen. Området har ett attraktivt 
läge längs med sjön Bolmen på 1 till 2 mils 
avstånd från Ljungby. I detta område finns 
en hel del bebyggelsesamlingar i byar och 
gamla fritidshusområden. Inom 
utvecklingsområdet finns även ett flertal 
utpekade områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
Stråkfunktioner i och till området är främst 
kopplade till väg 555 och definieras som 
ett utvecklingsstråk. 

Miljöpartiet anser att Bolmens östra strand 
är likvärdigt med Bolmens södra och 
västra strand och andra byar och orter inom 
kommunen. Det finns i dag vid Bolmens 
östra strand, fritidsbostäder och även 
permanentbostäder i Sjöhagen, Bolmstad, 
Tallbacken, Mjälen, Hölminge, Finntorp 
och Tannåker/Bollstad. Det finns även i 
dag ett antal lediga byggklara tomter med 
antingen kommunalt VA eller godkända 
samfällda och enskilda lösningar för VA 
inom området. Vi är osäkra på antalet 
byggklara tomter som finns i dag men tror 
att det är ca 100 byggklara tomter. Dessa 
tomter har funnits klara för köp under ett 
antal år och försäljningen har gått trögt. 

Det finns därför i nuläget inget behov av 
att utöka med fler kommunala tomter 
förutom eventuellt i Tannåker/Bollstad där 
kommunen äger mark som kan bli tomter 
för bostadsbyggande. Man bör dock först 
undersöka intresset för byggnation av 
bostäder i Tannåker/Bollstad innan 
planering för nya tomter genomförs. Det 
finns inget behöv att köpa in privatägd 
mark i området för att på sikt omvandla till 
tomter tillhandahållna av kommunen. Det 
är inte så länge sedan Ljungby kommun 
sålde kommunägd mark i Mjälen som idag 
blivit privata tomter som har varit och är 
till salu utan någon större efterfrågan.  

LIS-områden 
I ÖP står även omnämnt LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden) 

Ljungby kommun antog ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
den 30 augusti 2011. Denna så kallade 
LIS-plan är inte juridiskt bindande men 
vägledande vid fortsatt planering av 
strandnära områden 

För att upphäva strandskyddet måste något 
av följande sex skäl uppfyllas, samt att 
syftet med strandskyddet inte påverkas, det 
vill säga djur- och växtlivet påverkas inte 
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens 
tillgång till strandområden försämras inte.  

Särskilda skäl till upphävande av 
strandskyddet enligt ÖP: 

• Området har redan tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

• Området är genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. 

• Marken behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. 

• Marken behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området. 

• Området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

• Marken behöver tas i anspråk för 
ett annat mycket angeläget intresse. 

Miljöpartiet anser att LIS-områden släpps 
alltför lättvindigt när det räcker med att ett 
av ovan argument är uppfyllda, samt att 
syftet med strandskyddet inte påverkas, det 
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vill säga djur- och växtlivet påverkas inte 
på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens 
tillgång till strandområden försämras inte.  

Det är viktigt att strandnära markområden 
förblir obebyggda i så stor utsträckning 
som möjligt. Det är svårt och troligen 
omöjligt att ”ändra tillbaka” när det 
bebyggts i strandnära lägen. 

När det gäller VA-frågor anser miljöpartiet 
att ÖP har fel utgångspunkt: 

Citat sidan 66: Särskilda riktlinjer vid 
exploatering inom föreslagna LIS-områden 
för att minska negativ påverkan och i 
största mån bidra till positiv påverkan 
handlar om att särskilt beakta behovet av 
VA-lösningar. I genomgången av LIS-
områden framgår att områden utmed 
Bolmens östra strand, Bolmstad-Hölminge, 
kräver en övergripande VA-lösning för att 
kunna möjliggöra vidare utveckling. 

I samtliga villa- och stugområden vid 
Bolmens östra strand finns i dag godkända 
VA-lösningar, antingen kommunalt VA 
eller gemensamma lösningar. Det finns 
dock enskilda hushåll som idag inte har 
godkända VA-lösningar. Dessa enskilda 
hushåll borde varit åtgärdade för länge 
sedan. 

Miljöpartiet hänvisar till sou-201834-
vagar-till-hallbara-vattentjanster (Vägar till 
hållbara vattentjänster) där det framgår att 
de dyra storskaliga lösningar som Ljungby 
kommun förespråkar när det gäller VA vid 
Bolmens östra strand och andra områden 
t.ex. Bäck och Byholma, är sämre än 
lokala lösningar med högre miljöklassning 
ur framförallt ekonomisk synpunkt men 
även ur miljösynpunkt. Det finns förslag i 
utredningen till ny lagstiftning när det 
gäller VA-tjänstlagen och föreslagen 
innebär att lagstiftningen går i riktning mot 
möjlighet för kommuner att vara rådgivare 
för att lösa VA-problemen med enskilda 
eller gemensamma lösningar. De 

kommuner som varit remissinstanser ser 
positivt på förslagen eftersom det innebär 
läge kostnader för kommuner som i många 
fall i likhet med Ljungby kommun är 
ekonomiskt hårt ansträngda. 

Det är även viktigt att beakta att de som 
kan tvingas ansluta sig till kommunalt VA 
kommer få betydligt högre årskostnad än 
de lösningar de har i dag förutom att de 
tvingas betala höga anslutningsavgifter.  

Detta kommer enligt vår åsikt inte att ge 
flera boende vid Bolmens östra strand och 
på andra platser där de berörs av 
tvångsanslutning till kommunalt VA, utan 
tvärtom motverka intresset att bo vid t.ex. 
Bolmens östra strand. Det är även viktigt 
att fråga vad de som berörs av dessa 
tvångsanslutningar vad de önskar och även 
vad övriga i VA-kollektivet som till största 
delen bekostar investering och drift anser. 

Miljöpartiet anser dessutom att det är fel 
att hämta vatten från dricksvattentäkter vid 
ån Lagan, för att rena och transportera 
detta vatten till Bolmens stränder, när det 
finns gott om vatten av bra kvalitet vid 
Bolmens stränder. Dricksvattentäkterna vid 
Lagan är redan i dag otillräckliga under 
sommarhalvåret för de som är anslutna till 
dessa vattentäkter. Det har varit 
bevattningsförbud flera år i rad för 
Ljungbyborna under sommarhalvåret. 

Trafik  
Citat sid 12: Trafikverket har från 
regeringen fått uppdrag att planera för och 
bygga nya stambanor för höghastighetståg 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö. Tänkta stationsorter finns 
utpekade på de olika sträckorna, där de 
närmste stationerna för Ljungby kommun 
är Värnamo och Hässleholm. Den kortaste 
sträckan mellan dessa stationer går genom 
Ljungby kommun, men det finns inte 
någon bestämd sträckning genom 
kommunen. För att förtydliga 
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planeringsförutsättningarna har kommunen 
definierat två möjliga järnvägskorridorer i 
nord-sydlig riktning genom kommunen, på 
varsin sida av staden. För båda 
sträckningarna finns lämpliga lägen för en 
station vid Ljungby. En station kommer att 
kräva investeringar i anslutande 
infrastruktur och kollektivtrafik för att dess 
potential ska kunna utnyttjas maximalt.  

Miljöpartiet anser att det kommer bli 
alltför kostsamt för Ljungby kommun att 
bygga en station i Ljungby som då med 
stor sannolikhet kommer vara placerad 
utanför centrum. Ur de resandes synpunkt 
är det oväsentligt om de åker personbil, 
buss eller tåg till närmsta station som har 
snabba förbindelser mot norr eller söder 
och även mot Halmstad i väster. Det finns 
idag en busstation i centrala Ljungby som 
utan ytterligare investeringar klarar detta 
behov. Det enda som krävs är att bilarna 
eller bussarna inte går på fossila bränslen 
vilket det finns flera alternativ till idag.  

I dag finns flera alternativ till fossila 
bränslen t.ex. biogas (metangas från t.ex. 
gödsel och matrester), etanol och HVO 
(HVO är en syntetisk diesel som framställs 
av förnybara råvaror. Råvaror är olika 
animaliska och vegetabiliska fetter och 
vanligast är avfall och olika bi- och 
restprodukter från t.ex. slakterier). 

Citat sid 12: I Ljungby stad ska det 
planeras för effektiva stråk för cykel- och 
kollektivtrafik. 

Miljöpartiets synpunkt: Cykling bör 
uppmuntras av både miljöskäl och 
hälsoskäl. För att göra det mer attraktivt att 
cykla i tätorterna t.ex. Ljungby, bör det 
prioriteras där det är möjligt av 
säkerhetsskäl, att cykeltrafik har företräde 
för biltrafik och att hastigheten generellt 
sänks till max 40 km/h och 30 km/h där 
cyklister och gångtrafik korsar biltrafik. 
Det borde vara självklart att normalt 

använda cykel eller gå till fots om man ska 
transportera sig inom tätorterna om detta är 
möjligt. 

Mellan tätorterna t.ex. från Ryssby, Lagan 
Vittaryd, Kånna, Södra Ljunga, Angelstad 
och Agunnaryd till Ljungby är avståndet 
lagom för att cykla framförallt om man 
använder elcykel. Men då är det bra om det 
finns laddmöjlighet när man kommer fram.  

Det är viktigt att snöröjning även görs på 
cykelvägar och då gärna så tidigt som 
möjligt så att cyklisterna kan cykla även 
vintertid i stället för att ta bilen till arbete. 
Idag är det sällan belysning på cykelvägar 
och om det är ekonomiskt genomförbart 
med t.ex. EU-bidrag bör belysning 
planeras på cykelvägar. 

Det ska finnas gott om cykelparkeringar 
med tak på alla offentliga platser t.ex. 
sjukhus, vårdcentraler, idrottsanläggningar 
mm och man bör även uppmuntra affärer 
och näringsidkare att ha detsamma. 

När det gäller cykelvägen från Byholma 
till Angelstad (banvallsleden) är denna 
sträckan delvis så dålig att den inte bör 
benämnas cykelväg i det skick den 
befinner sig i dag. För att kunna benämnas 
som cykelväg krävs en kraftig upprustning 
med helst asfalt eller åtminstone krossad 
asfalt 

När det gäller cykelvägarna från Lagan och 
Kånna till Ljungby är dessa bra under den 
tiden på året då det inte snöar. Cykelvägen 
Lagan till Vittaryd som är belagd med 
krossad asfalt är ganska bra när det inte är 
vinterväglag.  

Energi 
Citat sid. 12: Kommunen är i dagsläget 
beroende av omvärlden för sin 
elförsörjning och en utmaning är risken att 
de system vi har inte är tillräckligt robusta 
för att klara exempelvis kraftigare vindar. 
Elförsörjningen är en stor bidragande 
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faktor till klimatförändringen varför den 
totala energiförbrukningen måste minska 
och andelen förnyelsebar energi öka.  

Miljöpartiets synpunkt: 
Ljungby Kommun har stora ytor som är 
lämpliga för elproduktion från vind och 
även från sol. 

När det gäller vindkraftsproduktion har 
Ljungby Kommun bestämt vilka områden 
som är lämpliga i vindkraftsplanen som 
beslutades 2018. Dessa områden kommer 
sannolikt att kunna klara Ljungbys elbehov 
räknat som årsenergi om de byggs fullt ut 
med dessa områden räcker kanske inte till 
om vi ska räkna med elbehovet som 
behövs för elfordon och för 
bränsletillverkning för transporter och 
andra maskiner inom jord och skogsbruk 
och även entreprenadmaskiner som idag 
oftast använder diesel. Det är troligt att el 
kommer behövas i framtiden för att 
tillgodose dessa behov antingen för 
laddning av batterier eller tillverkning av 
bränsle. 

I dag sker en ökning av personbilar som 
byter från bensin/diesel till elmotorer med 
batterier som laddas på elnätet. Det är 
troligt att effektbehovet för laddning av 
batterier blir ett problem om det blir en 
storskalig ökning av elbilar som går på 
batterier. Miljöpartiet anser därför det 
viktigt att komma igång med elbilar som 
kan använda vätgas eller metanol för 
elproduktion antingen i stället för batterier 
eller i kombination med batterier.  

I dagsläget är elproduktion från vind det 
mest kostnadseffektiva energislaget vid 
nyproduktion. Kostnaden för el från 
solceller har blivit billigare men är 
fortfarande dyrare än el från vind.  

Elproduktion från vind är större under 
vinterhalvåret än under sommarhalvåret 
och när det gäller sol är det tvärtom. Det 
innebär att en från vindkraft stämmer 

bättre med elbehovet som är störst under 
vinterhalvåret. 

Ljungbys elbehov är idag totalt ca 300 
CWh/år vilket motsvarar elproduktion från 
ca 20 nybyggda vindkraftverk av den 
storlek som normalt byggs idag. Om 
samma elproduktion ska ske från solceller 
behövs det ca 2 miljoner kvadratmeter 
solceller. Det kommer troligen i ett 
varmare klimat bli ett ökat elbehov under 
sommarhalvåret p.g.a att behovet av kyla 
ökar och då göra det mer lönsamt med 
elproduktion från sol då det även troligen 
kommer bli lägre investeringskostnader för 
el från sol än det är i dag. 

Det finns många ytor på tak och väggar 
som är lämpliga för solceller och vid 
nybyggnation är det lämpligt att planera 
nybyggnation så att det går att placera 
solceller i framtiden om det inte görs redan 
vi nybyggnation. Det finns även stora ytor 
t.ex. utmed E4 som i dag inte utnyttjas för 
elproduktion. Det är bra att undersöka om 
det är möjligt att placera solceller där. På 
sikt kan det även finnas tekniska lösningar 
för placering av solceller för elproduktion 
över E4. 

Miljöpartiet anser att det är viktigt att 
komma igång med vätgasanvändning i 
Ljungby kommun och även då 
vätgasproduktion genom elektrolys av 
vatten. Vätgas är ett lämpligt bränsle för 
transporter med räckvidd ca 10 mil på 1 kg 
vätgas för en personbil. Som första steg 
bör Ljungby undersöka möjligheten att 
succesivt byta ut kommunens bilar från 
bensin/diesel mot vätgasdrivna fordon när 
det finns en tankstation för vätgas. Det 
behövs således till att börja med en 
tankstation för vätgas i Ljungby i likhet 
med den som byggts i Mariestad som är 
något mindre än Ljungby kommun. 

Det finns i dag personbilar, bussar, 
lastbilar mm att köpa som använder vätgas 
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som bränsle i en bränslecell med enda 
restprodukten vatten. Vätgas kan med 
fördel produceras vid låg last på elnätet för 
att sedan tankas på samma sätt som biogas 
tankas i dag på 3-4 minuter för att sedan 
kunna köras 50-60 mil på ”full tank”. Elen 
som används kan produceras inom 
kommunen för att på så vis göra att 
Ljungby blir fossilfritt.  

Övrigt 
Miljöpartiet vill att Ljungby kommun 
utvecklas till ett inkluderande samhälle där 
alla kan trivas, mötas och må bra såväl i 
centralorten som på landsbygden. Där 
samhällsfunktionerna binds samman. Det 
skall vara transparens för medborgarna 
inom vård och omsorg där den nära vården 
och akutsjukhuset är en viktig 
samhällsfunktion för medborgarna i 
Ljungby kommun. 

Långsiktig utveckling 
Väl medvetna om att Ljungby kommuns 
utveckling sker främst i centralorten 
eftersom det är svårt att på låneinstitut att 
bevilja lån till villor utanför centralorten 
behövs förtätning och av bebyggelse och 
tillgodogöra sig ytor som tidigare varit 
industrimark. Nya områden skall utformas 
så att gångstråk, cykelleder, kollektivtrafik 
parkeringsplatser med tillgång till 
laddstoplar prioriteras. Det är viktigt med 
grönytor och skogsområde inom 
centralorten eftersom det är viktigt för 
människors välbefinnande. Möjlighet att 
odla i typ kolonilotter bör ges människor 
som bor i flerfamiljshus det är viktigt att 
förutom idrott också främja olika former 
av kulturverksamheter inom kommunen. 
Exempel är lokal 16 som behövs för att 
unga vuxna som har andra intressen än 
idrott ska trivas i kommunen. 

Infrastruktur och kommunikationer 
Ljungby bör skapa en servicenod för all 
kommunikation oavsett transportsätt. 
Kollektivtrafiken skall prioriteras med 

snabba transporter till omkringliggande 
orter inkl. transport till de nationella 
tågnäten i bl a. Alvesta, Halmstad, 
Värnamo. Bra kollektivtrafik skall finnas 
till de planerade serviceorterna.  

Vatten och avlopp 
Vid nybyggnation och förnyelse av VA-nät 
skall det finnas fyra ledningar till 
fastigheterna mot som idag tre. Idag finns 
det ledning för vatten till fastigheten samt 
ledningar för avlopp och dagvatten från 
fastigheten. I framtiden skall det även 
finnas ett fjärde rör som kommunen 
tillhandahåller för vatten att spola toaletter 
och vattna trädgårdar med. Detta vatten 
kan då vara åvatten alternativt renat 
avloppsvatten om detta vatten är lämpligt 
att använda. På så vis minskas 
användningen av prima dricksvatten för att 
spola toaletter och vattna trädgårdar vilket 
kommer bli allt mer viktigt i framtiden 

Kommunen bör sträva efter att råvaran 
fosfor som finns i avloppsvattnet och som 
är nödvändig inom jordbruket återanvänds.  

Ljungby har en VA-plan från 2013 som 
visar att det behövs 16 miljoner kronor om 
året i ledningsförnyelse. Detta är ett 
uppdämt investeringsbehov i likhet med de 
flesta kommuner i Sverige. 
Investeringstakten för ledningsförnyelse 
sedan 2014 har varit 3-4 miljoner om året 
och det är hög tid att detta 
investeringsbehov tillgodoses i kommande 
budgetar. 

Natur och vatten 
Det är viktigt att ha mer biologisk 
mångfald i all samhällsplanering så att 
olika biologiska arter främjas inom t ex 
skog och äng. Vi vill ha bevarad biologisk 
mångfald för ett fungerande ekosystem 
vilket är en förutsättning för vår existens 
på jorden. Det är viktigt att skapa ett 
hållbart samhälle där människans livsstil 
inte hotar arter eller ekosystem. Det är 
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viktigt att öka takten för att värna biologisk 
mångfald, fortsätta satsa på skydd av natur 
och hållbart brukande av naturtillgångar. 
Vi vill också återskapa och ge nytt liv och 
åt natur och friluftsliv. Livsviktiga 
funktioner, såsom produktion av syre, 
pollinering och vattenrening, är 
nödvändiga för att vi och våra barn ska 
kunna leva ett gott liv. Vid all 
samhällsplanering ska plantering av träd 
prioriteras.  

Ljungby är en viktigt vattenleverantör till 
stora befolkningsområden i söder, öster 
och eventuellt på sikt i väster. 
Riskbedömning för dessa områden som 
utgör produktionsområden skall göras i 
samhällsplaneringen. 

Vi ifrågasätter om det ska vara tillåtet att 
använda tvåtaktsmotorer på våra sjöar och 
på sikt även övriga förbränningsmotorer 
som använder bensin och diesel. Det bör 
på sikt enbart vara tillåtet använda 
elmotorer som går på batterier eller t.ex. 
vätgas som enbart har vatten som 
restprodukt. 

Bebyggelseområden 
Bebyggelsen utgörs av varierat utbud av 
bostäder, hyres- och bostadsrätter. Nya 
bostäder förses med solenergi och 
laddstolpar där detta är ekonomiskt 
försvarbart. Attraktiva gång och 
cykelvägar planeras i bebyggelsen. 
Grönområden med träd är viktigt för 
människors hälsa och ska bevaras och 
nyplanteras.  

Utbildning och arbetstillfällen 
Ljungby måste se till att ha tillräckliga 
resurser för att ge möjlighet till bra skolor 
både vad det gäller lärarresurser och 
lokaler. Skolor måste vara anpassade för 
alla elever med eller utan funktionshinder. 

Det kommer behövas mycket ekonomiska 
resurser för att investera i nya skolor och 
förskolor. Dessa ekonomiska resurser 

måste planeras finnas när behoven 
kommer. 

Ett exempel på kunskapsbaserad 
företagsverksamhet är att använda 
koldioxid (CO2) från rökgaser i Ljungby 
Energis anläggning och i en kemisk 
process tillsammans med vätgas (H2) som 
produceras genom elektrolys av vatten, 
tillverka metanol (CH3OH) som är en 
vätska och som kan användas i 
förbränningsmotorer alternativt 
bränsleceller till fordon eller elproduktion 
vid höga effektbehov i Sveriges elnät. 
Detta kräver forskning och utveckling av 
tekniken.  

Äldreomsorg 
Vi vet att behovet av äldreomsorg kommer 
att öka beroende på att vi blir äldre.  

Det är därför nödvändigt att planera för 
mer byggnation av trygghetsboende och 
serviceboende till rimliga hyreskostnader. 

Det är troligt att kommande generationer 
äldre som behöver omsorg kommer att bli 
mer krävande dels för att de har via 
skattsedeln betalat för att få god omsorg på 
ålderns höst och dels för att deras fysiska 
och psykiska tillstånd kommer innebära 
större behov.  

Hänsyn till dessa behov blir mer viktiga i 
framtiden och kommer kräva mer 
ekonomiska resurser i form av personal 
och boende.  

I dag bor det många ensamma människor i 
sina villor där de kanske skulle trivas bättre 
i ett trygghetsboende med ”lagom” storlek 
på boendet och till rimlig kostnad och med 
grannar runt omkring. Dessa villor skulle 
då tidigare kunna komma ut på marknaden 
till yngre familjer. 

Kommentar:   

Visionen 
Kommunens vision ”I Ljungby kommun 
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formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035” är en politiskt beslutad 
vision. Visionen är en viktig utgångspunkt 
i översiktsplanen och i övrig strategisk 
planering i kommunen. En annan viktig 
utgångspunkt i översiktsplanen är de 
globala målen och de tre 
hållbarhetsaspekterna. En stor utmaning i 
översiktsplanen är att planera för en 
växande kommun, samtidigt som vi tar 
hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling. 
För att i översiktsplanen på ett hållbart sätt 
kunna hantera en befolkning på 35 000 
invånare behöver vi ta höjd för en större 
befolkningsökning i kommunens 
planering.  

Serviceorter 
I översiktsplanen redovisas 
markanvändningsförslag för centralorten 
och serviceorterna. I jämförelse redovisas i 
gällande översiktsplan endast 
markanvändningsförslag i centralorten. 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde.  

I Ljungby kommun är det viktigt att det 
finns en levande och attraktiv landsbygd 
att bo, leva och verka i. Serviceorter 
säkerställer att det finns viss kommunal 
service och möjlighet till kommersiell 
service inom ett rimligt avstånd i hela 
kommunen. Serviceorterna ska ses som en 
motor för sitt omland och bidra till dess 
utveckling, samtidigt som den kan ses som 
en mötesplats för invånarna.  

Det är idag svårt att få möjlighet att låna 
pengar till att bygga hus i större delen av 
landet. I Ljungby kommun finns det större 
möjlighet till lån i centralorten, medan det 
är svårare i övriga orter och på 
landsbygden. Det som styr bankernas vilja 
att låna ut pengar är hur fastighetsvärdena 

ser ut på orten. En förhoppning med 
serviceorterna är att det faktum att 
kommunen satsar långsiktigt där ska 
påverka fastighetsvärdena och därmed 
möjligheten att bygga.  

Den stora efterfrågan på nya bostäder finns 
i Ljungby, varför huvuddelen av 
markanvändningsförslagen planeras i 
centralorten. Det finns dock en efterfrågan 
på att bygga även utanför centralorten. För 
att möjliggöra husbyggnation även i övriga 
orter behöver det finnas byggbara tomter, 
vilket är fallet i nästan alla av kommunens 
orter. Befintliga tomter överensstämmer 
inte alltid med efterfrågan, antingen genom 
att de inte är tillräckligt attraktiva eller av 
fel boendeform. Det kan därför vara viktigt 
att möjliggöra för till exempel strandnära 
tomter eller lägenheter.  

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är i översiktsplanen 
utpekat som utvecklingsområde. Det är en 
följd av att området ligger utanför 
översiktsplanens utpekade stråk, men att 
potentialen för utveckling bedöms finnas 
på längre sikt. Det pågår en utveckling i 
området med såväl nybyggnation och 
permanentning av fritidshus. I området 
finns många olika intressen, där de 
viktigaste utöver bostadsintresset är 
naturvärden, friluftsliv, turism och 
dricksvatten. Vidare behöver tillgången till 
service och kollektivtrafik förbättras. För 
att kunna planera för utvecklingen i ett 
område där kommunen äger lite mark 
samtidigt som hänsyn tas till alla de 
intressen som finns behöver ett 
helhetsgrepp tas kring utvecklingsområdet, 
i form av en fördjupad översiktsplan. 
Avgränsningen av utvecklingsområdet 
behålls oförändrad i översiktsplanen, men 
får hanteras vidare i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen 

LIS-område 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
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översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då det är ett arbete som får göras 
separat från översiktsplanen.  

Oavsett om LIS-områden har pekats ut 
måste alltid hänsyn tas till djur- och växtliv 
och människans möjlighet att röra sig. Det 
innebär att det inte är tillåtet att upphäva 
eller ge dispens från strandskyddet för den 
del av stranden som behövs för att 
allmänheten ska kunna passera. 
Strandskyddslagstiftningen säkerställer att 
strandskyddsfrågor hanteras på ett 
genomtänkt sätt. Det ligger även i 
kommunens intresse att 
landsbygdsutveckling kan ske samtidigt 
som natur- och rekreationsvärden bevaras.  

Bolmens östra strand 
En enhetlig VA-lösning behövs för 
Bolmens östra strand då många befintliga 
anläggningar i området inte klarar dagens 
krav på vatten och avlopp samt för att 
möjliggöra för områdets fortsatta 
utveckling. Översiktsplanen har 
kompletterats med att arbete med VA-
överförings-ledning och gång- och 
cykelväg från Ljungby och genom 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
pågår och beräknas bli klart år 2024 för 
hela sträckan. Vidare har det förtydligats 

att VA-överföringsledningen till Bolmens 
östra strand är en förutsättning för en 
fortsatt utveckling och framtida 
planläggning i området. 

De ekonomiska aspekterna av VA-
överföringsledningen ligger utanför 
översiktsplanens ansvar. 

Höghastighetsjärnväg 
Ljungby kommun ser stor potential i en 
möjlig höghastighetsjärnväg genom 
kommunen med station i anslutning till 
Ljungby stad. Samtidigt försvårar de 
oklara planeringsförutsättningarna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. Kommunen behöver 
därför ett tydligt förhållningssätt till vilken 
hänsyn som ska tas till en möjlig 
höghastighetsjärnväg. 

För att tydliggöra kommunens 
förhållningssätt till höghastighetsjärnvägen 
har ett separat politiskt beslut tagits, vilket 
styr hur översiktsplanen utformas och hur 
kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Beslutet har stor påverkan på 
översiktsplanens granskningsförslag, där 
särskilt det faktum att den västra 
korridoren tagits bort har möjliggjort för 
nya markanvändningsförslag i den västra 
delen av centralorten. 

För att få nytta av en höghastighetsjärnväg 
genom Ljungby kommun behövs en station 
för på- och avstigning. De beräknade 
restidsvinsterna mellan Ljungby och 
stationsorter längs en möjlig nord-sydlig 
höghastighetsjärnväg är mycket stora och 
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skulle möjliggöra för pendling till 
Öresundsregionen och Jönköpings 
arbetsmarknadsregion. På så sätt förbättras 
möjligheterna för Ljungby både som 
arbets- och bostadsort. För tåg och annan 
kollektivtrafik är det viktigt att det är 
enkelt att byta trafikslag, vilket möjliggörs 
genom bland annat kollektivtrafiknoder 
med busshållplats, pendlarparkering för bil 
och cykel samt gång- och cykelförbindelse. 
Avståndet mellan en tänkt station och 
Ljungby centrum är ca 3 km, vilket gör att 
både cykel och stadsbuss är realistiska 
alternativ. Kostnaderna för att bygga en 
station fördelningen av kostnaderna mellan 
främst kommunen och Trafikverket 
behöver studeras vidare om det blir 
aktuellt.  

Energi- och klimatfrågor 
Alternativen till fossila bränslen är 
självklart viktiga för hur trafiken utvecklas 
i framtiden, men biltrafiken leder oavsett 
till negativa konsekvenser som utsläpp, 
buller och trängsel. Översiktsplanen 
hanterar dock inte frågan om drivmedel för 
fordon.  

Gång- och cykelväg 
Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att förtydliga vikten av ett säkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät, för 
att skapa förutsättningar för ett ökad 
användande av de hållbara trafikslagen 
gång och cykel. Ställningstaganden har 
tagits fram för att lyfta vikten av att 
prioritera banvallslederna och underhåll: 

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

samt rekreationsmål som 
idrottsplatser och badplatser.  

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling. 

• Serviceorternas koppling till 
stråkens snabba kollektivtrafik ska 
säkerställas med gång- och 
cykelförbindelse till externa 
busshållplatser och 
pendlarparkering med 
laddinfrastruktur.   

Hastighetsbegränsningar inom tätorterna, 
snöröjning samt belysning hanteras inte i 
översiktsplanen.  

Synpunkter som gäller kvaliteten på 
specifika sträckor vidarebefordras till 
ansvarig förvaltning.  

Energi- och klimatfrågor 
Energiförbrukningen behöver minska totalt 
sett då den är en viktig faktor till 
klimatförändringen. För att minska 
klimatpåverkan och anpassa systemet efter 
förändrat klimat och ökad efterfrågan från 
elbilar är det viktigt att se över både 
elproduktionen och elsystemet. För 
elförsörjningen är det viktigt att elen är 
tillverkad på ett hållbart sätt, att det finns 
tillräckligt med energi och att systemet är 
robust. Översiktsplanen innehåller ett 
ställningstagande under översiktsplanens 
strategiområde ”Infrastruktur och 
kommunikationer” om att arbeta för att öka 
kommunens förnybara energiproduktion 
och på så sätt minska de fossila utsläppen. 

Textavsnittet om vindkraft förtydligas med 
att det finns en gällande vindkraftsplan och 
vad den innebär, samt att den tar ställning i 
ett antal frågor kopplade till 
vindkraftsetableringar. Vindkraftsplan från 
2018 kommer att fortsätta gälla även efter 
att översiktsplanen.  

Det går inte att ställa tekniska krav på att 
det till exempel ska placeras solceller på 
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byggnader i detaljplaner, utan det 
förutsätter att kommunen är 
fastighetsägare. Det är dock inte någon 
fråga som hanteras i översiktsplanen. 
Möjliga platser för etablering av 
solcellspark behöver inte hanteras som 
markanvändningsförslag i översiktsplanen 
och kräver ingen planläggning för att 
kunna genomföras. Skyltlägen för 
solcellsetablering kan sannolikt ordnas 
inom bebyggelsefria zoner längs med E4 
och riksväg 25, men det kräver en dialog 
med Trafikverket. Etablering i 
undanskymda lägen beror mer på intresset 
hos enskilda fastighetsägare.  

Översiktsplanen tar inte ställning till vilka 
drivmedel för fordon som ska prioriteras, 
både för att det ligger utanför 
översiktsplanens mandat och för att 
teknikutvecklingen skulle göra ett sådant 
ställningstagande inaktuellt snabbt.  

Frågor om produktion och användning av 
vätgas hanteras inte i översiktsplanen. 
Ljungby kommun deltog under 2019-2020 
i en förstudie om att främja tillverkning 
och användning av förnybar vätgas i 
Kronoberg. Möjligheten till produktion av 
vätgas, tankstation för vätgas och att byta 
ut kommunens bilar mot vätgasbilar måste 
dock utredas vidare separat.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Frågan om att skapa ett inkluderande och 
trivsamt samhälle för invånarna 
återkommer främst i strategiområdena 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer” och 
”Uppleva och göra”. Det tydligaste 
ställningstagandet i frågan anger att ” 
Kommunen ska främja etablering och 
utveckling av mötesplatser som knyter 
ihop både platser och människor”. 
Ställningstagandena har inte pekat ut 
specifika målgrupper. Översiktsplanen 
kompletteras därför med en 
ställningstagande om att ” 
Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till 

diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. 
Barnkonventionen som blev svensk lag 
2018 kan i planeringssammanhang 
hanteras genom att göra en 
barnkonsekvensanalys”.  

En stor del av kommunens framtida 
bostadsbebyggelse beräknas ske i 
centralorten. I Ljungby föreslås i 
översiktsplanen både förtätning och 
omvandling i centrum samt nyexploatering 
i direkt anslutning till staden. Område 1 
(tidigare 12) innebär förtätning i centrum 
och omvandling av industriområde 
omedelbart söder om centrum. Tanken 
med att peka ut befintliga verksamhets- 
och industriområden för en annan 
användning är långsiktig och syftar till att 
på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan.  

Prioritering av hållbara trafikslag och 
grönytor tas upp i översiktsplanen. I 
översiktsplanen föreslås naturreservat i 
anslutning till Ljungby mellan Ringleden 
och byn Höslänga.  

Kolonilotter hanteras inte i 
översiktsplanen, det finns möjlighet för 
denna typ av prioritering inom 
grönstrukturen där utredningar visar detta 
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lämpligt. Kulturverksamheter är viktiga för 
kommunens attraktivitet. Lokaler för 
kulturverksamheter regleras inte specifikt i 
översiktsplanen, men möjlighet till sådan 
verksamhet finns både i centrum och i 
stadsmässiga bostadsområden.  

Kommunikationer 
Översiktsplanen föreslår 
kollektivtrafiknoder med busshållplats, 
pendlarparkering för bil och cykel samt 
gång- och cykelförbindelse för centralorten 
och serviceorterna. Ett av syftena med 
dessa är att det ska vara enkelt att byta 
trafikslag. Vidare anger översiktsplanen att 
kollektivtrafiken genomgående ska ha en 
hög standard i stråken, både till 
närliggande kommuner och inom 
kommunen. Serviceorterna ligger i 
anslutning till stråken och prioriteras för 
bra kollektivtrafik.  

Vatten och avlopp 
Frågan om utbyggnad av VA-nätet med en 
ledning med vatten som kan användas 
istället för dricksvatten för att spola 
toaletter och vattna trädgårdar hänvisas till 
berörd förvaltning. Samma sak gäller 
återanvändning av fosfor i avloppsvattnet 
till jordbruket.  

Grönstruktur 
Frågor om grönstruktur och grönområden 
lyfts i flera av översiktsplanens 
ställningstaganden, vad gäller betydelsen 
av naturvärden, tillgängliga 
rekreationsområden, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Översiktsplanen 
anger ett behov av att öka kunskapen om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
för att kunna användas i samhällsplanering 
och för att förbättra förutsättningen för det 
naturliga ekosystemet. Ett 
ställningstagande om att inför möjliga 
exploateringar ska värdefulla träd och 
trädsamlingar inventeras har tagits fram. 

För att natur- och rekreationsvärden ska 
kunna hanteras på ett bra sätt i 
samhällsplaneringen ska dessa värden 
inventeras i tidigt skede och grönytor 
reserveras. Vid förlust av naturvärden vid 
exploatering kan kompensationsåtgärder 
som trädplantering vara ett alternativ. 
Betydelsen av trädplanteringar lyfts 
särskilt för vårdinrättningar och 
förskolor/skolor. Ställningstaganden finns 
för att hänsyn ska tas till grönstråk med 
natur- och rekreationsvärden, de ska  
tillgängliggöras samt att det ska avsättas 
områden för bebyggelsenära natur.  

Översiktsplanen reglerar inte vilket 
drivmedel som används i båtar.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Ett ställningstagande i översiktsplanen är 
att arbeta för ett varierat utbud av bostäder 
i fråga om upplåtelseformer, bostadsstorlek 
och arkitektoniska uttryck, vilket möjliggör 
för flyttkedjor och stimulerar att 
kommunens befolkning kan öka.  

Det är viktigt att ha med frågor om 
förnyelsebar energi, gång- och cykelvägar 
och grönområden vid planering av 
bebyggelseområden.  

Näringsliv 
Att utbildning och arbetstillfällen är en 
viktig utvecklingsfråga för kommunen 
förtydligas i att översiktsplanen har ett 
strategiområde för ”Näringsliv och 
utbildning”. Detta är inte i första hand en 
samhällsplaneringsfråga och 
översiktsplanen har främst mandat att 
planera för attraktiva lokaliseringar av 
arbetsplatser utifrån branschernas olika 
behov samt att poängtera betydelsen av bra 
möjligheter till arbetspendling.    

Vilka orter som ska ha skola regleras inte i 
översiktsplanen. För serviceorter anges 
dock att förskola/skola bör ingå i den 
grundläggande servicen. Vidare finns det 
lagkrav på att skollokaler ska vara 
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tillgänglighetsanpassade för 
funktionshindrade. 

Den omvärldsanalys som har använts som 
underlag för översiktsplanen pekade ut en 
åldrande befolkning som en av de 
utmaningar som är relevanta för 
kommunens samhällsplanering och 
utveckling. Där poängteras att andelen 
äldre ökar samtidigt som andelen 
arbetsföra minskar, vilket försvårar för 
både arbetsmarknad och ekonomi. Detta är 
dock en fråga som i första hand hanteras i 
andra sammanhang än 
samhällsplaneringen.  

Översiktsplanen möjliggör för byggnation 
av trygghetsboende och serviceboende 
både inom markanvändningsförslag för 
både sammanhängande bostadsbebyggelse 
och mångfunktionell bebyggelse. Vidare 
detaljplanering krävs dock. En 
samhällsplaneringaspekt av det byggs 
boenden är att det kan skapa flyttkedjor 
som möjliggör för ett ökat bostadsutbud 
och ökande befolkning.  

Moderaterna 
Generellt tycker vi att förslaget till ny 
översiktsplan är väl genomarbetad och har 
tagit till vara på synpunkter och idéer som 
kommit in under arbetet med ny 
översiktsplan. Vi har dock ett antal förslag 
på justeringar som vi tror kommer att göra 
den färdiga ÖPn ännu bättre. 

Del 1 Utgångspunkter 
Sida 3: Andra spalten, planförslag, här bör 
framgå att planförslaget för första gången 
omfattar hela kommunen och att 
serviceorterna är en viktig del i 
kommunens utveckling och att 
serviceorterna är ett första steg när det 
gäller utvecklingen av kommunens mindre 
orter. Flera orter kommer att läggas till i 
framtiden. 

 

Del 2 Planförslag 
Generellt 

• Bilderna i planförslaget ska vara 
tagna i kommunen 

• Byggande av det kommunala 
bostadsbolaget skall kunna ske i 
områden även utanför 
serviceorterna 

• Generellt är det viktigt att det 
framgår att Serviceorterna är ett sätt 
att hindra urbanisering och öka 
servicen på landsbygden och att 
föreslagna orter är ett första steg. 
Det är också mycket viktigt att det 
framgår att kommunens mål inte är 
att lägga en blöt filt över övriga 
orter i kommunen. 

• Under tiden vi har arbetat med 
strukturbilden i partiet så har vi 
kommit fram till ordet 
utvecklingsort är väl så användbart 
som serviceort. Att rakt av byta ut 
begreppet serviceort är vi dock inte 
beredda att göra, inte i detta läge i 
alla fall. Men begreppet 
utvecklingsort andas mer framtid 
och positivitet och borde vara 
användbart i något sammanhang.  

Sida 6: Ytterligare poängtera vikten av 
förtätning i staden.  

Sida 6: Under strukturbildens innebörd 
pratar man om utvecklingsstråk för väg 
555, här bör vägen mellan Lagan och 
Bolmsö också tas med 

Sida 6: längst ner på sidan står i en 
parantes att vi ska ha laddstolpar, vi tycker 
det ska tas bort, kommunen ska inte stå för 
”Tankningsinfrastruktur”. 

Sida 6: Längst ner på sidan under 
serviceorter tycker vi att det ska stå att 
kommunen uppmuntrar till utveckling av 
lokala utvecklingsgrupper som hjälp i 
arbetet. 
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Sida 7: Strukturbilden skall omfatta 
ytterligare en serviceort: Agunnaryd 

Sida 8: I slutet av stycket om Bolmens 
östra strand står om stråket 555, vi tycker 
här att även vägen Lagan – Bolmsö ska 
vara med.  

Sidan 12: Första stycket vill vi att stråket 
till Älmhult lufts fram ytterligare genom 
att vi säger att en ny väg till Älmhult är 
önskvärd för att nå önskad effekt när det 
gäller nedkortning av restid.  

Sida 12: Första spalten, sista stycket om att 
kommunen i dagsläget är beroende av 
omvärlden mm, anser vi vara överflödig 
text, ta bort. 

Sida 12: Andra spalten längst ner, förklara 
begreppet mobility management 

Sida 16: Första spalten mitt på sidan om 
2018 års torka, ta bort den texten. Ren 
utfyllnad som inte ger något. 

Sida 20: Första spalten, ställningstaganden, 
andra punkten, vill vi att det förtydligas att 
vi gärna ser att industrierna inte ligger i 
centrum och då hämmar 
centrumutvecklingen. 

Sida 20: Första spalten längst ner under 
utmaningar så bör det framgå att 
serviceorter är ett sätt att hindra 
urbaniseringen. 

Sida 20: Andra spalten tredje punkten om 
laddstolpar. Vi tycker inte kommunen ska 
stå för laddinfrastruktur. 

Sida 24: Spalt 2, punkt 2 och 4, det är inte 
bara våra utbildningar som kan utökas med 
våra fokusområden som bakgrund utan 
våra fokusområden kan även ge nya 
företag. 

Sida 26: Lyft fram våra naturreservat i 
texten 

Sida 30: Första spalten, område 2 och 3, 
utöka område 3 till att omfatta hela ytan 
mellan kronoskogen och riksväg 25 

Sida 30: Andra spalten, område 5, vi är 
tveksamma till att område 5 ska finnas med 
över huvud taget. Vi ser hellre att område 2 
är det viktigaste området vid expansion 
norrut.  

Sida 32: Första spalten, område 6, här 
beskrivs att man ska kunna bygga 3 
våningar, försvårar det inte sikten mot ån 
väsentligt för de som bor på Påalsvägen, 
borde räcka med 2 våningar. 

Sida 32: Begreppet värmeöar bör förklaras 

Sida 33: Första spalten, område 11, här bör 
det läggas till att området lämpar sig för 
industri om järnvägens dragning blir öster 
om tätorten.   

Sida 33: Andra spalten, område 12, lägg 
till skola som förslag på markanvändning. 
Till exempel Aspebacken kan bli aktuell 
för detta. 

Sida 33: Högra spalten, område 13, ta bort 
förslaget om skola här, stan ska växa 
utmed ån och inte mot Vislanda. 

Sida 35: Andra spalten, område 21, Lägg 
till att marken kan användas för ny F-9 
skola 

Siad 37: Första spalten, åtgärder för 
hållbara trafikslag, här nämns 
Europaporten, vad är det? Om det är 
Ljungbyporten som avses så bör namnet 
Ljungbystopp användas, det är det 
vedertagna namnet som alla parter försöker 
ända till. 

Sida 38: Första spalten, första stycket, lägg 
till att det finns en 18 håls golfbana i 
samhället  

Sida 38: Första spalten, område 1, stryk 
området ingen vill bo där. 
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Sida 38: Andra spalten, område tre, stryk 
området norr om Åbyforsvägen. 

Sida 39: Lägg till område för bostäder från 
Hördavägen till Skålån. Detta område har 
historiskt exproprierats av kommunen för 
bostadsändamål. 

Sida 40: Andra spalten, Grönstruktur, 
minska om möjligt ner Grönstrukturytan. 

Sida 42: Första spalten, område 2, ta bort 
området det är föga naturskönt, ingen vill 
bo där.  

Sida 43: Lägg till föreslagna LIS område 
på kartan och minska ner 
Grönstrukturområdet. Som det är nu så är 
ju hela området vid Lidhultsån omöjligt att 
exploatera. Området är mycket naturskönt 
och skulle lämpa sig ypperligt för 
bebyggelse, särskilt norr om Ljungbyvägen 

Sida 43: LIS område borde inrättas utmed 
Lidhultsån. 

Sida 50-53: Här ansluter vi oss i helhet till 
förslaget som tagits fram av 
utvecklingsgruppen i Hamneda. Vi tycker 
också att LIS område utmed Lagaån 
inrättas.  

Sida 56: Andra spalten, område 2, lägg till 
att området också kan vara aktuellt för 
skola. Dessutom bör området utökas ner 
till vattnet både västerut och söderut, 
ypperligt läge för strandnära byggande. 
Dessutom bör området planeras för lite 
större tomter för attraktivitetens skull och 
för att skapa oregelbundenhet. 

Sida 57: första och andra spalten, område 
3, 4, 5, Bebyggelsen i detta område bör 
vara mer traditionell eftersom den ansluter 
till befintlig bebyggelse. 

Sida 58: Bilden, badstranden som utgör 
den norra fliken av det blåstreckade 
området är en samfällighet och en väldigt 
fin strand som inte bör exploateras för 
hamnutveckling 

Sida 59: Andra spalten, Södra Ljunga, 
inrätta nytt LIS område mellan skola och 
sjön  

Sida 67: Bilden, låt LIS område 13 vara 
kvar. 

Sida 69: Första spalten, sjön Floren-
flattinge, inför LIS område utmed sjöns 
östra strand från Hördavägen och norrut ca 
5 km. 

Del 3 Hänsyn och planeringsunderlag 

Del 4 Fortsatt arbete 

Sida 7: Andra spalten, här skulle vi vilja ha 
med att en strukturbild gällande Södra 
Ljunga också tas fram 

Kommentar:   

Serviceorter 
Det har förtydligats att den nya 
översiktsplanen jämfört med den förra 
utöver centralorten även har 
markanvändningsförslag för de fem 
serviceorterna. Översiktsplanen omfattar 
däremot inte formellt 
markanvändningsförslag för hela 
kommunens yta. Att peka ut serviceorter är 
en viktig nyhet i den nya översiktsplanen 
och ett sätt att säkerställa kommunal 
service och engagemang i fler delar av 
kommunen. Efter samrådet har Agunnaryd 
lagts till som serviceort, men möjligheten 
finns att lägga till fler serviceorter i 
framtiden. I planförslaget där det finns 
information om serviceorter har det lagts 
till en mening som lyfter fram att 
komplettering med ytterligare serviceorter 
kan ske på längre sikt. 

Kartor och layout 
Bilderna i översiktsplanen har setts över 
för att i så stor utsträckning som möjligt 
innehålla bilder tagna inom kommunens 
geografiska områden. Dock behöver 
bilderna ha en hög upplösning samt rätt 
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utbredning för att kunna användas i 
dokumenten.  

Serviceorter 
Vilken aktör som bygger var regleras inte i 
översiktsplanen, Ljungbybostäders 
ägardirektiv kan styra var de väljer att 
bygga.  

Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. Under 
samrådstiden kom det in synpunkter på 
strukturbilden från både allmänheten och 
politiska partier angående utvecklingen på 
övrig landsbygd. Översiktsplanen har 
därför reviderats vad gäller definitionen av 
övrig landsbygd och landsbygdsutveckling. 
Utvecklingsort har inte lagts till i 
strukturbilden utan det har satsats på att 
förklara att fortsatt utveckling på övrig 
landsbygd bör möjliggöras genom 
översiktsplanens förslag i sin helhet. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Betydelsen av förtätning i staden bedöms 
som tydlig i översiktsplanen, det finns 
ställningstaganden som lyfter detta: 

• Ny bebyggelse ska främst ske i 
form av central 
förtätning/omvandling och 
nyexploatering i direkt anslutning 
till staden, för att minska 

stadsutvecklingens påverkan på 
sammanhängande natur- och 
jordbruksmark.  

• För att öka stadens attraktivitet och 
få en mer resurseffektiv 
markanvändning är det viktigt att 
särskilt Ljungbys centrala delar 
förtätas med stadsmässig 
bebyggelse och att nya områden för 
centrumändamål frigörs genom att 
centralt belägna industrier genom 
dialog och samverkan ges 
möjlighet att omlokaliseras till nya 
attraktiva skyltlägen främst utmed 
E4:an.  

Bolmens östra strand 
Utvecklingsstråket är att ses som det 
huvudsakliga stråket till 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
och är främst kopplad till väg 555. Det 
utpekade stråket är en följd av det 
definierade utvecklingsområdet och har 
ingen egen status i strukturbilden utan den, 
men översiktsplanens utvecklingsområde 
visar på en potential och ett behov i att 
utveckla stråket. I samband med att en 
fördjupad översiktsplan görs för 
utvecklingsområdet kommer 
stråkfunktioner i och till området att 
utredas. 

Kommunikationer 
För att pendlarparkeringarna ska vara 
attraktiva bör där finnas laddinfrastruktur 
för fordon. Begreppet laddstolpar byts i 
översiktsplanen mot laddinfrastruktur för 
att få ett mer teknikoberoende begrepp. 
Översiktsplanen anger dock inte vilken 
aktör som ansvarar för att det byggs ut.  

Landsbygd 
Betydelsen av lokalt engagemang på övrig 
landsbygd har poängterats under 
strategiområdet ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer”. För att få en långsiktig 
effekt av arbetet med 
landsbygdsutveckling behöver det bedrivas 
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av kommunen i samverkan med privat och 
ideell sektor. Översiktsplanen hindrar inte 
att sådana satsningar görs framåt. 

Serviceorter 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter. Efter samrådet har ett 
politiskt beslut tagits om att utse även 
Agunnaryd till serviceort. Översiktsplanen 
har därför kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd. 

Väg mot Älmhult 
Ställningstagandet om vilka stråk som 
behöver förbättras har kompletterats med 
betydelsen av att minska restiden för att 
förbättra kopplingarna till Älmhult och 
Halmstad. Vad gäller stråk till Älmhult har 
översiktsplanen förtydligats med att väg 
594/592 (mellan Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) prioriteras före länsväg 124 
(mellan Ljungby och Liatorp), på grund av 
den raka sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. 

Energi- och klimatfrågor 
Text om elförsörjning har skrivits om så att 
det lyfts fram att de stora utmaningarna 
handlar om att minska den totala 
energiförbrukningen och öka andelen 
förnyelsebar energi. 

Ställningstagandet om mobility 
management har skrivits om så att det 
framgår vad begreppet innebär. 

Avsnittet om 2018 års torka tas bort, då 
den inte ger något nytt och snabbt blir 
inaktuell.  

Serviceorter 
En text som förklarar målsättningen med 
att definiera serviceorter har lagts till under 
strukturbildens innebörd. ”Målet med att 
definiera serviceorter är främst att 
långsiktigt säkra tillgång till offentlig och 

kommersiell service i de utpekade orterna 
och deras omland samt att olika satsningar 
ska fokuseras där de skapar störst värde.” 

Näringsliv 
Ställningstagande har inte ändrats att även 
inkludera nya företag då det i 
översiktsplanen har lagts fokus på 
utbildning kopplat till fokusområdena, 
ställningstagandet om att öka 
branschbredden blir styrande utifrån 
efterfrågan. 

Grönstruktur 
I strategiområdet ”Natur och vatten” har 
hanteringen av naturreservat lyfts ur som 
ett separat ställningstagande. Även i 
strategiområdet ”Uppleva och göra” 
poängteras naturreservatens betydelse för 
rekreation. De områden som 
översiktsplanen föreslår som nya 
naturreservat förtydligas också i 
markanvändningsförslagen.  

Markanvändningsförslag Ljungby 
Beskrivningen av område 9 (tidigare 2) 
och 10 (tidigare 3) i Ljungby har delats i 
två separata områdesbeskrivningar. 
Område 10 (tidigare 3) utökas i både väst, 
syd och öst för att på så sätt få till ett 
område som är större, mer attraktivt och 
ihopkopplat med övrig bebyggelse i 
Ljungby. Området begränsas av 
Kronoskogens naturreservat i söder, Märta 
Ljungbergsvägen i väster, väg 25 i norr 
och ån Lagan i öster.  

Område 12 (tidigare 5) bedöms som ett bra 
område för sammanhängande 
bostadsbebyggelse och behålls i 
översiktsplanen. Prioriteringen av i vilken 
ordning markanvändningsförslagen ska 
planläggas hanteras separat i kommunens 
löpande planering.  

För del av område 11 (tidigare 6) finns ett 
planuppdrag för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. Våningsantal och 
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eventuell påverkan på sikten hanteras 
vidare i arbetet med detaljplanen.  

Värmeöar är ett begrepp som beskriver att 
tätbebyggda områden rent generellt är 
varmare än obebyggda och glest bebyggda 
områden, vilket har förtydligats i 
översiktsplanens del 2. Ett sätt att minska 
värmeöarnas intensitet och effekten av 
bland annat värmeböljor är att plantera 
träd. 

Område 8 (tidigare 11) reserveras för 
mångfunktionell bebyggelse då det bedöms 
som attraktivt för bostadsbebyggelse samt 
lättare verksamheter och på så sätt kan 
möjliggöra för en koppling till Tofta och 
vidare till Hovdinge och Kvänslöv.  

Område 1 (tidigare 12) föreslås för 
mångfunktionell bebyggelse, vilket kan 
inkludera skola.  

Betydelsen av område 6 (tidigare 13) som 
möjligt stationsområde har blivit tydligare 
genom att en möjlig höghastighetsjärnväg i 
översiktsplanen föreslås gå öster om 
Ljungby. Ett eventuellt stationsområde 
behöver innehålla många olika funktioner 
som centrum, bostäder och icke störande 
verksamheter. Mångfunktionell bebyggelse 
kan även inkludera skola. Det finns ett 
planuppdrag för området med syfte att 
skapa ett nytt bostadsområde med F-9 
skola och mindre verksamheter. 

Område 2 (tidigare 21) är ett relativt 
centralt område med många möjliga 
markanvändningar, varför området ändras 
till mångfunktionell bebyggelse vilket kan 
inkludera både icke störande verksamheter, 
bostäder, idrott och skola.  

I avsnittet om hållbara trafikslag ändras det 
till namnet Ljungbystopp. 

Serviceort Lagan 
Beskrivningen av Lagans samhälle 
kompletteras med att där finns en 18-håls 
golfbana.  

Område 5 (tidigare 1) minskas då det 
ligger isolerat från övriga bostadsområden 
i Lagan.  

Område 1 (tidigare 3) utökas västerut för 
att omfatta stationsområdet och behålls i 
övrigt för att möjliggöra omvandling av all 
central industrimark. Tanken med att peka 
ut befintliga verksamhets- och 
industriområden för en annan användning 
är långsiktig och syftar till att på sikt ordna 
attraktiva platser för utveckling av bostäder 
och centrumfunktioner. På så vis skapas 
platser för industri/verksamheter med 
skyltläge, mer separerat från 
bostadsområden. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark. 

Ett nytt område för sammanhängande 
bostadsbebyggelse har lagts till öster om 
Gunnarforsgatan och norr om 
Prästtorpsvägen.  

Grönstruktur 
Inför granskningen har grönstrukturen i 
orterna setts över för att säkerställa att 
enbart mark som absolut behöver bevaras, 
pekas ut i markanvändningskartan. Den 
mark som inte pekas ut behöver 
nödvändigtvis inte betyda att exploatering 
av området kommer att ske, men en 
utveckling av orten begränsas i mindre 
utsträckning. Utvecklingen i de områdena 
kan lättare styras mot exploatering med 
bebyggelse.  
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Områdena utpekade för grönstruktur kan 
ha flera funktioner för bland annat 
dagvattenhantering eller rekreation. Det 
krävs ett stort arbete för att kartlägga exakt 
vad ett specifikt område ska användas till 
och är mer lämpligt att göra behöver därför 
utredas i fortsatta fördjupningar eller i 
kommande detaljplaner. Även inom de 
utpekade utvecklingsområdena behöver 
dagvattnet, grönstruktur, rekreation m.m. 
hanteras vilket behöver göras när 
områdena detaljplaneras.  

Serviceort Lidhult 
Område 3 (tidigare 2) i Lidhult behålls, då 
det bedöms som ett attraktivt läge i 
anslutning till öppet landskap och innebär 
en naturlig expansion av 
tätortsbebyggelsen. 

Föreslaget LIS-område i Lidhult läggs till 
med karta under avsnittet om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Det föreslagna området norr om 
Ljungbyvägen är inte lämpligt, då där är 
höga naturvärden, mindre bra 
markförhållanden och ingen kommunal 
mark. Stora delar av den kvarvarande 
grönstrukturen är utpekad som riksintresse, 
naturreservat eller nyckelbiotop alternativt 
har betydelse för de regionala 
lövskogsstråken och behålls som 
grönstruktur i översiktsplanen. 
Grönområdet i anslutning till kyrkan 
föreslås som naturreservat. 

LIS-område 
Angående synpunkterna från 
utvecklingsgruppen Hamnedas framtid, se 
separat svar på deras yttrande. LIS-område 
utmed Lagaån kan inte utan vidare 
utredning pekas ut som LIS-området på 
grund av risken för översvämning. 

Eftersom hela utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand är tänkt att hanteras i 
en separat fördjupad översiktsplan kommer 
inga markanvändningsförslag i 

utvecklingsområdet att presenteras i 
översiktsplanen. Alla synpunkter som rör 
Bolmens östra strand kommer att hanteras i 
samband med det projektet.  

Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då ett omtag på LIS-planen är ett 
omfattande arbete som bör göras separat 
efter översiktsplanen antagande. Alla 
synpunkter som rör LIS-området kommer 
att hanteras i samband med framtagande av 
ny LIS-plan. 

Del 4 i översiktsplanen behandlar det 
fortsatta arbetet med löpande översiktlig 
planering, vilket inkluderar att göra olika 
typer av strategiska planeringsprojekt och 
utredningar. Listan på sådana projekt i del 
4 är tänkt att inarbetas i en handlingsplan 
för löpande översiktlig planering som ska 
uppdateras årligen och är i nuläget enbart 
är att se som ett förslag. Utifrån interna 
diskussioner efter samrådet har dock listan 
reviderats och innehåller nu förslag på att 
fördjupade översiktsplaner ska tas fram för 
alla serviceorter. För Södra Ljunga finns 
inte något sådant förslag, däremot finns det 
ett planuppdrag för bostäder i samhället 
sedan tidigare.  
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Näringslivsgruppen Bolmens Östra Strand 
Vi vill: 

• Bolmen är och ska vara en stor 
tillgång för hela Ljungby kommun, 
både stad och landsbygd. 

• Säkerställa livskvalitén att bo och 
leva här, spendera sin fritid här, 
driva näring här, bevara 
fastighetspriser osv. 

• Verka för att boende och näring- 
och serviceverksamheter ska öka i 
bygden. 

Vision: 
• Bolmens Östra Strand som är en 

del av hela Bolmen som ska vara en 
stor tillgång för: 

• Hela Ljungby Kommun, både stad 
och landsbygd 

• Smålands Sjörike 
• Säkerställa livskvalitén att bo och 

leva här, spendera sin fritid här, 
driva näring hör osv 

• Boende och närings- och 
serviceverksamheter ska öka i 
bygden.   

Vi kan alla se hur bygden runt hela 
Bolmen inte utvecklas på ett positivt sätt i 
förhållande till potentialen! 

Bolmen är den 10:e största sjön i Sverige, 
belägen 2 timmar från kontinenten. 
Området runt sjön är en mycket viktig och 
strategisk möjlighet för samhällsutveckling 
och turistnäring. 

Ljungby Kommun har enats om en vision 
på 35.000 invånare år 2035. För att nå det 
målet är utveckling av Bolmens Östra 
Strand en av förutsättningarna.  

Del av Smålands Sjörike 
Tiraholms fisk, Löckna Camping, Önne 
Sluss, Gislaved - Turistinformation, Färja-
Bolmsöleden, Gavlö Sjösättningsramp 

Vision 
Attraktivitet, Näring, Turism, Boende, 
Rekreation 

E4 porten – till/från Bolmens östra strand 

Vägstandard från Ljungby och Lagan i 
ÖP2035 

 

Bolmens Östra Strand är en unik tillgång 
och möjlighet 
För att utveckla området ska ett antal 
fokusområden utses.  
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Ett möjligt scenario är: 
• Ljungby/Lagan (Inkörsport) 
• Bolmstad Hamn 
• Mjälen  
• Hölminge 
• Tannåker 
• Bron mellan Tannåker och Bolmsö 
• Bolmsö Kyrkby 
• För att starkt stödja utveckling en 

bör Ljungby kommun placera en 
serviceort vid Bolmens Östra 
Strand, där bl.a. skola ingår. 
Tannåker är ett starkt alternativ 
med redan tillgång till kommunal 
mark i mycket bra läge.  

• Kommunal mark? 

 

• Kommunal mark ska utnyttjas för 
att minimera kostnader och 
optimera tidsplan 

 

Scenario Tannåker 

 

Scenario Tannåker 

•  
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• Kommunal mark ska utnyttjas för 
att minimera kostnader och 
optimera tidplan 

 

Tannåker – Sunnö – Bollstad 

Bolmsö Kyrkby 
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Utökning LIS-område 

Utvecklingsprogram för Ljungby Kommun 
och Bolmens Östra Strand 
De tre fokusområden som kommunen ska 
satsa på för att uppnå tillväxt:  

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

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

• Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen.    

Varumärkesarbete inom de tre områdena.                                                          

De tre ledorden: 

TILLVÄXT, KUNSKAP, 
LIVSKVALITET 

Tillväxt: Näringsliv Entreprenörskap 
Sysselsättning 

• Besöksnäringen är Sveriges 
snabbast växande bransch  

• Utveckla besöksnäringen i nära 
samverkan med Destination 
Småland och Region Kronobergs 
organisation  

• Satsa på miljöer och aktiviteter 
kopplade till kommunens 

fokusområden vatten och muntlig 
berättartradition. 

• Utveckling av besöksmål i 
kommunen finns i området runt 
sjön Bolmen. Stort behov av 
boende, restauranger och 
aktiviteter. 

Kunskap: Lärande, Kompetensutveckling, 
Förnyelse 

• I Ljungby kommun finns nästan 
180 sjöar och vattendrag, och 
Sveriges tionde största sjö – sjön 
Bolmen. 

• Ljungby kommun försörjer cirka 1 
miljon människor med dricksvatten 
i huvudsak från sjön Bolmens 
ytvattentäkt. 

• Baserat på detta är Ljungby 
kommun en naturlig plats för att 
diskutera alla former av frågor 
kring användning och förbrukning 
av vatten. Att kunna bjuda in 
ledande personer på en 
internationell nivå och diskutera 
behov och möjligheter kring vatten 
och vattenförsörjning skulle kunna 
innebära att Ljungby kan förstärka 
och utveckla ett branschsegment 
kring vatten och dess användning.    

• Förslag: Forskningscenter-vatten, 
Skola med profil vatten och natur 

Livskvalitet: Hälsa och omsorg, Attraktiva 
miljöer, Hållbarhet 

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

• Busstrafiken bör utökas genom 
utvecklingsområdet – 
arbetspendling 

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

• Enbart bostäder och 
hamnutveckling har studerats enligt 
utvecklingsprogrammet förslag - 
djupare utredning för hela området. 

Bolmens östra strand – en geografisk 
fördjupning av översiktsplanen med 
omarbetning av befintligt planerings-
underlag bör göras. Detta för att utreda 
områdets roll i strukturbilden, stråk- och 
servicefunktioner samt dess potential för 
bebyggelse, infrastruktur, service och 
besöksnäring.  

Kommentar: 

• Kommande ny skola, placering 
måste väljas i linje med ÖP2035. 

• Tidsperspektiv på utredning? 
• Nyttjande av kommunägd mark? 
• Möjlig annan kommunal service? 
• Utökade LIS -områden? 
• Kostnadsbudgetar? 
• Övergripande tidplaner? 

Varumärke – en mycket viktig del i 
översiktsplanen 

Idag: Ljungby 2035, Bolmens Östra 
Strand, Bolmenbygden, Lingonbygden, 
Sagobygden, Lingonställen i Sunnerbo, 
Smålands Sjörike… 

Gemensamt Varumärke är ett absolut krav 
– Smålands Sjörike? 

Kommentar:   

Bolmens östra strand 
Det är positivt att Näringslivsgruppen 
Bolmens Östra Strand uppskattar den 
potential som finns runt sjön Bolmen och 
dess betydelse för samhällsutveckling och 
turistnäring, samt att man trycker på 
områdets möjlighet att bidra till 
kommunens vision om 35 000 invånare år 
2035. Gruppens vision med attraktivitet, 

näring, turism, boende och rekreation 
stämmer också väl överens med de tankar 
som kommunen har om 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand.  

I översiktsplanen finns ett utvecklingsstråk, 
som definieras som det huvudsakliga 
stråket till utvecklingsområdet, vilket 
främst är kopplat till väg 555 mellan 
Ljungby och sjön Bolmen. Det utpekade 
stråket är en följd av det definierade 
utvecklingsområdet och har ingen egen 
status i strukturbilden utan den, men 
översiktsplanens utvecklingsområde visar 
på en potential och ett behov i att utveckla 
stråket. I samband med att en fördjupad 
översiktsplan görs för utvecklingsområdet 
kommer stråkfunktioner i och till området 
att utredas.  

Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd. 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 
fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 
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I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Frågan om eventuell serviceort vid 
Bolmens östra strand behöver också vidare 
utredning. Målet med att definiera 
serviceorter är främst att långsiktigt säkra 
tillgång till offentlig och kommersiell 

service i de utpekade orterna och deras 
omland samt att olika satsningar ska 
fokuseras där de skapar störst värde. 
Genom att en ort pekas ut som serviceort 
kan boende eller företagare räkna med att 
kommunen har ett långsiktigt engagemang 
i orten. Under samrådstiden kom det in 
synpunkter på strukturbilden från både 
allmänhet och politiska partier, vilka 
främst berörde valet av serviceorter och 
utvecklingen på övrig landsbygd. Efter 
samrådet har ett politiskt beslut tagits om 
att utse även Agunnaryd till serviceort. 
Översiktsplanen har därför kompletterats 
med markanvändningsförslag för 
Agunnaryd och även reviderats vad gäller 
definitionen av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 

Att bebygga kommunalägd mark möjliggör 
för relativt snabb planläggning och tillgång 
till tomter för industri, bostäder och 
kommunal service. I många fall kan dock 
den kommunala marken vara olämplig att 
bebygga. I och omkring Tannåker finns det 
till exempel områden med hög 
översvämningsrisk, vilket innebär att 
utveckling där kan ske med mötesplatser 
eller annan användning som tål 
översvämning snarare än med bebyggelse. 
Detta får utredas vidare i en fördjupad 
översiktsplan. 

LIS-område 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
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utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då ett omtag på LIS-planen är ett 
omfattande arbete som bör göras separat 
efter översiktsplanen antagande. Alla 
synpunkter som rör LIS-området kommer 
att hanteras i samband med framtagande av 
ny LIS-plan.   

Visionen 
Det är kul att ”Näringslivsgruppen 
Bolmens Östra Strand” har tagit till sig av 
översiktsplanens samrådsförslag och utgår 
från det för sina förslag. För de tre 
fokusområdena har ett omfattande arbete 
påbörjats på kommunen och beslut finns 
också om att bedriva varumärkesarbete 
inom de tre fokusområdena.  

De tre tidigare strategiska områdena 
tillväxt, kunskap och livskvalitet har ersatts 
med tre visionsmål. Dessa visionsmål är en 
del av Ljungby kommuns styrmodell för 
visionsstyrning, vilken har sin 
utgångspunkt i kommunens övergripande 
vision "I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 
2035". De tre visionsmålen är:  

• Bästa kommun att växa i 
• Livslångt lärande för alla 
• Vi skapar ett rikt liv  

Yttrandet kommer i sin helhet att hanteras 
vidare i arbetet med en fördjupad 
översiktsplan. 

Del 4 i översiktsplanen behandlar det 
fortsatta arbetet med löpande översiktlig 
planering. En årlig uppföljning föreslås i 
form av en handlingsplan med kommande 
strategiska planeringsprojekt. Tidplan och 
budget för kommande projekt tas fram i 
samband med beslut om handlingsplan för 
löpande översiktlig planering samt att 
starta projektet. 

Näringsliv 
Kommentarer om besöksnäringen samt 
gemensamt varumärke för Bolmenområdet 
är viktig men hanteras inte i 
översiktsplanen utan vidarebefordras till 
berörd förvaltning för fortsatt hantering. 

Odensjö sockenråd 
Belysning – Odensjö samt 
busshållplatserna 
Som det är nu är det direkt livsfarligt att stå 
vid busshållplatserna i socknen. Isär på 
vägen från Lidhult till/från väg 25 som går 
mellan Halmstad och Ljungby. Hastigheten 
är 90 km/h på denna väg och 
busshållplatserna har ingen belysning alls.  

Det är becksvart på höstar och vintrar och 
inte en chans att upptäcka barnen, trots 
reflexer och väster, förrän det är försent. 
Vid Åsens busshållplats, som är en av 
uppsamlingspunkterna för barnen, finns 
ingen belysning alls vid busshållplatsen.  

Föräldrar måste stå med sitt billjus på 
hållplatsen för att barnen och de unga ska 
synas samt ha en möjlighet att orientera sig 
i mörkret.  

Det samma gäller vid Torseryd och 
Pedersburg. Vid dessa två hållplatser finns 
det heller inte någon plats att stå på utan i 
vägrenen och ingen belysning finns det 
heller samt på flera andra ställen i socknen 
där barn ska med bussar.  

Dessutom behöver Odensjö by belysning 
eftersom byn växer och belysning saknas 
på flera ställen. Det finns också lampor 
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som inte fungerar och inte har eftersetts. 
Hela Odensjö socken behöver eftergås med 
hänsyn till belysningsdelen.  

Kommunikation  
Vi efterlyser kommunikation från Odensjö 
till Lidhult och Unnaryd under dag och 
kvällar.  

Vi har idag inte annan möjlighet att 
komma till Lidhult utan med egen bil. Barn 
och unga som vill deltaga i aktiviteter i 
Lidhult kan inte ta sig dit eller hem på 
kvällarna.  

Det samma gäller att handla, vi har inte 
möjlighet att handla i Lidhult ICA om vi 
inte har egen bil. ”Ring så hämtar vi” och 
”Serviceresor” har inte linjer till/från 
Odensjö till Lidhult, bara till Ljungby. 
Samt att de inte kör på kvällar och helger.  

Barn från vår del av bygden kan inte 
deltaga i Ljungby-aktiviteter på kvällarna i 
Ljungby för de kan inte komma hem på 
kväller, ej heller helger.  

Få möjlighet att åka till Unnaryd från 
Odensjö där det går flera bussar dagligen 
samt helger till Hylte och vidare till 
Halmstad. Flera ungdomar utbildar sig i 
Halmstad men har inte någon kollektiv 
möjlighet att komma till/från bygden.  

Om man ska tänka miljö är det bättre att ha 
kollektiv samlad trafik än att köra fram och 
tillbaka flera gånger om dagen samt kvällar 
och helger i flera privata bilar från bygden 
och till orter och städer.  

Bättre kollektiv samverkan mellan 
Kronobergs-trafiken och Hallands-trafiken 
efterlyses i denna del av kommunen. 
Gällande priser och tider.  

Turism – turbåt på Bolmen 
Odensjö sockenråd har i flera år arbetat 
med idéen att få en turbåt på Bolmen. Nu 
har vi bildat en arbetsgrupp som ska 

fortsätta att arbeta vidare med detta 
projekt.  

Det efterlyses i Ljungby kommuns kultur- 
och fritidsförvaltning förslag till hur våra 
vatten kan användas i turistsyfte.  

Vi vill gärna stationera båten i Odensjö. 
Därför vill vi lägga in detta i ÖP så att vi 
kan utgå ifrån att Odensjö blir en central 
punkt i båtens placering.  

Vi har mycket turism här samt flera 
marknadsförslag till turer.  

Det kan utarbetas en app där man kan boka 
båten till olika arrangemang runt Bolmen, 
där alla båtklubbar eller privata aktörer kan 
använda båten i olika sammanhang. Båten 
dirigeras till den plats runt Bolmen som 
arrangemanget utgår ifrån.  

Ett annat förslag är att samla folk från 
västra delen av Bolmen och köra över till 
Piksborg där Ljungby kommuns 
turistbussar kan hämta, till deras turer till 
olika kulturplatser i den östra delen av 
Bolmen.  

Det finns tusen olika arrangemang som vi 
kan marknadsföra båten till.  

Båten kan också vara en naturlig del av 
kollektiv trafik från väst till öst från den 
södra delen av Bolme 

Odensjö sockenråd samverkar med 
Lingonbygden, Lidhult lyfter samt Vrå 
bygdegårdsförening.  

Därför tycker vi nu att kommunen bör titta 
på varför Odensjö, Lidhult och Vrå är så 
aktiva.  

Kanske kan Ljungby stad börja använda 
alla de ideella krafter som tros bo i staden, 
till alla de projekt som är så dyra att 
genomföra i Ljungby stad, så att det inte 
finns plats i budgeten till landsbygden i 
västra delen av kommunen.  
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Kommentar:   

Kollektivtrafik 
Säkerheten och tryggheten som belysning 
av olika platser bidrar till ett attraktivt 
samhälle. 

Frågan om belysning av busshållplatser 
och i Odensjö by är ingen fråga som kan 
lösas i översiktsplanen, synpunkten skickas 
vidare till berörd förvaltning. 

Översiktsplanen belyser att det är viktigt 
med kollektivtrafik för tillgängligheten och 
att den ska vara snabb och effektiv i de 
utpekade stråken och mellan olika 
kommunhuvudorter samtidigt som orter 
som ligger inom ett rimligt avstånd från 
stråken bör kopplas upp till stråken. Hur 
detta ska genomföras är inget som 
översiktsplanen tar upp utan får hanteras 
utanför översiktsplanen tillsammans med 
Region Kronberg.   

Landsbygd 
Det är av stor vikt framåt att jobba vida för 
hur landsbygden kan blir mer tillgänglig, 
någon lösning på detta kommer tyvärr inte 
med översiktsplanen. Synpunkten skickas 
vidare till kommunens 
utvecklingsavdelning. Det är helt rätt väg 
att gå att föra en dialog med kultur- och 
fritidsförvaltningen gällande turbåt. Det är 
inget i föreslagen översiktsplan som 
stoppar ett sådant engagemang. 

Betydelsen av lokalt engagemang på övrig 
landsbygd har poängterats under 
strategiområdet ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer”. För att få en långsiktig 
effekt av arbetet med 
landsbygdsutveckling behöver det bedrivas 
av kommunen i samverkan med privat och 
ideell sektor.  

Region Halland 
Förslaget till ny översiktsplan för Ljungby 
kommun innehåller tydliga utgångspunkter 
som sedan formar översiktsplanens 

ställningstaganden. Genom 
översiktsplanens strukturbild beskrivs hur 
stråken binder samman kommunen med 
omlandet. I översiktsplanens del 4 
tydliggörs hur kommunen planerar att 
arbeta med översiktsplanen löpande vilket 
tydliggör vad kommunen väljer att 
prioritera att arbeta med framöver. 

Utifrån ett regionalt perspektiv så är en 
viktig aspekt i översiktsplaneringen att 
knyta ihop kommunen med 
omkringliggande regioner och kommuner. 
Detta görs bland annat genom god 
infrastruktur som skapar möjligheter för 
kommunens utveckling genom både 
förstorad arbetsmarknad och bättre 
förutsättningar för näringslivet. 

Kommentar:  

Mellankommunala frågor 
Ljungby kommun har samma syn på 
betydelsen av bra kopplingar mellan 
kommunen och omkringliggande regioner 
och kommuner. 

Region Jönköping 
Region Jönköpings län anser att förslaget 
till översiktsplan baseras på sunda 
strategier och avvägningar. Att basera 
planen på strukturbilder med en tydlig 
stråkstruktur ger en överskådlighet och 
tydlighet att förhålla sig till. Region 
Jönköpings län delar kommunens bild av 
den potential som nya stambanor ger. 
Avsaknaden av tydliga besked från staten 
innebär dock oklara 
planeringsförutsättningar. 

Region Jönköpings län ser positivt på att 
Ljungby kommun arbetar aktivt med 
frågan om nya stambanor, både genom att 
peka ut möjliga korridorer genom 
kommunen och genom att möjliggöra ett 
attraktivt stationsläge i anslutning till 
Ljungby stad 
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Region Jönköpings län vill framhålla 
vikten av att Ljungby kommun 
uppmärksammar befintlig och framtida 
kollektivtrafik, samt övrig 
transportinfrastruktur, i planeringen för 
bebyggelseutveckling både på landsbygd 
(inklusive LIS-områden, 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
och i tätort. Med bebyggelse avses både 
bostäder, förskolor och skolor samt övriga 
verksamheter. 

Kommentar:  

Höghastighetsjärnväg 
Både Ljungby kommun och Region 
Jönköping ser stor potential i en möjlig 
höghastighetsjärnväg. De oklara 
planeringsförutsättningarna kring den 
försvårar dock kommunens 
samhällsplanering. Kommunen har därför 
valt att i översiktsplanen enbart peka ut en 
järnvägskorridor, öster om Lagadalen, 
vilken dessutom har smalnats ner till 500 
meters bredd.  

Kollektivtrafik 
Ljungby kommun har belyst vikten av 
hållbara trafikslag, där kollektivtrafiken är 
en viktig del. Arbetet kommer efter 
översiktsplanens genomförande fortsätta 
med dialoger med de olika regionerna. 

Region Kronoberg 
Region Kronoberg är positiv till att 
Ljungby kommun på ett strukturerat sätt 
integrerat de olika 
hållbarhetsdimensionerna i hela 
framtagningsprocessen. Att också bifoga 
hållbarhetskonsekvensbedömningen ökar 
transparensen i processen i och med att 
läsaren ges möjlighet att se hur och vilka 
avväganden som genomförts. 

Positivt att det finns en tydlig vilja att satsa 
på hållbara trafikslag och den kopplar 
tydligt till strukturbilden och de stråk som 
pekas ut. Här ska de större satsningarna 
ske. Tydliga och bra beskrivningar över 

hur satsningar ska göras på hållbara 
trafikslag i centralort, serviceort samt 
andra mindre samhällen i kommunen. 

Region Kronoberg vill dock 
uppmärksamma att trafiksituationen och 
tillgängligheten i lasarettsområdet kommer 
att påverkas i samband med pågående och 
planerade byggprojekt på Ljungby lasarett. 
Framförallt föreligger ett behov att hantera 
parkeringsfrågan i samarbete med övriga 
intressenter. 

Det finns en tydlig koppling till regionala 
styrdokument och regionala frågor. Vidare 
är Ljungby kommuns arbete med att 
definiera serviceorter väl i linje med 
Region Kronobergs uppdrag om att 
definiera en robust servicestruktur i länet. 

Översiktsplanen anger att Ljungby 
kommun är en relativt liten arbetsmarknad 
med en stor koncentration av en 
konjunkturberoende tillverkningsindustri. 
Därtill utmaningar med att unga vuxna i 
högre utsträckning flyttar ut än in i 
kommunen med framtida brist på 
kompetensförsörjning som följd. Därför 
anser Region Kronoberg att planen i högre 
utsträckning kunnat fokusera på framtida 
utbildningsinsatser och åtgärder. 
Exempelvis berörs inte den lokala 
högskolan CIL i översiktsplanen. 

Slutligen saknas också ett resonemang om 
barnkonventionen, och hur man 
säkerställer att detta perspektiv införlivas i 
samhällsplaneringen. 

Kommentar:  

Hållbarhet 
Den hållbarhetsbedömning som bifogas 
översiktsplanen var i samrådsskedet i 
utkastform. Kompletteringar har gjorts vad 
gäller konsekvensbedömningarnas 
uppdelning i olika geografisk skala, vilket 
innebär att konsekvensbedömningar nu 
finns för kommunnivå (Strukturbild) och 
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ortsnivå (Markanvändningsförslag i 
serviceorterna), utöver de tidigare för 
enskilda markanvändningsförslag. På så 
sätt blir det tydligare vilka konsekvenser 
översiktsplanen bedöms ha totalt sett. På 
strateginivå har enbart strukturbilden 
analyserats till granskningen eftersom en 
serviceort har tillkommit och kommunen 
har tagit ställning till vilket regionalt stråk 
som ska prioriteras. Från planprogrammet 
med ett fåtal strategier till granskningen 
med många fler ställningstaganden under 
varje strategiområde, har vi behövt 
prioritera arbetet med 
hållbarhetsbedömningarna till att enbart 
omfatta den övergripande 
utvecklingsstrategin för kommunen – 
strukturbilden. Ställningstagandena under 
varje strategiområde hade delvis 
hållbarhetsbedömts till samrådet och vi 
märkte rätt tidigt att det var ”överarbetat” 
eftersom bedömningarna föranledde 
väldigt få ändringar i ställningstagandena. 
Kompletteringar har också gjorts för de 
olika hållbarhetsaspekterna för att 
säkerställa att både ekologiska, 
ekonomiska och sociala konsekvenser har 
bedömts. Särskilt sociala 
konsekvensbedömningar har behövt 
kompletteras. Dessutom har avsnitten om 
metod och arbetssätt utvecklats för att öka 
insynen och förståelsen för 
hållbarhetsbedömningen. Vidare ska 
sammanfattningar av såväl hela 
dokumentet som av 
konsekvensbedömningarna göra det 
enklare att ta till sig informationen.  

Kollektivtrafik 
För att översiktsplanens prioritering av 
hållbara trafikslag ska kunna bli mer 
konkret i kommunens fortsatta 
planeringsarbete behövs regionens stöd. 
Den utredning om möjligheten att införa 
stadsbussar i Ljungby stad som Region 
Kronoberg låtit ta fram under våren 2020 

pekar bland annat på behovet av att 
genomföra en resvaneundersökning.  

Synpunkterna om trafiksituationen och 
tillgängligheten i lasarettsområdet har 
vidarebefordrats till berörda inom 
kommunen och föranleder inga ändringar 
av översiktsplanen.  

Näringsliv 
Översiktsplanens avsnitt ”Näringsliv och 
utbildning” i del 2 har kompletterats med 
ett ställningstagande om Campus Ljungby 
(före detta högskolan CIL –  Centrum för 
informationslogistik) och dess betydelse 
för kompetensförsörjning: 

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

Översiktsplanen lyfter fram utmaningar 
som kommunen står inför, bland annat 
arbetsmarknadens begränsade storlek, den 
konjunkturkänsliga tillverkningsindustrin 
och möjlig brist på kompetensförsörjning. 
Ett område där översiktsplanen kan 
påverka är möjligheten att öka 
arbetsmarknaden genom förbättrade 
pendlingsmöjligheter. I övrigt anses inte 
översiktsplanen vara rätt forum för att 
hantera de insatser och åtgärder som kan 
behövas på dessa områden. 

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Ställningstagande om hänsyn vid planering 
har kompletterats med barnkonventionen:  

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn 
till diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
Barnkonventionen som blev svensk 
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lag 2018 kan i 
planeringssammanhang hanteras 
genom att göra en 
barnkonsekvensanalys. 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna har aktivt tagit del av 
materialet om översiktsplanen som varit 
ute på samråd. Oppositionsrådet Anne 
Karlsson har deltagit vid samtliga samråd 
(5 ställen). Internt i partiet har vi totalt haft 
tre träffar där medlemmar inkommit med 
synpunkter. Interna möten har letts av 
Caroline Holmqvist Henrysson, Tomas 
Nielsen och Ulla-Britt Stork. 
Socialdemokraterna har tidigare inlämnat 
ett yttrande till utformningen av ny 
översiktsplan 

Utformning av Översiktsplanen och 
generella synpunkter  

Enkelt material att ta till sig. Språket är 
enkelt och lätt att förstå. Bra att det är 
uppdelat i fyra olika delar,  

Generellt kan sägas att det är viktigt att 
kommunen använder den mark som finns i 
kommunen ägo på orterna och att 
kommunen ligger i framkant med 
byggklara tomter för industriändamål och 
bostäder, förskolor, skolor, 
medborgarkontor och annan kommunal 
service. För samtliga orter i kommunen vill 
vi se återvinningsstationer som är 
tillgängliga för alla grupper. Vid 
utformning av områden och detaljplaner 
ser vi en dialog med invånarna i området 
samt samordning med kommunens råd- 
ungdoms-, pensionärs- och 
tillgänglighetsråd. Även 
brottsförebyggande rådet bör vara aktiva 
aktörer i utformningen. För att öka den 
lokala demokratin förespråkar vi en 
”bygdepeng” i syfte att människor i 
byarna/orterna går samman och utvecklar 
sin bygd. Det är inga stora summor eller 
stora investeringar, utan en stimulans om 

att utveckla sin egen bygd. När det gäller 
investeringar och andra större önskemål 
måste kommunfullmäktige fatta beslut i 
budget. Viktigt att se att det är två olika 
saker.  

Alla beslut som fattas i kommunens 
nämnder och styrelser måste utgå ifrån 
visionen om 35 000 invånare 2035, samt 
de globala målen vid planering av 
detaljplaner.  

En tanke som kommit upp på flera av 
socialdemokraternas möten är ambulerande 
servicekontor med samhällslots och statlig 
myndighetsservice. 

En mycket viktig punkt är att väva in 
kulturen i Översiktsplanen – vi har ett 
prioriterat område som är berättande. Det 
bör lyftas fram mer och vävas ihop med 
kulturmiljöprogrammet.  

Vi finner det viktigt för framtiden är att 
man ta i beaktande av att bebygga aktiv 
åkermark med försiktiget.  

Serviceorter:  
För att nå målet med 35 000 invånare år 
2035 krävs att hela kommunen skall leva. 
Att serviceorter utses är i första hand en 
satsning så att medborgare i dessa orter 
samt kringliggande byar är garanterade en 
viss nivå av kommunal service. Vid en 
träff med kommuninvånare i Södra Ljunga 
framkom förslag att kalla övriga orter 
utvecklingsorter. Vår bedömning är att det 
kan vara psykologiskt mer riktigt. För vad 
som måste framgå av ÖP:n är att vi vill 
satsa på hela landsbygden med olika orter 
så att det är möjligt att bo, leva och verka i 
hela vår kommun. 

Att utse serviceorter och utvecklingsorter 
innebär inte att andra orter såsom 
Agunnaryd och Södra Ljunga är helt 
lämnade åt sitt eget öde, anser vi. För oss 
innebär det att just nu sker en satsning med 
investeringar i första hand sker på 
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serviceorterna. Målet för 
socialdemokraterna är att det i framtiden 
skall finnas med satsningar på de orter som 
inte blivit föreslagna i denna omgång av 
översiktsplanen. Översiktsplanen med 
serviceorter presenterar ett förslag på 
arbetssätt för kommunen. Därmed inte sagt 
att det fram till 2035 inte föreligger några 
satsningar på andra orter. Vi finner med 
förslaget till översiktsplan att kommunen 
har en utgångspunkt i sitt arbete för att hela 
kommunen skall leva och utvecklas. 
Tanken med ÖP:n är också att den varje år 
skall uppdateras och socialdemokraterna 
kommer att följa upp vad som händer ute i 
samtliga orter utanför Ljungby tätort. Vi 
lyssnar med fördel på aktiva samhälls- och 
bygdeföreningar som vet hur de själva vill 
forma sitt samhälle och tillsammans med 
dem göra de prioriteringar som behövs 

Planen ser till goda kommunikationsstråk 
för kollektivtrafik, bil, cykel och vandring. 
I en framtid förbereder vi också 
spårbunden trafik. Särskild vikt ser 
socialdemokraterna till att de globala 
målen följs i samtliga tillämpliga delar.  

Områden som är framtagna som LIS 
områden ser vi positivt på.  

Bostäder 
För att få satsningar för byggnation i 
mindre tätorter förespråkar vi att det 
kommunala bostadsbolaget tar initiativ till 
byggnation. När kommunen visar att den 
tror på utveckling kan andra aktörer följa 
efter. Företrädelsevis skall kommunal 
byggnation starta i de samhällen som 
pekats ut som serviceorter. Dock måste det 
noggrant följas upp då bostadsfrågan kan 
komma att bli en större angelägenhet.  

Lagan 
Vi ser gärna i planen att samhällets 
centrum och gatan genom samhället 
handhas av kommunen. För att eliminera 
den tunga trafiken genom samhället 

förespråkar vi att Västergatan byggs. I 
översiktsplanen finns plan för utvecklat 
centrum bl.a. på Industrigatan. Om detta 
blir aktuellt så förutsätter vi att en god 
dialog föreligger med företagen i området. 
På storgatan finns en förskola belägen och 
i övriga kommunen är det 30 förbi skolor 
och förskolor. Så borde med kraft vara 
även i Lagan.  

Nya bostäder i Lagan pekas ut i närhet till 
de två åar som rinner genom Lagan, 
Lagaån och Skålån. Kommunen köpte in 
mycket mark i Åby som än idag, 30 år 
senare, inte bebyggts. Vi förordar att dessa 
marker bebyggs i första hand. Marken som 
köptes ligger i nära anslutning till 
Åbyskolan. Lagan är en ort som är ett 
alternativ vad gäller bostadsfrågan, då 
priset på villor skiljer sig ifrån tätorten. Det 
är därför av största vikt att ha byggklara 
tomter klara. Det fungerande boendet 
Åbrinken kan med fördel kompletteras 
med trygghetsboende 

Synpunkter som framkommit är att se över 
belysning på trafikerade platser. Att 
vattennivåerna hålls, bl.a. genom 
årensning.   

Utvecklingsområde Bolmens Östra Strand 
Intressant utpekat stort område. Potential 
att utveckla området i Tannåker med 
bostäder ner mot kyrkan där kommunen 
äger mark. Det finns också potential för 
rikt friluftsliv, genom gång- och cykelstråk 
längs hela området. Vid Bolmsö bron är 
det påbörjat ett arbete som vi ser skall 
fullföljas. 

Vid en eventuell nybyggnad av skola i 
området är det av största vikt att hänsyn tas 
till boenden i området, för att passa 
pendlingsmönster till förskola och skola 
samt för barnens restid.  

Lidhult 
Lidhult kan med fördel utveckla de gröna 
strukturerna och möjlighet till bostäder 
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som finns angivet i planen. Viktigt att de 
lokala företagen och föreningarna är med i 
utformningen av centrum. Vid möte i 
Lidhult framkom att något område för 
planerade bostäder borde flyttas. Vi anser 
att vi i möjligaste mån skall följa vad 
invånarna själva anser är attraktiva läge för 
bostäder. Tidsaspekten för serviceinsatser 
betonas som viktig av socialdemokraternas 
medlemmar bosatta i Lidhult. 

Ryssby 
Ryssby är likt Lagan ett läge som gör att 
bostadspriserna är i konkurrens med 
Ljungby tätort. Byggklara tomter och en 
aktiv skyltning utmed 25:an om byggklara 
tomter för bostäder och 
företagsetableringar. Ryssbys föreningar 
har visat på intresse att på olika sätt 
utveckla sitt samhälle, bl.a. genom 
Lindmarkerfonden. 

Hamneda 
Förslaget innebär förtätning av centrum 
och ett nytt industriområde väster om 
E4:an. Vi vill uppmärksamma 100-
årsflöden i området kring Hamneda när 
klimatförändringar med höga 
vattenmängder kan komma att bli aktuellt. 
Likt övriga orter vill vi socialdemokrater 
föra en dialog med invånarna om framtida 
utformning. 

GC väg bör vara hela vägen till nya 
industriområdet.  

Ljungby stad 
Vi ser det som angeläget att knyta samman 
centrumkärnan till ett stråk med tydlig 
riktning.  

Gröna oaser och ytor med parkbänkar, bra 
belysning samt bra cykelvägar ska vara ett 
Ljungby signum. Gångstråk och trygga 
platser 

Ljungby har Lagaån som bör lyftas fram 
mer, inte minst med tanke på fokusområdet 
vatten. Tillgång till Lagaån med bl.a. 

bryggor båtplatser någon liten båtmarina 
vid ån. Även här behövs upprensning vid 
å-kanterna även så att man kan ta sig 
norrut samt söderut. Grillplatser utmed 
Lagaån är bra. Även en badplats kan 
anordnas vid vattnet.  

Ett område som inte finns med i ÖPn är 
Strömsnäs. När Sågverkstomten bebyggs 
är Strömsnäs det område som vi 
socialdemokrater ser som attraktivt 
område.  

I en framtid vill vi ha ett parkeringshus 
centrumnära. Även vid Lagavallen behöver 
en översyn av P-platser göras. Förtäta 
bebyggelsen i centrum. Antal laddstolpar 
bör ökas. 

Toalett vid Kronoskogen som är ett stort 
friluftsområde. 

Skapa attraktiva miljöer för både unga och 
gamla, värna om den lilla människan.  

Kommentar:  

Landsbygd 
För återvinningstationer ansvarar 
kommunen enbart för att det finns 
tillgänglig mark, medan FTI ansvarar för 
själva utrustningen och utformningen. 
Kommunen ska dock trycka på behovet av 
tillgänglighet för alla grupper.  

Vid samhällsplanerings- och 
utformningsfrågor är det viktigt att bedriva 
medborgardialog. Rutinen för 
detaljplanering är ett levande dokument där 
det alltid ska strävas efter att kunna planera 
för alla olika grupper och få till miljöer 
som anses vara attraktiva. Därför är det 
viktigt att ta in synpunkter från både 
invånare och rådgivande organ som 
ungdoms-, tillgänglighets- och 
pensionärsrådet samt brottsförebyggande 
rådet.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Frågan om att skapa attraktiva miljöer för 
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invånarna är en viktig del i översiktsplanen 
och återkommer i många 
ställningstaganden i strategiområdena 
”Natur och vatten”, ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” och ”Uppleva och 
göra”. Ställningstagandena har dock inte 
pekat ut specifika grupper. Översiktsplanen 
kompletteras med ett ställningstagande:  

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn 
till diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
Barnkonventionen som blev svensk 
lag 2018 kan i 
planeringssammanhang hanteras 
genom att göra en 
barnkonsekvensanalys. 

Visionen 
Del 4 i översiktsplanen behandlar det 
fortsatta arbetet med löpande översiktlig 
planering, vilket inkluderar att göra olika 
typer av strategiska planeringsprojekt, 
utredningar och insatser. Listan på sådana 
projekt i del 4 är tänkt att inarbetas i en 
handlingsplan för löpande översiktlig 
planering som ska uppdateras årligen och 
är i nuläget enbart att se som ett förslag. 
Som förslag till verksamhetsplan lyfts 
arbete med serviceorter där lokala 
utvecklingsdialoger är på förslag att 
inkluderas 

Kommunens vision "I Ljungby kommun 
formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035" och de globala målen är 
viktiga för kommunens 
verksamhetsplanering och 
verksamhetsstyrning. Dessa båda kopplas 
ihop i kommunens visionsmål ”Bästa 
kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för 
alla” och ”Vi skapar ett rikt liv”. Vision 
och mål har varit en viktig grund för 

arbetet med översiktsplanen och hanteras 
även vid framtagande av detaljplaner.  

Frågan om ambulerande servicekontor 
vidarebefordras till berörd förvaltning 
inom kommunen.  

Att ”Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen” är ett av kommunens 
tre beslutade fokusområden. I del 3 har 
texten om kultur reviderats för att lägga ett 
större fokus på berättartraditionen. 

Jordbruksmark 
Vissa områden som är utpekade för 
exploatering i Ljungby tätort består i 
dagsläget av jordbruksmark. När olika 
intresse finns på samma plats ska dessa 
vägas mot varandra, de områden som har 
föreslagits för tätortsutveckling i Ljungby 
tätort anses prioriterade ur ett syfte för 
tätortsutveckling. Ställningstaganden har 
tagits fram för att poängtera vikten av 
försiktig planering: 

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, 
aktiv och sammanhängande 
jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion samt utifrån 
dess värden för natur- och 
kulturmiljö och landskapsbild. 
Aktivt jordbruk identifieras med 
hjälp av stödberättigad 
jordbruksmark enligt EU:s 
definition, men behöver 
kompletteras med ängs- och 
betesmark. För att möjliggöra 
bevarande av sammanhängande 
jordbruksmark kan förtätning av 
orterna, sammanhållen 
bebyggelseutveckling och mindre 
kompletteringar användas. 

• Flertalet av kommunens orter har 
vuxit fram på jordbruksmark, 
varför jordbruksmark kan behöva 
tas i anspråk för att tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling 
och attraktiva bostadslägen om inga 
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andra motsvarande lokaliseringar är 
möjliga. I sådana områden ska dock 
normal hänsyn tas till värden 
kopplade till naturmiljö, 
kulturmiljö och landskapsbild. I 
Ljungby stad är det inte möjligt att 
planera för tillräckligt många och 
attraktiva bostäder inom 
översiktsplanens tidsram utan att 
bygga på brukningsvärd 
jordbruksmark om bebyggelsen ska 
hållas innanför barriärerna E4, 
25:an och möjlig järnväg, samtidigt 
som ortens struktur ska gynna 
hållbara trafikslag. På landsbygden 
kan det vara möjligt med mindre 
kompletteringar som bibehåller 
sammanhängande brukningsbar 
jordbruksmark. 

Landsbygd 
I Ljungby kommun är det viktigt att det 
finns en levande och attraktiv landsbygd 
att bo, leva och verka i. För att hela 
kommunen ska leva behöver befintlig 
service på landsbygden bevaras och värnas 
om. Översiktsplanen pekar ut ett antal 
serviceorter för att säkerställa att det finns 
viss offentlig service och möjlighet till 
kommersiell service inom ett rimligt 
avstånd i hela kommunen. Serviceorterna 
ska utvecklas för att kunna förse sitt 
omland med offentlig och kommersiell 
service. Kommunen ser positivt på 
byggnation på landsbygden, däremot kan 
kommunen inte själva driva utvecklingen 
på landsbygden i samma utsträckning som 
i serviceorterna och centralorten. Ny 
bebyggelse möjliggör för att kommersiell 
och offentlig service kan bibehållas eller 
utvecklas.  

Det har i översiktsplanen tagits fram 
ställningstaganden, för övrig landsbygd, 
för att främja en levande och attraktiv 
landsbygd att bo, leva och verka i: 

• Nya områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ska främst användas för 
etablering av boenden, service, 
rekreation och besöksnäring samt 
lokaliseras i första hand inom 
stråkens närområde, inom 
utvecklingsområdet Bolmens östra 
strand samt där service och 
tillgänglig infrastruktur och 
kollektivtrafik finns.  

• Byggnation på landsbygden bör ske 
på ett sådant sätt att ny bebyggelse 
kan tillföras samtidigt som 
befintliga natur-, kulturmiljö-, 
rekreations- och jordbruksvärden 
kan bevaras och utvecklas. En 
sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar 
risken för fragmentisering av 
landskapet och möjliggör att 
hänsyn kan tas till dessa värden. 
Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse 
eller att ny bebyggelse samlas i 
bebyggelsegrupper. 

• Riktade insatser för att bevara och 
utveckla särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer samt 
rekreationsområden ska prioriteras.  

• För att få en långsiktig effekt av 
arbetet med landsbygdsutveckling 
behöver det bedrivas av kommunen 
i samverkan med privat och ideell 
sektor.  

Serviceorter 
Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter och utvecklingen på övrig 
landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
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och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. 
Utvecklingsort har inte lagts till i 
strukturbilden utan det har satsats på att 
förklara att fortsatt utveckling på övrig 
landsbygd bör möjliggöras genom 
översiktsplanens förslag i sin helhet. 

Översiktsplanen har ett ställningstagande 
att: 

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

I det sammanhanget är strukturbildens 
stråk viktiga för kollektivtrafiken och en 
eventuell höghastighetsjärnväg en stor 
möjlighet för kommunen. De globala 
målen har varit en grund för 
översiktsplanen och bör vara det även i 
utvecklingsarbetet med hållbara trafikslag.  

I översiktsplanen anges att det i 
serviceorterna bör finnas hyresrätter och 
markanvändningsförslagen möjliggör även 
för ny bostadsbebyggelse. I vissa orter där 
det är svårt att få till privata initiativ kan 
kommunen behöva gå före. Vilken aktör 
som bygger var regleras inte i 
översiktsplanen, Ljungbybostäders 

ägardirektiv kan styra var de väljer att 
bygga.  

Serviceort Lagan 
Trafiksituationen på Storgatan behöver 
förbättras då den är problematisk vad 
gäller trafikmängden, den tunga trafiken 
och hastigheterna. Lägre hastigheter och 
minskad andel tung trafik skulle vara 
positivt för både trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och närmiljön kring 
Storgatan. Eftersom Storgatan har en viktig 
funktion för samhället behövs en bra och 
löpande dialog mellan kommunen, 
Trafikverket och lokalsamhället om gatan, 
gatumiljön och trafiksituationen. Storgatan 
och Riksettan söderut används för 
omledningstrafik från E4 och ansvaret för 
gatan ligger därför hos Trafikverket. 
Kommunens avsikt är att trafiksituationen 
vad gäller omledningstrafiken genom 
Lagans samhälle måste ses över och 
förbättras i dialog med Trafikverket.  

En förlängning av Västergatan till 
Riksettan är dock för tillfället inte aktuell. 
En utbyggnad av Västergatan skulle inte 
lösa hela frågan om omledningstrafik 
genom Lagans samhälle, då farligt gods på 
grund av Ljungby-Lagans 
vattenskyddsområde längs med Riksettan 
ändå måste omledas till Sickingevägen 
öster om Lagaån. Eftersom både en möjlig 
förlängd Västergatan och Riksettan går 
genom vattenskyddsområdet skulle 
omledningen av farligt gods genom Lagans 
samhälle kvarstå om inga andra åtgärder 
görs. En eventuell förlängning av 
Västergatan är en komplex fråga där 
Trafikverket har ett stort ansvar, varför det 
krävs fortsatt dialog med dem. 

Då frågan om trafiksituationen i Lagan 
samhälle är komplex kräver den ett större 
grepp som skulle kunna behandlas i 
samband med att den, i översiktsplanen 
föreslagna, fördjupade översiktsplanen för 
orten tas fram.  
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Område 1 (tidigare 3) utökas västerut för 
att omfatta stationsområdet och behålls i 
övrigt för att möjliggöra omvandling av all 
central industrimark. Tanken med att peka 
ut befintliga verksamhets- och 
industriområden för en annan användning 
är långsiktig och syftar till att på sikt ordna 
attraktiva platser för utveckling av bostäder 
och centrumfunktioner. På så vis skapas 
platser för industri/verksamheter med 
skyltläge, mer separerat från 
bostadsområden. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 
med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark. 

Ett nytt område för sammanhängande 
bostadsbebyggelse har lagts till öster om 
Gunnarforsgatan och norr om 
Prästtorpsvägen.  

Det är viktigt att det finns byggklara tomter 
i kommunens större orter. I Lagan finns 
lediga villatomter på kommunal mark både 
på Holmsborgsvägen och 
Södergårdsvägen. I anslutning till 
Åbrinken finns möjlighet att komplettera 
med trygghetsboende både i norr och i 
väster.  

Utformningen av centrum med belysning 
och årensning vidarebefordras till berörd 
förvaltning inom kommunen.  

Bolmens östra strand 
Eftersom hela utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand är tänkt att hanteras i 

en separat fördjupad översiktsplan kommer 
inga markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet att presenteras i 
översiktsplanen. Nämnda frågor om 
rekreationsmöjligheter och service har inte 
studerats i arbetet med översiktsplanen och 
behöver utredas vidare i den fördjupade 
översiktsplanen. Alla synpunkter som rör 
Bolmens östra strand kommer att hanteras i 
samband med det projektet.  

Serviceort Lidhult  
Markanvändningsförslagen i Lidhult har 
reviderats vad gäller lokalisering av 
centrumändamål och attraktiva 
bostadslägen för att till viss del ta hänsyn 
till inkomna synpunkter. Centrumområdet 
har reviderats så att det tydligare centreras 
kring kvarteret mellan Torget och 
Järnvägsgatan. Tidig dialog med befintliga 
verksamheter i området om omvandlingen 
är viktig.  

Område 2 (tidigare 3) längs med 
Odensjövägen har minskats. Grönområdet i 
anslutning till kyrkan föreslås som 
naturreservat. Servicens tidsaspekt regleras 
inte i översiktsplanen, utan det är en 
prioritering som sker i kommunens 
löpande planering.  

Serviceort Ryssby 
I Ryssby finns byggklara tomter för både 
bostäder och industri, översiktsplanens 
markanvändningsförslag innehåller dock 
nya, mer attraktiva lägen för både bostäder 
och industri. 

Serviceort Hamneda 
Angående centrumutveckling flyttas det 
föreslagna området med centrumutveckling 
från befintlig industritomt till området norr 
om skolan, för att inte låsa utvecklingen av 
service i Hamneda till när en privat 
fastighet kan exploateras.  

För Hamneda har stora områden risk för 
översvämning vid ett 100-årsflöde i 
Lagaån, vilket har varit en utmaning vid 

682



Dnr 2017/0692 
 

Sida 215 av 273 
 

framtagandet av markanvändningsförslaget 
för Hamneda. I områden som berörs av 
detta finns det information om att detta ska 
beaktas i framtida detaljplanering av 
områdena. 

Det är viktigt att bedriva medborgardialog 
vid en så omfattande förändring som 
översiktsplanens förslag innebär för 
Hamneda. Översiktsplanen föreslår att 
fördjupade översiktsplaner ska tas fram för 
Hamneda och övriga serviceorter och i 
samband med det sker även 
medborgardialog.   

Markanvändningsförslag Ljungby 
Ljungby stad och centrum har historiskt 
sett formats av ett antal huvudsakligen 
nord-sydliga stråk – Lagaån, Riksettan och 
tidigare järnvägar. Ljungby centrum ligger 
främst mellan Riksettan och det gamla 
järnvägsområdet, medan ån är det 
tydligaste och attraktivaste av stråken. Det 
finns stor potential i att göra ån till ett 
rekreativt stråk genom staden och att 
tydligare koppla ihop centrum och ån. 
Samtidigt får inte övriga stråk från centrum 
glömmas bort – där banvallarna, 
Brunnsparken och Ulvabäcken längs 
Lagavallen och vidare kan nämnas. 
Översiktsplanen har förtydligat betydelsen 
av grönstråk i orterna och prioriterat vilka 
grönstråk som är de viktigaste.  

För Ljungbys del är Lagaån det viktigaste 
rekreativa stråket, vilket kan 
tillgängliggöras på många olika sätt. 
Socialdemokraternas förslag skickas vidare 
till den kommande fördjupade 
översiktsplanen för Ljungby stad och till 
ett pågående projekt kring Lagaån genom 
Ljungby stad. Projektet handlar om att 
utveckla och tillgängliggöra Lagaån för 
allmänheten med bland annat mötesplatser, 
bryggor och gångstråk. Det utgår ifrån ett 
tidigare arbete kring kommunens 
fokusområden vatten och unga vuxna, där 
politiker och tjänstemän gav förslag på hur 

man kan utveckla och tillgängliggöra 
Lagaån och dess strandkant i Ljungby stad 
för invånarna i kommunen.  

Den nya översiktsplanen har tagit ett större 
grepp kring grönstrukturfrågor än tidigare, 
vilket avspeglar sig i både 
markanvändningsförslag och 
strategiområden. Viktiga grönstråk har 
pekats ut i markanvändningskartan och 
ställningstaganden finns både vad gäller att 
bevara naturvärden och att utveckla 
rekreationsvärden.  

Område 10 (tidigare 3) som ligger i 
anslutning till Strömsnäs utökas i både 
väst, syd och öst för att på så sätt få till ett 
område som är större, mer attraktivt och 
ihopkopplat med övrig bebyggelse i 
Ljungby. Området begränsas av 
Kronoskogens naturreservat i söder, Märta 
Ljungbergsvägen i väster, väg 25 i norr 
och Lagaån i öster.  

Översiktsplanen föreslår att en fördjupad 
översiktsplan ska tas fram för Ljungby 
stad, där parkeringsfrågor i Ljungby 
centrum kan hanteras. Dit hänvisas 
frågorna om parkering vid Lagavallen och 
laddinfrastruktur. Ljungby centrum 
(område 1) pekas enligt översiktsplanen ut 
för mångfunktionell bebyggelse och 
föreslås förtätas med bostäder, service, 
mötesplatser och icke störande 
verksamheter.  

Frågan om toalett vid Kronoskogen 
vidarebefordras till berörd förvaltning 
inom kommunen.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Frågan om att skapa attraktiva miljöer för 
invånarna är en viktig del i översiktsplanen 
och återkommer i många 
ställningstaganden i strategiområdena 
”Natur och vatten”, ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” och ”Uppleva och 
göra”. Ställningstagandena har dock inte 
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pekat ut specifika grupper. Översiktsplanen 
kompletteras med en ställningstagande:  

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn 
till diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
Barnkonventionen som blev svensk 
lag 2018 kan i 
planeringssammanhang hanteras 
genom att göra en 
barnkonsekvensanalys.  

Svenska kraftnät 
Nuläge 
Genom Ljungby kommun löper Svenska 
kraftnäts 300 kV likströmskablar mellan 
Lindstad och Hurva, SydVästlänken. 

Allmän information 
Svenska kraftnät har ledningsrätt för 
kraftledningarna som är av betydelse för 
rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär 
att åtgärd/verksamhet som på något sätt 
inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, 
inte får vidtas på fastighet som belastas av 
ledningsrätt. 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät 
när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsnätledningar och stationer. 
Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår 
webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhalls
planering 

Svenska kraftnät vill påminna om att 
byggnationer i närheten av 
transformatorstationer och ledningsstråk 
kan medföra svårigheter vid eventuella 
framtida förändringar i transmissionsnätet. 

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas 
av Svenska kraftnät har underjordiska 
installationer. Vid alla typer av markarbete 

inom en kraftledningsgata ska Svenska 
kraftnät rådfrågas om direktiv innan 
markarbete påbörjas.  

Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras 
avståndet mellan kraftledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med 
ändring ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-
FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland 
annat byggnation och vissa typer av 
verksamheter på upp till 100 meters 
avstånd från kraftledningar. Exempel på 
detta är verksamhet med brandfarliga och 
explosiva varor, upplag, parkeringsplatser. 
Busshållplatser med mera.  

Svenska kraftnät vill passa på att informera 
om att det invid kablar kan finnas risk för 
steg- och beröringsspänningar i marken. 
Det finns också elsäkerhetsrisker med att 
anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. 
elstängsel och vindskydd med plåttak, i 
närheten av kraftledningar. Byggnader i 
närheten av transmissionsnätet för el kan 
behöva jordas exempelvis om väggar och 
tak är av plåt. Om jordning är aktuellt eller 
om du har andra frågor rörande ärendet, 
vänligen kontakta oss för ytterligare 
information.  

Vi vill påminna om att all utbyggnad av 
elproduktion kräver anslutningsnät. Vid 
större produktionetableringar krävs ofta 
förstärkningar av såväl lokal-, region- som 
transmissionsnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed 
utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta 
bör beaktas vid planering av utbyggnad av 
elproduktion. 

Ärendespecifik information  
Svenska kraftnät noterar att SydVästlänken 
omnämns i del 3 av översiktsplanen 
Hänsyn och planeringsunderlag. Svenska 
kraftnät önskar att ledingen även 
synliggörs i kartmaterialet tillhörande 
planen. Transmissionsnätet för el går att 
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hämta via Geodataportalen, se mer 
information nedan. För information om 
våra krav för planering och åtgärder invid 
Svenska kraftnät kablar hänvisar vi till 
skriften Vägledning för verksamhet vid 
markförlagd kabel i transmissionsnätet 
som finns publicerad på vår webbplats, 
www.svk.se. 

Så länge våra rekommendationer beaktas 
har Svenska kraftnät inga invändningar 
mot aktuell översiktsplan 

Svenska kraftnät vill informera om att våra 
anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se, som 
WMS eller som shape-fil. Informationen 
innehåller den geografiska positionen för 
Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, 
stationer och stationsområden. Utöver den 
geografiska positionen finns uppgifter om 
förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) 
och spänningsnivå för våra ledningar. Vid 
produktion av kartor där Svenska kraftnäts 
geografiska anläggningsinformation 
används ska följande copyrighttext framgå: 
”© Affärsverket svenska kraftnät”.  

Ytterligare information rörande 
samhällsplanering i närheten av våra 
anläggningar återfinns i skrifterna Elnät i 
fysisk planering och Kommunal 
samhällsplanering vid 
stamnätanläggningar. För övergripande 
information rörande Svenska kraftnäts 
framtida planer för transmissionsnätet för 
el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 
2018-2027. Dessa dokument finns 
publicerade på vår webbplats, www.svk.se.   

Kommentar:  

Sydvästlänken synliggörs inte i 
översiktsplanens kartmaterial men finns 
som planeringsunderlag i kommunens 
GIS-verktyg som används vid planering 
och bygglovgivning. Översiktsplanen 
bedöms inte innehålla förslag som inte är 
kompatibla med Sydvästlänken. För 

markanvändningsförslag som berörs av 
Sydvästlänken anges att gällande 
föreskrifter ska följas. Avsnittet om energi 
i översiktsplanens del 3 har uppdaterats 
med att Svenska kraftnät har ledningsrätt 
för kraftledningar som är av betydelse för 
rikets elförsörjning, däribland 
Sydvästlänken som går i nord-sydlig 
riktning genom kommunen. Vidare anges 
att samråd ska hållas med Svenska kraftnät 
när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsledningar och stationer samt 
att avstånd till olika typer av 
markanvändning regleras. 

Svenska kyrkan 
Angående skogskyrkogården i Ljungby 
och översiktsplanen Ljungby kommun.  

Skriver med anledning av de nya 
översiktsplanerna och som vi tycker är 
positiva och ambitionerna att växa som 
stad och kommun är spännande. Det 
innebär också i en framtid att kunna 
hantera flera gravsättningar. 
Skogskyrkogården kommer i en framtid att 
behöva utökas och idag kämpar vi med att 
återbruka gamla gravplatser både för 
kistgravar men också för urnor. Trenden är 
också att urnor ökar och kistor minskar 
något men fortfarande håller många i 
Ljungby kommun hårt på traditionerna att 
gravsättas i kista. Vi har också ett 
muslimskt gravkvarter där vi idag har en 
ökning av kistgravsättningar och kommer 
att behöva utöka inom 15-20 år. Enligt de 
gamla planerna skulle 
begravningsverksamheten kunna växa 
västerut och vi hoppas de ligger kvar för 
utvidgning på sikt och att vi kan ta hand 
om de avlidna, samt beredskapen (kris och 
beredskap) att kunna gravsätta ca 120 
avlidna. Inom en snar framtid ser vi som 
Ni en ökning av avlidna med de som är 
födda på 40-talet. Vi hjälper gärna till och 
bidrar med den kunskap vi har om 
kyrkogårdar, framtid och vårt uppdrag.  
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Sjukvårdshuvudmannen, kommunen och 
landsting, har ett ansvar för att ta hand om 
avlidna, 1 §, första stycket, i Hälso- och 
sjukvårdslagen, SFS 1982:763. Ansvaret 
för omhändertagandet gäller intill dess att 
den avlidne överlämnas till de närstående 
för bisättning, begravningsceremoni och 
slutligen gravsättning.  

I Sverige regleras 
begravningsverksamheten i en lag, 
begravningslagen (1990:1144), och i en 
förordning, begravningsförordningen 
(1990:1147). I begravningslagen definieras 
begravningsverksamhet som alla de 
åtgärder som har direkt samband med 
förvaltningen av de allmänna 
begravningsplatserna.   

Kommentar:  

Markanvändningsförslag Ljungby 
Gällande planen E196 för 
Skogskyrkogården med utökning västerut 
ligger kvar.  

Sverigedemokraterna 
Först vill vi uttrycka vår beundran för ett 
gediget och väl sammanställt arbete. Både 
lättförståeligt och väl strukturerat. 

Men vi har naturligtvis en del åsikter vad 
gäller delar av innehållet. 

I Öp’n är det fyra stycken ’serviceorter’ 
utpekade där det är tänkt att kommunen 
skall hjälpa till med utvecklingen. Där 
finns också ett utvecklingsområde 
nämligen Bolmens östra strand. Vi har 
efter en del resonerande kommit fram till 
att vi vill utöka konceptet ytterligare. Det 
finns några orter till som vi tycker skall 
inkluderas i helheten. Vi tycker att 
Angelstad skulle vara lämpligt att 
inkludera i Bolmens östra strand. Det 
känns naturligt att det finns 
samordningsvinster att göra.  

Sen har vi tre stycken ’påläggskalvar’. 
Dessa tre behöver lite extra 

uppmärksamhet av kommunen för att 
senare bli serviceorter. Dessa tre är Södra 
Ljunga, Agunnaryd och Torpa. 

Övriga tankar kring ÖP’n: 

Bland annat är det den genomgående 
fokuseringen på klimatförändringar. Vi 
förnekar naturligtvis inte några 
klimatförändringar, de har alltid funnits 
och kommer alltid att finnas. Men själva 
orsaken till dessa är däremot något vi 
vänder oss emot. Fler och fler forskare, 
även NASA, konstaterar att solaktiviteten 
och jordens bana runt solen är den 
huvudsakliga orsaken till 
klimatförändringar. Inte mänskliga 
aktiviteter. Det hänvisas då till IPCC’s 
rapporter för att styrka den mänskliga 
påverkan på klimatet. Saken är ju den att 
det är politiska uttolkningar av vad 
forskare har rapporterat i till IPCC som 
delges. Problematiskt.  

Vi vill därför ha några justeringar med 
hänvisning till ovanstående: 

Del 1, sid. 12. Ändra rubriken på mål 13 
till: ’Vidta åtgärder för att begränsa 
klimatförändringars påverkan’. 

Del 1, sid. 16. Punkt 4. Ändra i texten till: 
’minimera påverkan på miljön’ i första 
meningen. 

Del 2, sid. 12. I sista stycket under 
’Utmaningar’ stryks följande: 
’Elförsörjningen är en stor bidragande 
faktor till klimatförändringen varför den 
totala energiförbrukningen måste minska 
och andelen förnyelsebar energi öka’. 

Del 2. sid. 16. I andra stycket strykes 
följande: ’Klimatförändringarna beror 
huvudsakligen på utsläpp av växthusgaser, 
främst från förbränning av fossila bränslen 
för transporter, industri och 
energiutvinning’. 
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Längst ner i samma stycke ändras sista 
meningen till: ’Det är kommunens ansvar 
att påverka utvecklingen i en positiv 
riktning, bland annat genom att planera för 
ett hållbart samhälle samt att utveckla och 
förvalta byggnader och områden 
resurseffektivt.  

Del 3. Sid. 49. Stryk hela punkt 9. 

Övriga förändringar vi vill se: 

Del 2, sid. 12. Stryk sjunde punkten under 
’Ställningstaganden’. Vi stödjer inte 
byggande av en höghastighetsjärnväg av 
flera orsaker. 

Del 2, sid 12. Stryk sista punkten under 
’Ställningstaganden’. Svårbegriplig. 

Del 2. Sid. 20. I tredje meningen byts 
’invånare’ ut mot ’skattebetalare’. 

Del 2. Sid. 21. I stycket om Bolmens östra 
strand vill vi ändra i andra styckets andra 
mening till följande: ’En del anläggningar 
utmed sjön Bolmens östra strand klarar 
inte dagens krav och fler 
gemensamhetsanläggningar är en 
förutsättning för framtida planläggning och 
exploatering i området.’ 

Del 2. Sid. 30. I område 4 så anser vi inte 
att Djupadal skall exploateras. 

Del 2. Generellt så vill vi ta bort 
korridorerna för höghastighetsjärnvägen 
som lägger en blöt filt över hela ÖP’n. det 
kommer troligen heller aldrig att bli en 
realitet. 

Del 2. Sid 39. Lagan. Det behövs inga 
cykelvägar i bostadsområden i Lagan 
väster om Storgatan. Det har aldrig varit 
några problem att gå eller cykla i dessa 
kvarter. 

Del 2. Sid 43. Lidhult. Tveksamt om det 
behövs cykelväg från kollektivtrafiknod 
mot tilltänkt bostadsområde 2. Bättre då 

med cykelväg längs Unnarydsvägen med 
sin tunga trafik. 

Del 2. Sid. 62. Första stycket ska bort. 
Däremot skall en sista punkt läggas till 
som följer: ’Enskilda medborgares 
intressen skall tillgodoses.’ 

Del 2. Angående LIS-områden så anser vi 
att man ska lägga till flera LIS-områden 
vid mindre sjöar och vattendrag. 

Del 3. Sid 50. Har punkt 11 något med en 
Översiktsplan att göra? 

Kommentar:   

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt. Under 
samrådstiden kom det in synpunkter på 
strukturbilden från både allmänheten och 
politiska partier angående utvecklingen på 
övrig landsbygd. Översiktsplanen har 
därför reviderats vad gäller definitionen av 
övrig landsbygd och landsbygdsutveckling. 
En andra nivå av serviceor har inte lagts 
till i strukturbilden utan det har satsats på 
att förklara att fortsatt utveckling på övrig 
landsbygd bör möjliggöras genom 
översiktsplanens förslag i sin helhet. 
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Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är i översiktsplanen 
utpekat som utvecklingsområde. Det är en 
följd av att området ligger utanför 
översiktsplanens utpekade stråk, men att 
potentialen för utveckling bedöms finnas 
på längre sikt. Det pågår en utveckling i 
området med såväl nybyggnation och 
permanentning av fritidshus. I området 
finns många olika intressen, där de 
viktigaste utöver bostadsintresset är 
naturvärden, friluftsliv, turism och 
dricksvatten. Vidare behöver tillgången till 
service och kollektivtrafik förbättras. För 
att kunna planera för utvecklingen i ett 
område där kommunen äger lite mark 
samtidigt som hänsyn tas till alla de 
intressen som finns behöver ett 
helhetsgrepp tas kring utvecklingsområdet, 
i form av en fördjupad översiktsplan. 
Avgränsningen av utvecklingsområdet 
behålls oförändrad i översiktsplanen, men 
frågan om Angelstads roll i det 
sammanhanget får hanteras vidare i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen. 

Energi- och klimatfrågor 
Att det finns mänskligt påverkade 
klimatförändringar som beror på mänskliga 
utsläpp av växthusgaser är en absolut 
majoritet av forskarkåren enig om. Det är 
därför av största vikt att minska dessa 
utsläpp av växthusgaser. Betydelsen av att 
arbeta aktivt med dessa frågor är tydlig i 
det globala målet ”Bekämpa 
klimatförändringarna”, vilket syftar till att 
”Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser”. De globala målen är en 
grundläggande förutsättning för 
kommunens arbete och för 
översiktsplanen. Del 1 har ändrats så de 
globala målen redovisas utifrån att de blivit 
lokala genom de tre visionsmålen. 

Energi- och klimatfrågor 
Text om elförsörjning har skrivits om så att 
det lyfts fram att de stora utmaningarna 

handlar om att minska den totala 
energiförbrukningen och öka andelen 
förnyelsebar energi. 

Höghastighetsjärnväg 
Ljungby kommun ser stor potential i en 
möjlig höghastighetsjärnväg genom 
kommunen med station i anslutning till 
Ljungby stad. Samtidigt försvårar de 
oklara planeringsförutsättningarna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. För att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt till 
höghastighetsjärnvägen har det under 
våren 2020 tagits ett separat politiskt 
beslut, vilket styr hur översiktsplanen 
utformas och hur kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 
järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren.  

Kollektivtrafik 
Ställningstagandet om mobility 
management har skrivits om så att det 
tydligare framgår vad begreppet innebär.  

Visionen 
Ordet ”invånare” syftar på kommunens 
vision tidigare i stycket, vilken lyder "I 
Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035". För 
att uppnå befolkningsmålet är det viktigt 
att locka till sig nya invånare.   

Bolmens östra strand 
En enhetlig VA-lösning behövs för 
Bolmens östra strand då många befintliga 
anläggningar i området inte klarar dagens 
krav på vatten och avlopp samt för att 
möjliggöra för områdets fortsatta 
utveckling. Översiktsplanen har 
kompletterats med att arbete med VA-
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överföringsledning och gång- och cykelväg 
från Ljungby och genom 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
pågår och beräknas bli klart år 2024 för 
hela sträckan. Vidare har det förtydligats 
att VA-överföringsledningen till Bolmens 
östra strand är en förutsättning för en 
fortsatt utveckling och framtida 
planläggning i området. 

De ekonomiska aspekterna av VA-
överföringsledningen ligger utanför 
översiktsplanens ansvar.  

Markanvändningsförslag Ljungby 
För området Djupadal som ingår i 
markanvändningsförslaget för område 3 
(tidigare 4) i Ljungby finns ett planuppdrag 
för bostäder. Området kan även få en 
viktig funktion med koppling till det nya 
bostadsområdet ”Sågverket” i norr, där 
planarbete pågår. 

Kommunen behöver förhålla sig till en 
eventuell höghastighetsjärnväg, då beslut 
om huruvida den ska byggas eller inte 
ligger utanför kommunens påverkan. Det 
politiska beslut om kommunens 
förhållningssätt till höghastighetsjärnvägen 
som togs under våren 2020 syftar främst 
till att undvika att järnvägskorridorerna 
begränsar kommunens samhällsplanering 
för mycket. Genom att begränsa det från 
kommunens sida utpekade området till en 
östlig korridor med en bredd på max 500 
meter minskar dess påverkan på 
kommunens samhällsplanering betydligt.  

Gång- och cykelväg 
Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att förtydliga vikten av ett säkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät, för 
att skapa förutsättningar för ett ökat 
användande av de hållbara trafikslagen 
gång och cykel.  

Energi- och klimatfrågor 
Textavsnittet om vindkraft förtydligas med 
att det finns en gällande vindkraftsplan och 

vad den innebär, samt att den tar ställning i 
ett antal frågor kopplade till 
vindkraftsetableringar. Vindkraftsplan från 
2018 kommer att fortsätta gälla även efter 
att översiktsplanen.  

LIS-område 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då ett omtag på LIS-planen är ett 
omfattande arbete som bör göras separat 
efter översiktsplanen antagande. Alla 
synpunkter som rör LIS-området kommer 
att hanteras i samband med framtagande av 
ny LIS-plan.   

Visionen 
Omvärldsanalysen är en viktig grund för 
översiktsplanen och för kommunens 
långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. 
Alla delar av omvärldsanalysen har inte 
direkt påverkan på översiktsplanen, men 
kan ha betydelse indirekt. 

Sydvatten 
Sydvatten önskar att följande skrivelse 
läggs till i översiktsplanen (i ett passande 
kapitel): ”Sydvatten har tagit fram en 
ansökan om att inrätta vattenskyddsområde 
för vattentäkten Bolmen. Länsstyrelsen 
kommer att handlägga ansökan och 
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därefter besluta om att inrätta ett 
vattenskyddsområde för Bolmen.” 

Kommentar:  

Vatten 
Översiktsplanen har kompletterats med 
Sydvattens textförslag enligt ovan i del 2 
och 3.  

Södra Ljunga sockenråd 
Det är ett gediget och bra arbete som gjorts 
i samband med framtagandet av 
översiktsplanen. Det är också bra att det 
har varit dialogmöten och fokusgrupper 
och att det ges möjligheter att ge 
synpunkter. Kursiv text nedan är citerad ur 
förslaget till översiktsplan.  

Sammanfattning – förslag: 

• Utse 2–3 serviceorter och gör Södra 
Ljunga och de orter som vill och 
har skola till utvecklingsorter (i 
denna skrivelse kallar vi dem så). 

• Gör en strukturplan som även 
innehåller möjliga LIS-områden. 
Planen bör utgå ifrån: Satsning på 
att förstärka orternas identitet 
genom att identifiera styrkor att 
bevara och satsa på inom respektive 
ort. Landsbygdsdialog och 
ortsanalys – geografiska 
fördjupningar om ortsutveckling. 
Detta bör göras på alla 
utvecklingsorter. Sätt delmål för 
varje ort vad gäller invånare för att 
nå kommunens mål om 35 000 
invånare och sätt andra mål. Gör en 
tidplan och kom överens med 
ortens invånare via t.ex. sockenråd.  

• I strukturplanen bör kommunen 
utgå från boende, pendlings- och 
övriga rörelsemönster när man 
beslutar var kommunalt understödd 
service ska ligga så att servicen blir 
lättillgänglig och utan extra resor. 

• Utveckla sambandet Ljungby-
Älmhult med tanke på tågresor, 

Älmhults expansion, förstärkning 
av lasarettet, vägstandarden, 
boende längs vägen t.ex. i Södra 
Ljunga.  

• Se till att alla service- och 
utvecklingsorter har tomtmark och 
färdiga tomter.  

• Där efterfrågan finns (ej lika höga 
krav på landet som i stan, men 
samma krav på alla service- och 
utvecklingsorter) får 
Ljungbybostäder i uppdrag att 
bygga hyreslägenheter för yngre 
och äldre. Bygg minst en del av 
lägenheterna som trygghetsboende 
med bidrag 3600 kr kvm upp till 
viss kvm-yta och plats för 
hemtjänsten i Södra Ljunga. Gör en 
kalkyl på hur mycket pengar 
kommunen kan spara på att 
effektivisera körning och körtid 
jämfört med placeringen i Kånna.  

• Behandla alla utvecklingsorter lika 
vad gäller bedömning, information 
inåt, utåt, till och från t.ex. på 
hemsida, turistinformation och 
idrottsskola. Inte minst bör lika 
villkor gälla oavsett om skolan är 
kommunal eller en friskola som i 
Södra Ljunga. Detta innebär inte att 
alla ska ha allt utan just lika villkor.  

• En idrottshall i Södra Ljunga vore 
toppen. Det skulle bygga vidare på 
identiteten idrott och hälsa som 
bygdens store son Per Henrik Ling 
påbörjade och som Lingbygdens 
friskola har som profil. Hallen 
skulle avlasta stan, kunna hyras av 
friskolan och andra på orten och 
utanför. Boende i Agunnaryd, 
Hamneda och Kånna skulle ha 
kortare sträcka eller i varje fall inte 
längre än in till stan. Det skulle 
även kunna vara intressant för 
turism rätt paketerad och kanske 
kunna utsträcka säsongen och öka 
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vandrarhemmets 3000 gästnätter. 
Utveckla lekplatsen i parken. 

• Mobiltäckningen behöver 
samordnas mellan aktörer. Kan 
roaming vara en lösning? Problem 
för t.ex. hemtjänsten och företagare 
som rör sig mellan olika 
operatörers täckning i Södra 
Ljunga. 

• Alla utvecklingsorter bör ha post- 
och paketutlämning liksom eget 
postnummer. Företagare i Södra 
Ljunga får idag sina paket i t.ex. 
Agunnaryd eller Ljungby. Identitet. 

• Utvecklingsorter som Södra Ljunga 
behöver möjligheter till arbetsresor 
antingen genom busslinjer, 
utveckling av närtrafiken och/eller 
samåkningsapp. Möjligheter till 
gång/cykelväg, laddstolpar och 
pendlingsparkering bör behandlas 
lika i alla utvecklingsorter.  

• Kommunen och ideella 
organisationer bör ingå partnerskap 
kring olika utvecklingsprojekt allt 
från t.ex. en idrottshall till skötsel 
av en badplats. 

• Vi behöver ett långsiktigt 
engagemang för Södra Ljunga. 

Principiella synpunkter: 

Mål 13 – Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändring och dess 
påverkan. Liksom flera andra mål ska detta 
genomsyra allt övrigt och är kanske det 
viktigaste av allt för framtiden.  

Ljungby kommun har en låg in- och 
utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden 
för de flesta avgränsas till kommunen.  

Vardagsgöromålen som arbete, skola, 
inköp av dagligvaror och fritidsaktiviteter 
går smidigt för alla i hela 
regionen/kommunen genom ett yteffektivt 
transportsystem som främjar hälsa och 

välbefinnande samt minskar miljö- och 
klimatpåverkan. 

Eftersom en stor del av Ljungby kommuns 
arbetstillfällen finns i Ljungby stad torde 
det innebära att många människor från 
landsbygden runt Ljungby stad pendlar in 
till staden på morgonen och hem på 
eftermiddag/kväll.  

Om man vill minska klimatpåverkan och 
samtidigt få underlag för service bör olika 
slag av service ligga lättillgängligt där man 
bor eller på vägen till/från arbetet och 
pendlingsställen. Det borde göra att 
servicen blir mer attraktiv och breddar 
underlaget både för servicen och för 
transporter.  

Att tänka att man ska åka åt ett håll för att 
handla och uträtta ärenden och åt ett annat 
för att arbeta är inte realistiskt. Då handlar 
man hellre i staden med följd att de äldre 
och de som av annan anledning inte arbetar 
varje dag inte räcker till för affär och 
dylikt.  

Det är därmed viktigt att utgå från boende, 
pendlings- och övriga rörelsemönster när 
man beslutar var kommunalt understödd 
service ska ligga. Annars kan det ur en 
landsbygdssynpunkt lika gärna ligga bara i 
staden.  

Utbildning för alla: 

Mål 4 – Sörja för utbildning av god 
kvalitet för alla och främja livslångt 
lärande. 

Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Skapandet av serviceorter kan inte få 
innebära att förskolor/skolor inte som ett 
kommunalt ansvar på andra orter, där 
föräldrar ändå anser att det finns ett 
underlag till en bra verksamhet och där det 
finns förskola/skola idag i kommunal eller 
fristående regi. Samma kriterier för 
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bedömning av om det finns förutsättningar 
för att driva förskola/skola ska gälla på alla 
orter, t.ex. underlag, rimliga avstånd, 
skolskjuts m.m. 

Samma förutsättningar som under 
föregående principiella avsnittet gäller 
också. Föräldrar vill inte skjutsa sina barn 
till förskola och fritids ”baklänges” och 
med ytterligare avstånd både av miljö-, 
kostnads- som tidsskäl. Risken är uppenbar 
att det enda som händer vid en 
skolnedläggning är att föräldrarna vill ha 
barnen placerade i staden eftersom dit kör 
man ändå. Om det är orimligt att tro att 
föräldrar till ett barn i staden vill åka 
”baklänges” ut på landet så är det lika 
orimligt att tro/planera för att föräldrar till 
ett barn på landet skulle vilja. Det. 

Om t.ex. Södra Ljungabarn skulle gå i 
förskola/skola i Hamneda skulle avståndet 
som föräldrarna ska köra (många har 
fritids) bli 10–15 km längre x 2 gånger/dag 
om de har sitt arbete i Ljungby. Räknat på 
230 dagar skulle detta bli ca 6000 km/år 
och barn. Förmodligen gäller samma sak 
om man ror att en förskola/skola i t.ex. 
Tannåker skulle attrahera de barn som bor 
åt Ljungbyhållet till eller Kånna till 
Hamneda osv. 

Mål 5 – Boende och närmiljö 

Ljungby kommun har som övergripande 
vision ”I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 
2035” vilket innebär att hela Ljungby 
kommun aktivt ska vara med och skapa 
framtiden.  

Öka attraktiviteten mot gruppen unga 
vuxna och etablera lockande 
levnadsmiljöer.  

Staden är funktionsblandad. I varje 
stadsdel finns boende, vardagsservice, 
arbetsplatser och möjligheter till rekreation 
och lek utomhus. Serviceorterna ska 

erbjuda ett varierat utbud av bostäder, 
skolor, butiker, arbete, idrott och 
fritidsaktiviteter.  

Det finns bostäder för alla och för alla 
skeden i livet i varje stadsdel. Det finns en 
blandning av bostäder med avseende på 
typ, storlek och upplåtelseform.  

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

Vi märker att det blir fler och fler unga 
vuxna som vill bo på landet. Både på 
landet-landet och landet-by. Med 
hållbarhetstänket kommer att man vill 
kunna odla till husbehov och kanske ha bi 
och/eller djur. Vi har unga vuxna som 
flyttat in i Södra Ljunga just av dessa skäl. 
De kommer från större städer i Sverige 
t.ex. Malmö och Göteborg, samt från 
Holland och Tyskland. Alla hade barn med 
sig eller har skaffat barn. Det är brist på 
bostäder här, kö till bostadsrätterna och det 
finns inga färdiga tomter.  

Ta vara på de orter (oavsett om en ort 
kallas serviceort eller inte) där det finns en 
efterfrågan på bostäder och där det finns 
inflyttning av unga människor. Förstärk de 
mönster som finns. Det är lättare att 
komma någonstans om man ror med än 
mot strömmen och om olika aktörer ror åt 
samma håll. Se till att underlätta med t.ex. 
hyreslägenheter och tomter. Se förslag i 
PPT-presentationen. Det finns en mycket 
central tomt mitt emot affären i Södra 
Ljunga, i privat ägo, som skulle vara 
utmärkt att för hyreshusbebyggelse, nära 
affär och kommunikationer och med vatten 
och avlopp redan framdraget samt planerad 
tomt. Det skulle också göra att samhället 
förtätades. Det finns ytterligare områden 
som skulle vara lämpliga för 
bostadsbebyggelse t.ex. LIS-område 
bakom skolan mot sjön. Det finns även 
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tomtmöjligheter mellan skolan och kyrkan, 
”björkdungen” samt ”kvarntomten”. 

Förutom området bakom skolan finns 
Bräkentorpasjön, Prästebodaån och 
Ljungasjöns andra sida som inte alla 
nämns som tillgångar för friluftsliv och 
kultur. Bräkentorp används även av boende 
i Ljungby, det finns vandrings- och 
löparvägar, skidspår, grillplatser förutom 
bad. Skulle kunna utvecklas mera om 
stranden och det grunda vattnet gjordes i 
ordning. Cykelavstånd från både Ljungby 
stad och Södra Ljunga med omnejd. Med 
ett stationsområde och bostadsbebyggelse 
på östra sidan av staden känns detta ännu 
mer aktuellt.  

Prästebodaån rinner i en vacker dalgång 
med både gammalt och nytt 
odlingslandskap. Vissa sträckor har 
tidigare använts för bl.a. kanoting. Mycket 
älg i trakterna. Sockenrådet undersöker 
intresse för pilgrims-/vandringsled och 
utegym vid sjön. En cykelled 
Sunnerboturen går genom Södra Ljunga 
och det finns möjlighet till övernattning på 
vandrarhemmet. Cykelklubbar brukar 
använda vägen som träningsrunda.  

Beskrivningen om Sunnerboturen på 
https://www.visitljungby.se/sv/se-
gora/cykla-och-vandra är knapphändig och 
lockar knappast till sig turister. 
Cirkelreferenser. Denna typ av sidor 
används mycket när folk kommer/ska åka 
till en ort.  

Ljungasjön är en känd fågelsjö med bl.a. 
fågeltorn. På våren och hösten lockas 
många fågelskådare som står med kikare 
längs vägen.  

Så här står det t.ex.: Området vid 
Agunnaryd är lämpligt för verksamhet och 
platser för att utöva och uppleva kultur och 
idrott i varje del av kommunen.  

Det finns inkluderande, tillgängliga och 
attraktiva mötesplatser och platser för att 
utöva och uppleva kultur och idrott i varje 
del av kommunen.  

Service och kommunikationer 
Bland annat är skola, kultur, fritid, 
rekreation och dagligvaruhandel viktigt för 
att kunna täcka behovet av service på 
landsbygden. Kvalitén på servicen kan 
vara svår att upprätthålla med tunt 
befolkningsunderlag. Både förskola/skola, 
kollektivtrafik och dagligvaruhandel 
behöver ett tillräckligt kundunderlag för att 
de ska vara ekonomiskt försvarbara och 
kunna bevara kvaliteten.  

Det är helt rätt. Det hade varit bra om det 
också funnits en definition på vad som är 
tillräckligt kundunderlag för t.ex. 
förskola/skola, kollektivtrafik och 
dagligvaruhandel. Kanske är det så enkelt 
som att där det finns denna service privat 
redan idag så är underlaget tillräckligt? 
Riktigt så enkelt är det inte kring det som 
beslutas politiskt. Där är det ofta väldigt 
svårt att få svar på grunderna för beslut 
eller att förstå dem. 

Kanske är det enklare att satsa vidare på 
orter som redan har mycket av den service 
som serviceorterna ska innehålla än att 
försöka skapa det där det inte finns? 
Speciellt som mycket inte ska/kan drivas 
av kommunen. Orter som Lagan är kanske 
redan tillräckligt attraktiva för att utvecklas 
utan att av kommunen utpekas som 
serviceort? 

Om serviceorter och deras innehåll står 
bl.a. följande: 

I serviceorterna satsas långsiktigt på 
service, nya bostäder, arbetsplatser, 
mötesplatser, gång- och cykelvägar och 
övrig infrastruktur samt koppling till 
stråkens snabba kollektivtafik (gång- och 
cykelförbindelse och pendlarparkering med 
laddstolpar). På så sätt kan man som 
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boende eller företagare räkna med att 
kommunen har ett långsiktigt engagemang 
i orten, vilket kan göra att både boende och 
företagare vågar satsa på att etablera sig 
och stanna kvar i orten.  

I serviceorterna satsas långsiktigt på 
grundläggande kommunal service som 
förskola/skola, specialbostäder och 
hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång 
till mötesplatser i form av bibliotek, 
samlingslokal, idrotts/aktivitetsplats, 
tillgängliga rekreationsområden och 
lekplatser.  

Mycket av detta finns redan i t.ex. Södra 
Ljunga, se bl.a. PPT-presentationen om 
kultur, idrott och mötesplatser. Dock finns 
ej nya hyresrätter, laddstolpar och 
bibliotek. Bibliotek är mindre viktigt 
eftersom det finns bokbuss. Möjligen 
skulle det kunna kombineras med vår affär. 
Hyresrätter har redan politikerna varit 
positiva till att arbeta för så det hoppas vi 
kvarstår. En pendlarparkering med 
laddstolpar vore toppen och skulle kunna 
samordnas med skolans/förskolans 
parkering eller vandrarhemmet och visa att 
även Södra Ljunga är värd att satsa på. Är 
det elladdstolpar som kommer att vara 
framtiden eller bör man också titta på 
vätgas? 

Det ska finnas möjlighet till kommersiell 
service (dagligvaruhandel med 
post/paketutlämning, drivmedel m.m.) och 
arbetsplatser.  

Finns redan i Södra Ljunga. Dessutom 
finns restaurang och catering, öppen 
förskola, vandrarhem, bygdegård m.m. och 
många arbetsplatser. Det är lätt att glömma 
alla företag som finns – 
entreprenadföretag, hantverkare, konsulter, 
sjukhem, förskola/skola, träindustri, 
handel/restaurang, kyrka, vandrarhem, 
hästhotell, lantbruk m.m. En del med 

anställda och en del utan. Paketutlämning 
saknas ännu.  

Serviceorternas koppling till stråkens 
snabba kollektivtrafik ska säkerställas med 
gång- och cykelförbindelse till externa 
busshållplatser och pendlarparkering med 
laddstolpar. 

Södra Ljunga ligger vid ett av de utpekade 
stråken. Stråk väg 594/592 Ljungby 
Älmhult via Södra Ljunga, Hamneda och 
Pjätteryd, väg 124 mot Älmhult via Södra 
Ljunga (Össjö) och Liatorp. Väg 25 nås i 
Tutaryd och E4:an närmast i Bäck. Tyvärr 
drogs den förstnämnda in (hade funnits 
sedan 30-talet) utan någon som helst 
kommunikation. Samordna skolskjuts, 
arbetspendling och annan pendling.  

Mycket bra att det i planen finns förslag att 
utveckla befintlig busslinje för 
arbetspendling och gång- och 
cykelförbindelse genom samhället. Kanske 
också pendlarparkering? Förslag om det 
finns i Hamneda, Vrå, Skeen, Angelstad, 
Vittaryd och finns redan i Agunnaryd, roter 
som är ungefär lika stora eller mindre än 
Södra Ljunga. Vore rimligt att även Södra 
Ljunga får.  

Ljungby centralort har bra vägförbindelser 
norrut mot Värnamo/Jönköping, söderut 
mot Markaryd/Helsingborg, västerut mot 
Halmstad och österut mot Växjö. Men på 
närmre håll ligger Älmhult som 
expanderar. Väg Ljungby-Älmhult är 
viktig av flera skäl: gammal eller ny 
järnvägssträckning innebär behov av väg 
öster om Ljungby, effektiv arbetspendling 
inte minst med IKEA som attraktiv 
arbetsgivare (och shoppingmagnet), 
underlag för Ljungby lasarett, samarbeten i 
västra Kronoberg osv. 

Södra Ljunga ligger mitt emellan Ljungby 
och Älmhult och kan därför vara attraktiv 
bostadsort. Från samhället Södra Ljunga är 
det 3 mil och 25 minuter till Älmhult på 
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den dåliga väg som finns. Från Ivla är det 
ännu kortare. Det finns flera alternativa 
vägar mellan Älmhult och Ljungby. Vägar 
över Traryd och Liatorp är väsentligt 
längre, Hamneda går inte ens att få fram 
den kortare vägen över Pjätteryd på hitta.se 
för att få avståndet och så då över Södra 
Ljunga.  

Ska det finnas serviceorter eller inte och 
hur många? 

Det gör det även svårt att motivera riktade 
satsningar på specifika orter framför andra 
orter. Mindre investeringar kan göra stor 
skillnad för orter, och det kan motiveras 
även om befolkningsantalet som gynnas är 
litet.  

Komplettering med ytterligare serviceorter 
kan dock ske på längre sikt.  

Landsbygden utanför kommunens stråk är 
viktig ur ett kultur- och naturintresse och 
behöver utvecklas för rekreativa värden 
och för bevarande av värdefulla naturstråk 
och kopplingar.  

Mellan stråken sker inga större kommunala 
nysatsningar, men kommunen ställer sig 
positiv till privata initiativ som hjälper till 
att upprätthålla eller förbättra servicenivån.  

Ändra texten på ovanstående. Ska 
serviceorter vara en landsbygdssatsning 
måste detta framgå. Det som står här ger 
tanken att det snarast varit slumpen eller 
gamla traditioner från de mindre 
kommunernas tid som styrt valet av 
serviceorter? Det kan uppfattas som att 
resten av de mindre orterna betraktas som 
någon typ av Skansen, där privata initiativ 
ska utveckla rekreativa värden för dem 
som bor, där det satsas? Och om någon ort 
har riktigt mycket eldsjälar så lockas man 
med en slickepinne att eventuellt kunna bli 
serviceort i framtiden? 

Är detta klokt? Finns inte en risk att det 
finns resurser som inte tas tillvara om 

kommunen ska växa? Vore det inte klokare 
att fundera på vilka insatser som skapar 
värde var? 

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

Detta vore som sagt klokt på alla orter i 
varje fall dem som är så stora att de har 
skola (och affär). 

Serviceorterna ska utvecklas för att kunna 
förse sitt omland med kommunal och 
kommersiell service. Det är därför viktigt 
att ha en planberedskap för kommunal och 
kommersiell service samt bostäder. 
Utvecklingen av bostäder behöver 
förstärka orternas struktur och skapa ett 
underlag för service. Serviceorterna 
behöver kunna kopplas upp till 
kommunens tråk för en god 
kommunikation mellan och till övriga 
orter, serviceorter och centralorten.  

Tänk då vid valet av serviceorter på att 
som tidigare nämnts att lägga dem 
strategiskt på väg till, inte baklänges. Bra 
om Landsbygdsdialog och ortsanalys – 
geografiska fördjupningar om 
ortsutveckling gör även på orter som inte 
är utsedda till serviceorter. Gör en 
strukturplan för alla orter som har skola 
(och affär). Det kostar inte särskilt mycket, 
men kan bidra till att det finns möjligheter 
om efterfrågan uppstår.  

Förslag: gör serviceorter i Lagan, Lidhult 
och kanske Ryssby. Gör utvecklingsorter 
av resten som har skola (och affär).  

På kartorna 
Drivmedelsstationen i Södra Ljunga saknas 
på bilden. Grön prick dåligt val eftersom 
den inte syns på grönt underlag.  

Vad är sjukhemmet? Vandrarhemmet? 
Restaurangen? Service? Lingmuseet? Gul 
plutt över röd. Orter borde vara utsatta. 
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Servicekluster av 
entreprenadfordon/företag.  

Övrigt 
Vad ger eventuella självkörande fordon för 
möjligheter till kommunikation även för 
mindre orter 

Hur utvecklas distansarbete och 
tjänstesektorn över huvud taget? Det 
kanske inte är arbetsplatser som behövs 
utan möjligheter att arbeta? 

Vad får krav på 10% egenproduktion av el 
för konsekvenser? 

Ska Byholma flygfält återuppväckas? 
Konsekvenser? 

Golfbanan i Lagan verkar inte vara nämnd 
alls och inte utsatt på kartan. Är den 
verkligen inte en tillgång både ur 
rekreations- och turismsynpunkt? 

Ljungby kommun räknas dock inte som 
glesbygd då fler bor i tätorter än på ren 
landsbygd (s 48, del 3). Samtidigt står det i 
början att Ljungby kommun är en 
glesbygd.  

Ett nytt industriområde i t.ex. Hamneda 
eller på annan plats. Vilket värde skapar 
det i förhållande till vad det kostar? Skulle 
samma summa skapa värde för kommunen 
satsade på annat? Kanske räcker det att ha 
ett område avsatt för industri? På samma 
sätt ett område i Södra Ljunga.  

Ökad innovationskraft 
Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i 
Ljungby kommun. Förslaget handlar i 
första hand om att attrahera personer som 
har en egen drivkraft till att utveckla både 
sig själva och sin omgivning. Många av 
dessa finns redan idag i Ljungby men de 
behöver bli fler och de kan i praktiken vara 
kopplade till vilken bransch eller vilken 
sektor som helst. Eldsjälarna är viktiga 
stenar i samhällsbyggandet och kan de 
lockas att starta projekt och processer i 

Ljungby kommun så kan det bli ringar på 
vattnet.  

Kan inte instämma mer. Glöm inte att 
stödja de eldsjälar som finns. Tänk på att 
arbeta med inte mot även här. Vi vill ändå 
understryka att utveckling sker både 
snabbare och säkrare vid samverkan. Så 
sant. Vilken kraft som kan skapas! 

Vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras. Detta är snarast en 
motsats till ovanstående. Det kan tolkas 
som om det är jobbigt med synpunkter och 
att kommunen vet bäst. Det är kanske inte 
menat så? 

Här är ett litet försök till relevant påverkan 
och förhoppningsvis ge lite synpunkter 
som kan vara till nytta när Ljungby 
kommun ska utvecklas och bli 35 000 
invånare år 2035.  

De flesta av de punkter som vi redovisar 
här innebär inte några större kostnader för 
kommunen och det finns därför ingen 
anledning att begränsa dem till ett fåtal 
orter. En del förslag ligger heller inte 
omedelbart framåt i tiden. 

Ytterligare från PPT! 

Stråk – hur tänka? 

• Utnyttja nuvarande 
pendlingsmönster – lättare att åka 
in mot staden än åt andra hållet 

• Bra om förskola/skola, affär, 
föreningsaktiviteter mm har ett 
naturligt upptagningsområde och 
ligger lättillgängligt ”på vägen” – 
stråket av tids-, miljö- och 
kostnadssynpunkt 

• Stråket Ljungby-Älmhult via S 
Ljunga behöver förstärkas, 3 mil, 
25 min resväg till t ex Ikea. 
Nybyggnation Ivla. 

• Om Ljungby ska få acceptans i 
Kronobergs län behövs 
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kompromisser. Station på östra 
sidan? 

Boende och närmiljö – vi behöver 

• …hela Ljungby kommun aktivt ska 
vara med och skapa framtiden 

• Serviceorterna ska erbjuda ett 
varierat utbud av bostäder, skolor, 
butiker, service, arbete, idrott och 
fritidsaktiviteter. 

• Det finns bostäder för alla och för 
alla skeden i livet 

I S Ljunga är det stor efterfrågan på 
bostäder. Fler och fler unga vuxna vill bo 
på landet. Inflyttning av barnfamiljer. Kö 
till bostadsrätter 

• Färdiga tomter 
• LIS-område vid S Ljungasjön, båda 

sidor om? Bra tomtmöjligheter 
finns även mellan kyrkan och 
skolan samt vid gamla kvarnen. 
Var positiv till enskilda och 
markägares önskemål vid t ex 
Prästbodaån, (ex nybyggnationen i 
Ivla).  

• Hyreslägenheter för både unga och 
gamla, Trygghetsboende? Utrymme 
för hemtjänsten – kostnadseffektivt 
med färre och kortare resor, sparar 
både tid och drivmedel. 

• Tomten mitt emot affären 
• Kommunal borgen för villor och 

bostadsrätter? 
• Inventering av obebodda potentiellt 

lediga hus. Ex Falkenberg. 
• Utbyggnad VA? 
• Upprustning lekplats park och 

skola, ”tennisbanan”. 
• Utegym 

Arbete – detta har vi 

• Skola och förskola sysselsätter 
drygt 20 personer, 25 på lönelistan 
varje mån. 

• Sjukhemmet ungefär lika många 

• Specialsnickeri 
• Kyrkan 
• Handel/restaurang/Drivmedel/Apot

eksutlämning 
• Närvärmeverk 
• Vandrarhem och Lingmuseum, 

3000 gästnätter/år 
• Hästhotell 
• Lantbruk 
• Många entreprenörer inom 

grävmaskin o dyl 
• Många hantverkare, bygg, el mm 
• Konsulter 
• Mm 
• Vi saknar område som avsätts för 

industri även om det inte görs i 
ordning förrän efterfrågan kommer. 

Arbete fortsättning 

• Gör det mycket enkelt att utveckla 
idéer i Ljungby kommun. Vi vill 
ändå understryka att utveckling 
sker både snabbare och säkrare vid 
samverkan.  

• Här finns eldsjälarna. Glöm inte att 
stödja och uppmuntra oss om 
kommunen vill ha långsiktigt 
uthålliga verksamheter. 

• Hur utvecklas distansarbete och 
tjänstesektorn? Fördel landet? 

• Behövs möjligheter att arbeta bättre 
än arbetsplatser på landet? 

• Vad får krav på 10% 
egenproduktion av el för 
konsekvenser för behovet av 
landsbygden? 

Kommunikationer 

• Kollektivresor 
• Närtrafik 
• Kompletteringstrafik 
• Serviceresor 
• Sjukresor 
• Färdtjänst 
• Arbetsresor 
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• Skolskjuts 
• Egen cykel, bil mm 
• Fiber 
• Mobiltelefoni 
• Postnummer Södra Ljunga 

Kollektivresor som finns 

• Buss Ljungby – Älmhult skoldagar, 
3,5 månad som den inte går. Alla 
turer går numera via Hamneda. 
Gratis resor för ungdomar på 
sommaren funkar ej här. 

• Närtrafik, som är bra men 
o Max 4 enkelresor i veckan, 

måste vara minst 12 eller 13 
år 

o Fordonsbrist, då hänvisas 
till annan avgång 

o Beställning Senast 3 timmar 
innan 

o Kan ej använda reskassa 
som är 80% av priset. 

o Övergångsbiljett för vidare 
resa med annat trafikslag 
kan inte erhållas 

Resor, vad behöver vi? 

• Väg Ljungby och Älmhult 
• Linje Ljungby - S Ljunga- Pjätteryd 

– Älmhult  
• Samordning med andra trafikslag? 
• Utveckling av närtrafiken - 

arbetsresor med? Kunskap hos 
operatörerna 

• Samåknings APP? 
• Samåkningsparkering 
• Laddstolpar alt vätgasstation 

beroende på utveckling av 
alternativ 

• Skolskjuts!!! 

Utbildning – vi har: 

• Ideell Öppen förskola som även 
lockar föräldrar från kringliggande 
samhällen 

• Välfungerande förskola med för 
närvarande 43 barn 

• Välfungerande skola F-6 med som 
lägst 41 barn, men som ökar de 
kommande åren. Med bara S 
Ljungabarn till 60 - 70 barn 

Utbildning – vad behöver vi? 

• Förskola och skola på alla orter 
som föräldrar anser har möjlighet 
till god kvalitet. Kommunalt eller 
privat 

• Samma kriterier ska gälla för om en 
skola ska drivas på en ort eller inte. 

• Likvärdiga villkor friskola och 
kommunal skola, vad gäller t ex 
information till/från, 
marknadsföring på kommunens 
hemsida, kompetensutveckling, 
bedömning av behov av särskilt 
stöd, samarbete kring 
specialresurser, ekonomi och 
skolskjuts 

Mötesplatser finns som attraherar inte bara 
bygden utan långt utanför 

• Restaurang 
• Vandrarhem (3000 gästnätter) 
• Kyrkan 
• Församlingshem 
• Bygdegård 
• Hembygdsgård 
• Skola 
• Klubbstuga 
• Finnstugan 
• Bytesplatsen i Ivla 
• Hållbart över tid 

Kultur och idrott – vi har: 

• GoIF Ling som anordnar bl a 
• Fotbollsträning och spel från barn- 

och ungdomar till vuxna 
• Barngymnastik 
• Innebandy 
• Yoga 
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• Cirkelträning 
• Nyårsmusik 
• Midsommarfirande 
• Bygdegårdsföreningen 
• Dans 
• Fester vid olika tidpunkter på året 
• Loppis 
• Kulturarrangemang tillsammans 

med bl a Ljungby kommun 
• Hembygdsföreningen 
• Ivla sommarmarknad 
• Ivla julmarknad 
• Traktorträff 
• Filmvisningar 
• Våffelservering 
• Sammankomster 
• Sockenrådet 
• Valborgsfirande 
• Nationaldagsfirande 
• Skördefest 
• Fest för nyinflyttade 
• Cykel- och kulturrunda 
• Metartävling 
• Röda korset 
• Modevisning 
• Stickcafé 
• Vävstuga 
• KG Valdemars 
• Konst, filmer mm 
• Skjutbana i Bräkentorp 
• Badplats och motionsleder i 

Bräkentorp 
• FK Finn och Finnstugan 
• Kosläpp 
• Skolans Julfest 
• Kyrkans aktiviteter 
• Husförhör 
• Tacokvällar mm 
• Sång och musik bl a körer 

Kultur och fritid – vi behöver: 

• Idrottshall liksom på andra orter i 
kommunen. Höjd, avlastning stan. 
Skolan har redan profil Idrott och 

hälsa, Ling född här. Finns något 
här att bygga identitet kring. 

• Utegym (”Tennisbana?) 
• Vandringssled utmed Södra 

Ljungasjön, ev med utegym 
• Satsning på Bräkentorpssjön 
• Bidrag till ideella insatser t ex  
• belysning skridskobana 
• Upprustning ”tennisbana” 
• Upprustning gympasal (i avvaktan 

på idrottshall), som används av 
andra än skolan 

• Upprustning av lekparken och 
utemiljön vid skolan, som används 
av andra än skolan 

Service 

Vi har: 

• Affär 
• Bensinstation 
• Restaurang och Catering 
• Apoteksutlämning 
• Hemtjänst 
• Bokbuss 
• Fiber – nästan överallt 

Vi behöver: 

• Post- och paketutlämning 
• Egen postadress 
• Mobiltäckning av samma bolag 

överallt, problem för hemtjänsten 
och företag som agerar på flera 
platser i Södra Ljunga. 

Turism 

Vi har: 

• Vandrarhem med 3000 gästnätter 
• Lingmuseum m fl 
• Restaurang 
• Affär 
• Drivmedel 
• Hästhotell 
• Hästskjuts 
• Fågeltorn 
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Vi behöver: 

• Ställplatser för husbilar 
• Laddstolpar 
• Lantbruksturism? Besök och ev 

övernattning 
• Cykel- och vandringsleder + karta 
• Picknickorg affären? 
• Bad S Ljungasjön? 
• Vandringsled 
• Utegym 
• Lekparken - upprustning 

Vi behöver långsiktigt engagemang för 
Södra Ljunga – utvecklingsort? 

• Affär/Restaurang/Drivmedel 
• Många arbetsplatser även om 

många är små 
• Fiber nästan utbyggt 
• Förskola/Skola 
• Samlingslokaler, lekplatser och 

idrottsplats 
• Vandrarhem och museum 
• Rikt föreningsliv 
• Öppet landskap, med Bräkentorp, 

Prästbodaån och S Ljungasjön 
• Hyreslägenheter med 

trygghetsboende och utgångspunkt 
för hemtjänst 

• Färdiga tomter, även LIS 
• Idrottshall, utveckla lekplatsen 
• Utlämningsplats för post/paket 
• Bättre mobiltäckning 
• Egen postort 
• Laddningsstolpar, 

pendlingsparkering 
• Förbättring av väg 124 
• Arbetsresor 
• Gång- och cykelväg 
• Skolskjuts 
• Bidrag till ideella insatser i 

samverkan 

 

 

Kommentar: 

Energi- och klimatfrågor 
Att klimatförändringen är en av de stora 
utmaningarna för framtiden är i 
översiktsplanen tydligt redovisat i 
omvärldsanalysen i del 3. I del 1 har det 
redovisats hur de globala målen är 
kopplade till lokal nivå. Översiktsplanen 
hanterar på olika sätt behovet av minskad 
klimatpåverkan, vilket är som tydligast vid 
prioriteringen av hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
samt vid val av lokalisering av ny 
bebyggelse.  

Kollektivtrafik 
Synpunkten om att inte behöva pendla 
baklänges är av stor vikt att ta med i 
nuvarande och kommande planering, det 
kommer inte alltid gå att lösa fullt ut men i 
översiktsplanen framhålls att på övrig 
landsbygd är målet att bibehålla befintlig 
service och förbättra möjligheten till 
arbetspendling. Kommunen uppmuntrar till 
privata initiativ som hjälper till att 
upprätthålla eller förbättra servicenivån. 

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
Vilka orter som ska ha skola regleras inte i 
översiktsplanen. För serviceorter anges 
dock i strategiområdet ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” i del 2 att 
förskola/skola ingår i den grundläggande 
servicen. Vidare anges i strategiområdet 
”Infrastruktur och kommunikationer” att 
hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel ges högre prioritet i 
samhällsplaneringen samt att till de viktiga 
målpunkterna för dessa räknas 
skola/förskola. Övriga frågor om bland 
annat information på hemsida och 
skolskjuts har hänvisats vidare till berörd 
förvaltning.  

Det är positivt att det sker en inflyttning 
med unga vuxna i Södra Ljunga. En 
konsekvens av det blir en efterfrågan på 
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bostäder. I Södra Ljunga finns i nuläget 
inga lediga kommunala tomter, däremot 
finns det sedan tidigare ett planuppdrag för 
bostäder. Vid ett intresse för enstaka 
bostadstomter på privat mark kan detta i 
vissa fall prövas med ett förhandsbesked. 
Det finns som nämns i yttrandet en 
obebyggd tomt mittemot affären som kan 
bebyggas med flerbostadshus, men 
eftersom den är privatägd har inte 
kommunen någon rådighet över den. 
Eftersom Södra Ljunga inte är utpekad 
som serviceort presenterar översiktsplanen 
inte några markanvändningsförslag för 
orten och tar inte heller ställning till 
inkomna förslag.  

LIS-område 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då ett omtag på LIS-planen är ett 
omfattande arbete som bör göras separat 
efter översiktsplanen antagande. Alla 
synpunkter som rör LIS-området kommer 
att hanteras i samband med framtagande av 
ny LIS-plan.   

Möjligt område öster om skolan i Södra 
Ljunga ligger utanför strandskyddat 
område och där kan därför LIS-skäl inte 
hävdas.  

Landsbygd 
I översiktsplanen finns inte någon 
fullständig redogörelse över de tillgångar 
som finns i kommunen för till exempel 
friluftsliv och kultur. Att tillgängliggöra 
Ljungasjön med vandringsled och utegym 
låter som en intressant idé, vilken dock inte 
behandlas specifikt i översiktsplanen, detta 
skickas vidare till berörd förvaltning.  

Det är svårt att definiera underlag för olika 
typ av service, då det är komplext och 
beroende av en mängd olika faktorer. Ett 
ytterligare problem är att olika typer av 
service bedrivs av olika aktörer som har 
olika syn på vilket underlag som krävs. För 
de exempel som tas upp i yttrandet kan 
förskola/skola bedrivas av kommunen, 
kollektivtrafik av Region Kronoberg och 
handel av privata aktörer. Serviceorterna 
sätter en ”lägstanivå” för de utpekade 
orterna, men reglerar inte service som 
skolor/förskolor i övriga orter.  

Serviceorter 
Serviceorterna utgör en kombination av 
orter som har mycket av den förväntade 
servicen och orter som saknar en del 
service. För att systemet med serviceorter 
ska vara tydligt behöver även orter som har 
en mer omfattande service redan idag 
också pekas ut som serviceorter. 
Serviceorterna handlar mycket om vilken 
servicenivå som ska finnas på orten, vilket 
är en faktor i deras bedömda 
utvecklingspotential. 

Södra Ljunga 
Södra Ljunga har idag ett stort 
serviceutbud, vilket är en styrka för orten. 
Vid urvalet av serviceorter har dock andra 
faktorer spelat in, bland annat ortens läge 
och koppling till stråken. Definitionen av 
serviceorter i strategiområdet ”Attraktiva 
bebyggelsemiljöer” har reviderats efter 
samrådet så att bibliotek inte längre 
förväntas ingå, då det viktiga är att det 
finns någon typ av mötesplatser på orten 
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och att bokbussen erbjuder utlåning av 
böcker i stora delar av kommunen. Vad 
gäller kommersiell service som till 
exempel paketutlämning kan kommunen 
möjliggöra det, men inte styra över det.  

Väg mot Älmhult 
Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort ställningstagande vilken 
sträckning kommunen ser behöver 
prioriteras för att få en så effektiv 
kommunikation mot Älmhult som möjligt: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. 

Under samrådstiden kom det in synpunkter 
på strukturbilden från både allmänhet och 
politiska partier, vilka främst berörde valet 
av serviceorter och utvecklingen på övrig 

landsbygd. Efter samrådet har ett politiskt 
beslut tagits om att utse även Agunnaryd 
till serviceort. Översiktsplanen har därför 
kompletterats med 
markanvändningsförslag för Agunnaryd 
och även reviderats vad gäller definitionen 
av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. Mer specifika 
åtgärder i till exempel Södra Ljunga 
behandlas inte i översiktsplanen utan 
behöver hanteras i kommunens löpande 
arbete. 

Att utse ett begränsat antal serviceorter är 
ett sätt att fokusera kommunens resurser så 
att de ger effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt.  

Landsbygd 
På övrig landsbygd är målet att bibehålla 
befintlig service och förbättra möjligheten 
till arbetspendling. Kommunen uppmuntrar 
till privata initiativ som hjälper till att 
upprätthålla eller förbättra servicenivån. 
För övriga orter som ligger på rimligt 
avstånd från stråken görs satsningar på att 
knyta upp dem till stråken och deras goda 
tillgång på kollektivtrafik. Mellan stråken 
möjliggör strukturbilden att befintliga 
värden i form av natur- och kulturmiljöer, 
friluftsliv samt jord- och skogsbruk kan 
sparas och utvecklas.  

I del 3 i översiktsplanen finns en karta som 
visar service i kommunen. Denna karta ger 
inte en heltäckande bild av vad som finns i 
kommunen utan visar ett urval. För service 
visas bibliotek, dagligvaruhandel, 
drivmedelsstation och vårdcentral. Kartan 
har för Södra Ljunga kompletterats med 
drivmedelsstation. Kommunen har i 
översiktsplanen valt att inte peka ut eller ta 
upp besöksmål som museum och 
campingar m.m. som finns i kommunen. 
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Detta för att översiktsplanen inte hanterar 
enskilda besöksmål. På kommunens 
fritidskarta finns besöksmål utpekat.  

Näringsliv 
I den omvärldsanalys som redovisas i 
översiktsplanens del 3 definieras 
omvärldens påverkan på kommunen som 
tolv teman, där ett är ”Större 
arbetsmarknad genererar ökad pendling”. 
Där anges att ”i självkörande fordon kan 
det finnas en möjlighet till en mer anpassad 
kollektivtrafik även utanför storstäderna”. 
Slutsatsen från omvärldsanalysen är därför 
att självkörande fordon kan påverka 
möjligheten till pendling i Ljungby 
kommun, men att det är för tidigt att säga 
något om möjliga tekniska lösningar och 
tidshorisont.  

I det tema i omvärldsanalysen som 
beskrivs ovan anges även att ”behovet av 
och möjligheten att pendla kan påverkas av 
mer tillgänglig internetuppkoppling samt 
en större acceptans för distansarbete”. 
Under år 2020 har vi fått en inblick i 
distansarbetets möjliga utveckling och 
lösningar som en följd av anpassning till en 
global pandemi. Behovet av arbetsplatser 
kan minska med ökat distansarbete och 
under strategiområdet ”Näringsliv och 
utbildning” anges därför i ett 
ställningstagande att ” utvecklingen inom 
distansarbete och e-handel behöver följas, 
då den kan påverka hur vi fysiskt planerar 
för arbetsplatser och arbetspendling”. 

Tjänstesektorn och betydelsen av att 
utveckla den tas upp i omvärldsanalysen 
som en av de föreslagna prioriteringarna 
för kommunen. I översiktsplanens 
strategiområde ”Näringsliv och utbildning” 
finns ett ställningstagande om att ” öka 
branschbredden genom att utveckla 
tjänstesektorn, bland annat inom 
upplevelse- och besöksnäringen” och ett 
om att ” Planera attraktiva platser för olika 
typer av branscher utifrån deras olika 

behov – yteffektiva och kunskapsintensiva 
företag centralt i staden/orterna och 
platskrävande verksamheter externt i 
anslutning till orterna vid stråken (med 
möjlighet till skyltläge vid stråken som 
E4:an och väg 25)”. Eftersom olika 
sektorer har olika krav är behovet av 
arbetsplatser i Ljungby kommun intimt 
sammankopplat med hur den framtida 
utvecklingen av olika sektorer går.  

Energi- och klimatfrågor 
Granskningshandlingen har kompletterats 
med information från kommunens klimat- 
och energiplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2020-02-01. Trenden 
för produktionen av el i kommunen har 
varit ökande och den lokala produktionen 
står under de senare åren för cirka 15–20 
procent av den totala elanvändningen i 
kommunen, snarare än drygt 10% som 
angavs i översiktsplanens 
samrådshandling. För att minska 
kommunens beroende av omvärlden och 
öka försörjningstryggheten finns i klimat- 
och energiplanen mål om att ”till år 2035 
produceras så mycket förnybar energi i 
Ljungby kommun så att vi är 
självförsörjande för viktiga 
samhällsfunktioner” och att ” 2050 bidrar 
Ljungby kommun till att Kronobergs län är 
ett plusenergilän”. Vidare anges att 
Ljungby kommun till år 2045 ska vara 
fossilfri, alltså att all energi som används i 
kommunen då är förnybar.  

Totalförsvaret 
För Ljungby kommun finns ett antal 
utpekade riksintressen för totalförsvaret, 
vilka redovisas i del 3. Riksintressen för 
totalförsvarets militära del omfattar dels 
sådana som kan redovisas öppet och 
sådana som av sekretesskäl endast kan 
visas i form av ett påverkansområde. Ett 
område som inkluderar det tidigare 
Byholma flygfält är av försvarsmakten 
utpekat just som ett sådant 
påverkansområde. Vi kan därför inte säga 
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något om framtiden och konsekvenserna av 
att detta område är utpekat.  

Serviceort Lagan 
Golfbanan i Lagan nämns i beskrivningen 
av Lagan samhälle i del 2 samt i avsnittet 
”Fritid och rekreation” i del 3.  

Kartor och layout 
Synpunkten om Ljungby kommun är att 
ses som glesbygd eller inte har inte något 
entydigt svar. Statistiska centralbyrån 
definierar varken begreppen glesbygd, 
landsbygd eller stad, utan utgår från 
tätorter i sin statistik. I Ljungby bor (2018) 
71,6 % i tätort, jämfört med riket där 
87,4% bor i tätort. Många av de som bor 
utanför tätort har dock relativt nära till en 
tätort. Om man istället tittar på möjligheten 
att ta sig till olika typer av service sticker 
kommunens västligaste del ut.  

Serviceort Hamneda 
För Hamneda liksom för övriga 
serviceorter har det i översiktsplanen tagits 
fram markanvändningsförslag för bland 
annat bostäder, centrum och industri. 
Tanken med att peka ut dessa är långsiktig 
och en utbyggnad av dem förutsätter att det 
finns en efterfrågan och att 
fastighetsägarna är intresserade. 
Industriområden föreslås i Hamneda i 
skyltläge vid E4:an, för dessa områden är 
bedömningen att störande verksamhet 
behöver placeras väster om E4:an, medan 
området öster om E4:an behöver anpassas 
mer efter bebyggelse och natur- och 
kulturmiljövärden. Genom att planlägga ny 
industrimark i Hamneda möjliggörs också 
en omvandling av befintlig industrimark i 
byn till bostäder, förutsatt att 
fastighetsägaren är intresserad av att flytta 
sin verksamhet. Det har förtydligats i 
översiktsplanen att arbetet med 
omvandling av industriområden förutsätter 
att fastighetsägare är intresserade av att 
flytta verksamheten, till exempel till ett 
nytt externt industriområde. Tidig dialog 

med befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark. Vidare 
detaljer om genomförande och kostnader 
för ett nytt industriområde kommer vid en 
eventuell planläggning av området.  

Visionen 
Liksom Södra Ljunga sockenråd 
poängterar är det viktigt att ta vara på de 
eldsjälar som finns och att satsa på 
samverkan med lokala initiativ. Meningen 
”vidare behöver relevant påverkan från 
omvärlden hanteras” syftar på att det 
behöver finnas en beredskap för att kunna 
hantera relevanta delar av omvärldens 
påverkan på kommunen. Globala trender 
påverkar kommunen både direkt och 
indirekt och behöver hanteras på ett bra 
sätt. Att identifiera och lyfta dessa frågor 
är också själva syftet med 
omvärldsanalysen. Det är samtidigt 
värdefullt att få in synpunkter från 
kommuninvånarna på hur kommunen bör 
utvecklas för att vi ska nå visionen om 35 
000 invånare år 2035. 

Serviceorter 
Serviceorterna är som nämnts tidigare ett 
sätt att fokusera kommunens resurser och 
satsningar. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men att det för 
serviceorterna ska finnas en långsiktigt 
garanterad servicenivå som ska serva 
orterna och deras omland.  

Södra Ljunga 
Det finns en privatägd obebyggd tomt 
mittemot affären som kan bebyggas med 
till exempel hyresrätter. Vidare finns det 
ett planuppdrag för nya bostäder. 

704



Dnr 2017/0692 
 

Sida 237 av 273 
 

Ljungbybostäder har inga specifika 
direktiv om var de ska bygga bostäder, mer 
än att de ska undersöka möjligheten att 
bygga på landsbygden.  

Det är mycket information och många 
synpunkter som är av stor vikt för 
kommunen som lyfts i yttrandet. Alla dessa 
synpunkter skickas vidare till berörda 
förvaltningar föra att sprida kunskap inför 
nya och pågående projekt. Många av 
synpunkterna behandlas inte inom 
översiktsplanen område. 

Kommunen ser positivt på byggnation på 
landsbygden, däremot kan kommunen inte 
själva driva utvecklingen på landsbygden i 
samma utsträckning som i serviceorterna 
och centralorten. Ny bebyggelse möjliggör 
för att kommersiell och offentlig service 
kan bibehållas eller utvecklas. 

Byggnation på landsbygden bör ske på ett 
sådant sätt att ny bebyggelse kan tillföras 
samtidigt som befintliga natur-, 
kulturmiljö-, rekreations- och 
jordbruksvärden kan bevaras och 
utvecklas. En sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar risken för 
fragmentisering av landskapet och 
möjliggör att hänsyn kan tas till dessa 
värden. Detta innebär att nya bostäder i 
första hand bör uppföras i anslutning till 
befintlig bebyggelse, att ny bebyggelse 
samlas i bebyggelsegrupper alternativt att 
det på landsbygden görs mindre 
kompletteringar av bebyggelse som 
samtidigt bibehåller sammanhängande 
brukningsbar jordbruksmark.  

Ställningstaganden har tagits fram för att 
tydliggöra vikten av dialog: ” säkerställ 
möjligheten till dialog inom hela 
kommunen mellan de aktörer som kan 
påverka utvecklingen. En aktiv dialog 
fokuseras i första hand till utpekade 
serviceorter, men även till viktiga 
landsbygdsfrågor” samt ” för att få en 

långsiktig effekt av arbetet med 
landsbygdsutveckling behöver det bedrivas 
av kommunen i samverkan med privat och 
ideell sektor.” 

Svar på sammanfattning som inte berörts 
tidigare: 

Visionen 
Kommunens vision ”I Ljungby kommun 
formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035” är en politiskt beslutad 
vision. I översiktsplanen har kommunen 
säkerställt att det finns tillräckligt med 
utpekade framtida bostadsområden för att 
befolkningen ska kunna växa till 35 000 
invånare. Befolkningsmålet är satt på 
kommunnivå och specificeras inte för orter 
eller andra delar av kommunen. 

Tannåker sockenråd 
Tannåker sockenråds styrelse vill härmed 
lämna synpunkter och kommentarer till 
översiktsplan 2035 Ljungby kommun. 

Vi är positiva till att kommunen vill satsa 
på utveckling av Bolmens östra strand. För 
att nå målet 2035 behövs attraktiva 
levnadsmiljöer på landsbygden och vi vill 
vara delaktiga i att forma framtiden. 

Tannåker har många fina naturvärden 
såsom ett öppet odlingslandskap, 
kulturmark med bok- och ekskogar, 
biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, god 
vattenkvalité, goda möjligheter till 
friluftsliv med fiske, båtliv och bad. Många 
fornlämningar med kulturhistoriskt värde. 
Flera möteslokaler och ett starkt 
föreningsliv. 

I Tannåker finns livsmedelsaffär och 
drivmedelstation och privata näringsidkare. 
Men för att utveckla bygden behövs flera 
invånare.  

Ny bebyggelse ska anpassas efter 
landskapets karaktär och befintliga värden 
av natur- och kulturmiljöer. Försiktigt 
förstärka bykänslan och rumsbildningen 
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utmed vägen. Bevara siktlinjer mot det 
öppna landskapet och följa svensk 
byggnadstradition för landsbygden. 

Kommunen äger mark på två av de fem 
föreslagna områdena för 
bostadsbebyggelse. Vid det föreslagna 
området nr två, finns både norr och söder 
om Tannåker kyrka, ett stort skogsområde 
med kommunal mark som gränsar till 
Bolmen. Med en väl genomtänkt 
markanvändning kan här bli ett fint 
rekreationsområde utmed vattnet med 
grillplatser, utsiktsplats, parkbänkar och 
olika promenadstigar.  

Bostäder – i området finns tillgänglig mark 
på flera platser att uppföra byggnationer 
på. Vi vill framhålla att det är viktigt att 
hyresbostäder i olika storlekar byggs på 
kommunal mark, så att det finns boende 
för alla åldrar. På så vis skapas flera 
attraktiva bebyggelsemiljöer inom 
området. 

Infrastruktur och kommunikation – en 
förutsättning för utveckling i området är att 
vägnätet rustas upp. Både ur 
pendlingshänseende, men också för att 
locka besökare att komma hit. Vi 
instämmer i att kollektivtrafiken behöver 
utökas.  

Vandrings- och cykelleder – har ökat i 
popularitet under senare år. Att vandra och 
cykla för att upptäcka våra vackra 
omgivningar lockar såväl fastboende som 
besökare. En cykelled till Bolmsö är ett 
utmärkt initiativ som även bidrar till ökad 
trafiksäkerhet. Detta gynnar både bofasta 
och besökare. Här finns potential att 
utveckla flera vandrings och cykelleder 
som ökar tillgängligheten till områdets 
sevärdheter.  

Skola – i Tannåker finns attraktiv 
kommunal mark där det är lämpligt att 
placera en ny modern, skola, förslagsvis 
med teman natur, vatten och sjö. En skola i 

Tannåker där det redan finns affär och 
drivmedelsstation skapar möjlighet för 
fortsatt utveckling av offentlig och 
kommersiell service. Vi ser fram emot att 
arbetet med detaljplanearbetet påbörjas 
snarast. 

Affär – knutpunkten både genom att kunna 
handla matvaror, förnödenheter och hämta 
paket men också en given samlingspunkt 
vilket ger ökad trygghet i bygden. 

Drivmedelstation – viktig servicefunktion 
som behövs både för jord- och skogsbruk, 
biltrafik och båttrafik.  

Hemtjänstservice – basen för hemtjänsten 
ska finnas centralt placerad i området och i 
anslutning till övriga servicefunktioner så 
att personalens restider begränsas, denna 
tid kan istället användas till vård och 
omsorg. Personalen har då möjlighet at 
snabbt vara på plats hos vårdtagarna när 
något händer.  

Camping och ställplatser – saknas 
organiserade sådana idag. Ett område som 
profilerar friluftsliv och besökare som inte 
har någon form av camping inom området, 
blir inte hållbart i längden. Belastar den 
övriga naturen i onödan. 

Restaurang – det saknas 
restaurangverksamhet i området. En 
restaurang skulle öka attraktiviteten. I 
översiktsplanen bör det avsättas lämplig 
mark för både camping och 
restaurangverksamhet.  

Kultur – fornminne och berättarnätet 
Sagobygden kan utvecklas o kopplas till 
vandringsleder. Flera samlingslokaler 
finns, där kulturaktiviteter kan förläggas i 
ännu större utsträckning än vad det görs 
idag.  

Besöksnäring – profileringen av området 
behöver göras starkare än vad det görs 
idag. Bättre skyltningar och reklam för 
rekreation, service, sjö, natur och 
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sevärdheter. Satsningen på ny camping och 
ställplatser gynnar hela området. En 
vidareutvecklad information för besökare 
efterfrågas. 

Sjön – viktigt att avväga exploatering av 
områden runt sjön kontra 
miljöskyddsvärden i alla hänseenden. 
Exempelvis hänsyn till vattentäkt och 
ekologiska värden.  

Båtliv – för att bibehålla attraktiviteten 
runt omkring sjön. För att bibehålla och till 
och med öka tillgängligheten till aktivt 
båtliv på och omkring sjön behövs hamnar 
och sjösättningsramper. 

Brandvärn och sjöräddning – det är viktigt 
att dessa får utvecklas i vårt område. Detta 
det en förstärkt trygghet. 

Översiktsplanen för vår del fokuserar på 
LIS-område 3 och 4 och väg 555. Men vi 
tycker att planen ”Bolmens Östra Strand” 
tydligare även borde omfatta hela Bolmsö 
och östra strandlinjen ända upp till 
länsgränsen. För all utveckling av området 
krävs att infrastrukturen förbättras och 
byggs ut och att detaljplanearbetet tar vid 
så snart som möjligt.  

Kommentar:  

Bolmens östra strand 
Bolmens östra strand är ett område som i 
förslaget till strukturbild ligger utanför 
utpekade stråk. Här bedöms potentialen för 
utveckling finnas på längre sikt, varför 
området pekas ut som ett 
utvecklingsområde. Utvecklingen kan få 
fart då utbyggnaden av VA-
överföringsledningen och gång- och 
cykelvägen mellan Ljungby och sjön 
Bolmen är färdigställd 

Kommunens intention är att efter 
översiktsplanen är färdig, göra en 
fördjupning av översiktsplanen för 
Bolmens Östra Strand. Med det görs en 
djupare undersökning/utredning kring den 

fortsatta utvecklingen av området. Till dess 
att det finns en fördjupad översiktsplanen 
för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som 
tidigare har tagits fram. De synpunkter som 
har inkommit under samrådet kommer att 
beaktas när arbetet med fördjupningen 
påbörjas. Det finns ett stort engagemang i 
området och det är positivt om de boende i 
området är delaktiga för att skapa de bästa 
förutsättningarna för området även när en 
fördjupning av området görs. 

I samband med översiktsplanen har 
följande ställningstaganden för 
utvecklingsområdet tagits fram: 

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

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

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

• Hänsyn ska tas till natur- och 
kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt 
ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I 
det sammanhanget är det viktigt att 
bevara och utveckla det 
sammanhängande nord-sydliga 
regionala grönstråket längs med 
sjön och en tillgänglig strandremsa.  

• Hela utvecklingsområdet ska 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att 
översiktsplanen är antagen. 
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Planeringen kräver ett separat 
helhetsgrepp för att kunna hantera 
det stora området, de många delvis 
konkurrerande intressena, det höga 
exploateringstrycket och det faktum 
att kommunen inte äger så mycket 
mark i området. 

Serviceorter 
Frågan om eventuell serviceort vid 
Bolmens östra strand behöver också vidare 
utredning. Målet med att definiera 
serviceorter är främst att långsiktigt säkra 
tillgång till offentlig och kommersiell 
service i de utpekade orterna och deras 
omland samt att olika satsningar ska 
fokuseras där de skapar störst värde. 
Genom att en ort pekas ut som serviceort 
kan boende eller företagare räkna med att 
kommunen har ett långsiktigt engagemang 
i orten. Under samrådstiden kom det in 
synpunkter på strukturbilden från både 
allmänhet och politiska partier, vilka 
främst berörde valet av serviceorter och 
utvecklingen på övrig landsbygd. Efter 
samrådet har ett politiskt beslut tagits om 
att utse även Agunnaryd till serviceort. 
Översiktsplanen har därför kompletterats 
med markanvändningsförslag för 
Agunnaryd och även reviderats vad gäller 
definitionen av övrig landsbygd och 
landsbygdsutveckling. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt viktigt att 
poängtera att utvecklingen inte stannar upp 
på övriga orter, men där krävs ett större 
lokalt engagemang. Arbetssättet med 
serviceorter sätter inte heller stopp för att 
fler serviceorter kan utses på sikt 

Bolmens östra strand 
Att bebygga kommunalägd mark möjliggör 
för relativt snabb planläggning och tillgång 
till tomter för industri, bostäder och 
kommunal service. I många fall kan dock 
den kommunala marken vara olämplig att 
bebygga. I och omkring Tannåker finns det 

till exempel områden med hög 
översvämningsrisk, vilket innebär att 
utveckling där kan ske med mötesplatser 
eller annan användning som tål 
översvämning snarare än med bebyggelse. 
Detta får utredas vidare i en fördjupad 
översiktsplan. 

LIS-område 
Under samrådet inkom synpunkter på att 
översiktsplanens hantering av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(så kallade LIS-områden) var otydlig. I och 
med att översiktsplanen föreslog vissa 
ändringar i den gällande LIS-planens 
utpekade LIS-områden blev LIS-planens 
fortsatta status otydlig. Översiktsplanen har 
därför reviderats så att inga ändringar 
föreslås av de LIS-områden som finns med 
i den gällande LIS-planen, vilken fortsätter 
att gälla i sin helhet tills den uppdateras 
eller ersätts med en ny. Dock har 
kommunen valt att peka ut nya LIS-
områden där det inkommit synpunkter om 
att det finns ett stort intresse av att bygga 
och det inte strider mot ett allmänt intresse. 
Kommunen har inte själva utrett 
möjligheten till LIS-områden på andra 
platser, då ett omtag på LIS-planen är ett 
omfattande arbete som bör göras separat 
efter översiktsplanen antagande. Alla 
synpunkter som rör LIS-området kommer 
att hanteras i samband med framtagande av 
ny LIS-plan.   

Bolmens östra strand 
I översiktsplanen finns ett utvecklingsstråk, 
som definieras som det huvudsakliga 
stråket till utvecklingsområdet, vilket 
främst är kopplat till väg 555 mellan 
Ljungby och sjön Bolmen. Det utpekade 
stråket är en följd av det definierade 
utvecklingsområdet och har ingen egen 
status i strukturbilden utan den, men 
översiktsplanens utvecklingsområde visar 
på en potential och ett behov i att utveckla 
stråket. I samband med att en fördjupad 
översiktsplan görs för utvecklingsområdet 
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kommer stråkfunktioner i och till området 
att utredas.  

Kommunen kan planlägga och driva sådan 
service som ligger inom ramen för en 
kommun, men kan enbart planlägga för 
kommersiella verksamhet som camping, 
restaurang och turistverksamhet. För att 
kommunen ska detaljplanera för 
verksamheter av detta slag krävs det att det 
finns ett privat intresse att driva den typen 
av verksamhet. Att planlägga mark för 
ändamålet utan någon intressent är inte 
ekonomiskt hållbart.  

Vandring- och cykelleder till och på 
Bolmsö ger möjlighet för större 
besöksnäring vilket även en utveckling av 
Sagobygden och olika kulturaktiviteter 
skulle kunna bidra till, dock är det inget 
som ryms inom översiktsplanen utan får 
göras i egna projekt. Samma sak gäller för 
insättningsramper och tillgängligheten för 
båtar i olika sjöar runt om i kommunen. 
Yttrandet skickas vidare till ansvarig 
förvaltning. 

Kommunen ser det som väldigt positivt att 
det idag finns brandvärn och sjöräddning i 
området, då Bolmsö och områden runt sjön 
Bolmen ligger långt ifrån någon 
brandstation och innebär längre 
utryckningstider. Med ett aktivt brandvärn 
och sjöräddning kan första hjälpen nå en 
olycka fortare. Brandvärnet och 
sjöräddningen består helt av ideella krafter.  

Marknadsföring av både verksamheter och 
av kommunen är viktigt för att sprida 
information kring olika verksamheter och 
för att locka till sig både kunder till 
besöksnäring men även potentiella 
invånare. Dock är det inte som 
översiktsplanen hanterar mer är att påpeka 
att det är en viktig del för att kunna nå 
kommunens vision och befolkningsmål.  

Återigen är det väldigt positivt att det i 
området kring Bolmen finns ett stort driv 

från privatpersoner och föreningar för att 
utveckla området, öka besöks- och 
boendemöjligheten i området samt 
tillgängligheten till den naturmark som 
finns runt sjön Bolmens stränder. 
Kommunen hoppas att detta fortsätter och 
att kunna ta tillvara på de lokala initiativ 
och idéer i samband med att kommunen tar 
fram en fördjupning för området. Hur stort 
område som en framtida fördjupning ska 
omfatta får utredas i samband med att 
arbetet drar igång.  

Tekniska förvaltningen 
Allmänna synpunkter 

1. Ett väl genomarbetat och författat 
dokument som tydligt beskriver var 
Ljungby kommun vill vara 2035. 

2. Mycket positivt att stora områden 
pekas ut, det ger en god möjlighet 
till att göra strategiska markförvärv. 
Dock finns det varken tid, ekonomi, 
underlag eller personal för att 
utveckla alla områdena som pekas 
ut i Ljungby fram till 2035. Därför 
vore det bra om det gjordes en 
prioritering av områden 
sinsemellan och att en del områden 
får utvecklas 2035-2050. 

3. Ljungby kommun har ställt sig 
positiv till en etablering av fängelse 
via 
Kriminalvården/Specialfastigheter. 
Även om det senare skulle visa sig 
att verksamheten hamnar någon 
annanstans, kan det vara bra att 
peka ut ett par olika ställen redan i 
ett översiktligt sammanhang. 

4. Det vore lämpligt att i detta 
dokument ta fram förslag på 
lokaliseringar för solcellsparker, 
både vi våra stora vägar E4:an, 
25:an för skyltläge samt lite mer 
undangömt. En etablering kräver 
stora relativt flacka ytor, typ 
impediment, men ingen 
planläggning. 
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5. Viktigt att i mycket tidigt skede 
tänka på massbalansen i 
utbyggnadsområdena för att 
undvika onödiga kostnader. Ett 
prioriterat område kanske måste 
exploateras samtidigt som ett med 
mindre prioritet? 

6. Generellt sett bör Ljungby och 
serviceorterna utvecklas organiskt 
inifrån och ut och där läget är mest 
attraktivt. Risken är annars att vi får 
ett dyrt samhälle att ta hand om. 
Därför är det viktigt att göra en 
prioritering mellan de olika 
områdena. 

7. I översiktsplanen är området mellan 
Ljungby och Bolmens Östra strand 
utpekat som ett utvecklingsstråk. 
Tekniska förvaltningen anser att 
detta område har en stor potential 
och därför hade kunnat beskrivas 
mer i både text och karta. Hur ska 
det utvecklas, hur ska vi stärka 
kopplingen och porten till 
Bolmen/Ljungby. Ska det ha en 
inriktning likt område 1 i Ljungby? 
Ska det ingå i översynen av 
utvecklingsprogrammet för 
Bolmens östra strand som ett 
framtida planeringsprojekt? 

8. När det gäller 
dricksvattenförsörjning bör 
översiktsplanen beskriva nuvarande 
och framtida grund- och 
ytvattenresurser. Detta saknas i 
stort sett i förslaget. Exempelvis 
pekas mark runt gamla E4:an norr 
om Ljungby ut som 
exploateringsområden för industri, 
handel och bostäder (område 2, 3, 
4, 14 och 22). Dessa områden 
ligger på föreslaget till nytt 
vattenskyddsområde. Det är av vikt 
att för den långsiktiga utvecklingen 
av kommunen att skydda våra 
vattenresurser och exploatera 

sådana markområden med 
varsamhet.  

9. Mycket av dricksvattnet, 
spillvattnet och dagvattnet leds via 
ledningar som går genom Ljungby 
tätorts centrala delar. En utökad 
exploatering i framförallt de norra, 
västliga och centrala delarna i 
Ljungby kommer att ytterligare 
belasta dagens ledningsnät. Detta 
kan leda till ett behov av att förnya 
mycket av stamledningarna som 
går genom centrum.  

10. När det gäller dagvattenhantering 
är en dagvattenstrategi under 
utarbetande vilken kommer att 
belysa problematiken kring 
dagvatten. Det är viktigt att 
poängtera att det tidigt i 
planeringsprocessen utreds och 
planeras för dagvattenhantering och 
att tillräckligt mycket ytor avsätts 
för fördröjning och eventuell rening 
av dagvatten på väg till recipient. 
Inom områden som är kraftigt 
exploaterade i dagsläget, såsom 
centrum i Ljungby tätort, är ytorna 
att tillgå begränsade vilket kräver 
innovativa lösningar.  

11. Den tänkta visionen och 
översiktsplanen kommer att skapa 
en annan riskbild kring Bolmens 
östra strand än den som har varit 
fram till idag. Ökat antal 
permanentbostäder och 
verksamheter ökar exempelvis 
risken för bränder i bostadsmiljö 
och inom verksamheter. Ökad 
turism kommer öka riskerna med 
bränder i fritidshus, bränder i 
terrängen, trafikolyckor och 
sjukdomsfall. En ökning av 
båtolyckor på sjön Bolmen är högst 
sannolik i och med en ökad truism. 

12. Utveckling leder till en förändrad 
riskbild för Bolmen som 
ytvattentäkt och då bör Ljungby 
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kommun ha en utökad dialog med 
Sydvatten om hur ett effektivt 
skydd mot olyckor ska 
upprätthållas. Framförallt handlar 
det om att stärka skyddet mot 
utsläpp som kan påverka vattnet. 
Den utökade dialogen är ett krav i 
lag om skydd mot olyckor i och 
med att kommunen pekar ut 
Bolmens östra strand som ett 
utvecklingsområde.  

13. Vid utbyggnad av industriområden 
kräver det att kommunen tar hänsyn 
till brandvattenförsörjning i det 
kommunala VA-nätet. Detta 
eftersom att verksamheter (ex. 
industrier/lager med stor 
brandbelastning) som kommer 
kunna finnas i dessa områden kan 
drabbas av storskaliga bränder och 
kan kräva tillgång till större 
mängder vatten. Vid etablering av 
nya företag och industrier så tar 
konsulter och försäkringsbolag i 
beaktning vilken kapacitet det finns 
i brandvattenförsörjningen.  

14. Finns inte brandvattenförsörjning i 
VA-nätet så måste man beakta 
räddningstjänstens möjlighet till 
brandvattenförsörjning via tankbil 
och personal vilket inte finns idag. 

15. Med en ökad befolkning så 
kommer det förväntade antalet larm 
att öka. En ökad befolkning leder 
exempelvis till utökad 
bostadsbebyggelse med flera 
bränder i bostadsmiljö. En utökad 
befolkning kan också leda till att 
antalet sjukdomsfall och 
trafikolyckor kan komma att öka. 
Att antalet larm ökar i och med 
Ljungby kommuns mål om 35.000 
invånare år 2035 påverkar 
räddningstjänsten både före, under 
och efter larmet i form av 
planering, arbete med insatser och 

efterföljande utredningar av 
insatser.  

16. Räddningstjänsten önskar vara med 
tidigt i planprocessen för att kunna 
möta det mål om 
befolkningsökning som Ljungby 
kommun har ställt upp för 2035. 

17. Belysa översvämningsaspekten, 
inte bara för Lagan, utan för alla 
relevanta områden t.ex. område 6 i 
Ljungby. 

18. Skyfall ligger bra ”att beakta” men 
utan helhetsgrepp för tätorterna. 

19. Se över synkning mellan 
cykelstrategi och översiktsplan. En 
del av de redovisade cykelvägarna 
är befintliga och under byggnation. 
Om de cykelvägar som är under 
byggnation ska vara kvar i 
översiktsplanen, kanske det går att 
redovisa med ytterligare en 
färg/skraffering, likt planerade men 
ej utbyggda områden. 

Synpunkter med sidhänvisning 

20. Del 2, Planförslag, sida 17. 
Ambitionen upplevs låg att endast 
naturvärdesklass 1 inte ska 
påverkas negativt vid exploatering. 
Naturvärden med klass 1-3 är alla 
skyddsvärda och utgångsläge vid 
exploatering borde vara att undvika 
negativa följder inom dessa. 
Kompensation av förlorad 
grönstruktur kan behandlas som en 
egen fråga och kan komma att bli 
aktuell även om man inte berör 
inventerade naturvärdesområden. 
Det är viktigt att tänka på att all 
natur inte är inventerad och därmed 
inte har en klassning. Den kan 
därför vara motiverat att säkerställa 
att inventeringar utförs i god tid 
inför projekt så goda 
beslutsunderlag finns utifrån 
naturvärdesaspekter/biologisk 
mångfald mm. 
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Naturvärdesklass 1, 2 och 3 motsvarar 
sådana områden som avses i miljöbalken 1 
kap 1§ punkt 3. Naturvärdesklass 1 och 2 
motsvarar även de områden som avses i 
miljöbalken 1 kap 1§ punkt 2.  

I Miljöbalkens första kapitel 1 § framgår 
bland annat att Miljöbalken skall tillämpas 
så att: 

Människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan, 2. värdefulla naturmiljöer 
skyddas och vårdas, 3. den biologiska 
mångfalden bevaras, Naturvärdesobjekt 
med naturvärdesklass 1,2 och 3 är även 
viktiga områden att bevara och vårda för 
att uppfylla de av riksdagen antagna 
miljömålen.  

Obs. Geografiska områden som i sitt 
nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald 
benämns områden med lågt naturvärde. 
Dessa områden räknas inte som 
naturvärdesobjekt och ska inte tilldelas 
någon naturvärdesklass. 

 

Naturvärdesklass 4 definieras som Visst 
naturvärde, dvs viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Observera att -Rapport 
för grönstruktur i Ljungby(Calluna AB) 
inte verkar följa SIS-standarden för 
definition av naturvärdesklassning. Bör 
kolla upp. Där definieras klass 4 som 
obetydligt. 

21. Del 2, Planförslag sida 17. Punkten 
om risk och ras. Kan vara bättre att 
utrycka sig lite försiktigare, så det 
inte blir motsägelsefullt i 
förhållande till var man önskar 
bebyggelse eller där man önskar 
anlägga bryggor, strandpromenader 
mm för att närma sig vattnet. 

22. Del 2, Planförslag sida 17. Bra att 
ta hänsyn till sammanhängande 
jordbruksmark, men det kan också 
bli motsägelsefullt i förhållande till 
var man önskar bebyggelse, vilket 
ska prioriteras? 

23. Del 2, Planförslag sida 17. 
Byggnation i förorenade områden 
bör endast prioriteras om bidrag går 
att söka via naturvårdsverket. Dock 
är det sällan föroreningsgraden är 
så hög.  

24. Del 2, Planförslag sida 20. Att 
ställa miljökrav eller 
utformningskrav som går utöver 
vad lagen kräver, kan vara ett 
särkrav som är svårt att för 
kommunen att ställa om det inte är 
förankrat i detaljplan, andra 
dokument etc. speciellt om 
kommunen inte äger marken dvs i 
exploateringsavtal. 

25. Del 2, Planförslag sida 21. Se över 
ordvalet måste i meningen 
angående ringleder, då det annars 
blir ett väldigt starkt 
ställningstagande.  

26. Del 2, Planförslag, sida 26. Anlagd 
lekplats – inom 200 meter utan att 
passera någon större trafikerad 
gata. Avståndsangivelse kan utgå. 
Inget förslag på avståndsangivelse 
finns. 

Vilka typer av anlagda lekplatser syftas 
på? På allmän plats avses också förskolors 
lekplatser inom kvartersmark också? 

För lekplatser på allmän plats behöver 
avståndsangivelse revideras eller strykas. 
Ställningstagandet antas komma från 
Grönstrukturplan för Ljungby stad(2001). 
Avståndet för lekplatser behöver tas upp 
för diskussion och revidering. Det stämmer 
dåligt med hur verkligheten ser ut i 
dagsläget samt hur Tekniska förvaltningen 
behöver planera strategiskt framöver 
gällande lekplatsers utveckling. Med 
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oförändrad skrivning innebär det att 
Ljungby kommun har stora bristområden 
och skulle behöva öka antalet lekplatser 
med kanske upp till 50%. Samtidigt kan 
konstateras att det i snitt finns mindre är 70 
barn (0-12 år)/lekplats på allmänna platser 
i Ljungby kommun vilket kan betraktas 
som i underkant som underlag för att 
bygga en lekplats i ett område. Det är en 
mycket god standard jämfört med många 
andra kommuners nivåer. Det är mycket 
vanligt med angivelser en bra bit över i 
snitt 100 barn/ lekplats. Exempel 
Handlingsplan för Västerås stads 
lekplatser(167 barn/lekpl) samt 
Lekplatsstrategi för Falu kommun(127 
barn/lekpl). 

Där avståndet anges i olika kommuners 
lekplatsplaner anges ofta avstånd mellan 
300-500m som minsta avstånd. Det är 
riskabelt att förlita sig enbart på 
avståndsangivelser då de utgör en av flera 
parametrar i arbetet med kvalitet på 
lekplatser. Det blir lätt en förenklad bild 
som i vårat fall bedöms bli väldigt svårt att 
arbeta efter. Vi går också i en riktning där 
vi behöver utveckla större och mer 
attraktiva lekplatser för en bredare grupp 
barn. Genom att inte erbjuda exakt samma 
utbud överallt skapas mer rörelse mellan 
lekplatser. På dessa lekplatser kan man till 
exempel arbeta med olika teman vilket 
leder till att användarna aktivt söker sig 
längre ifrån sin utgångspunkt. Dessa 
lekplatser kan också rikta sig till en äldre 
målgrupp. 

27. Del 2, Planförslag sida 29, 
angående markinköp. I texten bör 
det nämnas något om att 
planeringsdokument såsom 
översiktsplanen är avgörande för 
var kommunen kan få 
förvärvningstillstånd och förvärva 
mark. Förvärvningstillstånd kan ej 
ges för ändamål såsom 
naturreservat, utan då får andra 

lösningar hittas t.ex. ”byten”. 
Kommunen kan även behöva köpa 
in mark för att agera motor på 
områden där marknaden kanske 
inte själv klarar av att ta ett 
helhetsgrepp. 

Då det är avgörande för om kommunen 
kan få förvärvningstillstånd, kan det vara 
bra att se över i detalj så att åtminstone en 
del av de fastigheter som önskas förvärvas 
finns utpekade som framtida 
utvecklingsområde. En separat lista eller 
karta med fastighetsgränser för de 
fastigheter som kommunen kan behöva 
förvärva med hänsyn till planförslaget hade 
varit önskvärt.  

28. Del 4, Fortsatt arbete, sida 7. Här 
kan nämnas att kommunen borde ta 
fram riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal i enlighet 
med lag (2014:899) om riktlinjer 
för kommunal markanvisningar och 
Plan och bygglagen (2010:900) 
(§4:40-4-42, 6:39). 

Ljungby  

29. Område 1. Hänsyn bör tas mot att 
det på väg 616 får framföras farligt 
gods. Rimligt skyddsavstånd är 
hundra meter utan 
säkerhetsåtgärder. I framtiden kan 
farligt gods eventuellt flyttas till 
väg 568, vilket kan möjliggör för 
mer utveckling. Om området ska 
byggas ut glest kanske det inte 
behövs någon detaljplan för 
området? 

30. Område 2. Ån Lagan är Ljungbys 
främsta attraktionskraft för 
nybyggnation. Området bör därför 
utökas österut för att ligga så nära 
mot ån Lagan som möjligt. I 
framtiden kan farligt gods 
eventuellt få framföras på väg 568. 
Hänsyn behöver även tas till 
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eventuell utökning av 
vattenskyddsområde och området 
bör därför minskas i väster mot väg 
568, där det även kan skapas en 
grön korridor längs vägen, se bild 
nedan. Osäkerheterna gör att 
området bör exploateras mellan 
2035-2050.  

31. Område 3. Mycket av området 
kommer att försvinna med hänsyn 
till buller och farligt gods från väg 
25. Det bör synas att man åker 
igenom Ljungby och inte bara 
förbi. Vid en exploatering av 
området blir det första intrycket av 
Ljungby och det första intrycket är 
ju det viktigaste. För att göra 
området möjligt att exploatera 
behövs en in- och utfart eller 
genomfartsled. Rent 
samhällsekonomiskt bör området 
därför utvidgas något mot ån Lagan 
och mot Märtha Ljungbergs väg 
och på så vis även möjliggöra 
förvärv av de fastigheter som inte 
är kommunala. Attraktiviteten i 
området blir också annars för låg. 
Hänsyn bör tas till en eventuell 

utökning av vattenskyddsområde, 
både primär och sekundär. Finns 
befintlig gång- och cykelväg i 
området. Området ligger innanför 
väg 25 och kommande utbyggnad 
av ringled. Är därför ett lämpligt 
område att exploatera i förhållande 
till område 4,5 och 6. Området bör 
ha hög prioritet.  

32. Område 4. I pågående planarbete är 
det viktigt att ta hänsyn till 
eventuell utökning av 
vattenskyddsområde, både primär 
och sekundär. 

33. Område 5. Bör ha hög prioritet. Bra 
koppling till E4:an och 25:an för 
pendlare. 

34. Område 8. Generellt sett bör staden 
utvecklas organiskt inifrån och ut 
där läget är mest attraktivt. Risken 
är annars att vi får ett dyrt samhälle 
att ta hand om. Därför är det viktigt 
att göra en prioritering mellan de 
olika områdena. Området ligger 
långt utanför Ljungbys stads 
nuvarande gränser, skola och 
service och har ingen direkt 
koppling till något annat område. 
Utbredningen behöver ses över och 
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på något sätt kopplas ihop med 
område 7, 9 och 10. Bör inte 
exploateras före område 7. Lämplig 
tid 2035-2050. 

35. Område 9. Området ligger långt 
utanför Ljungbys stads nuvarande 
gränser, skola och service och har 
ingen direkt koppling till något 
annat område. Utbredningen 
behöver ses över. Bör inte 
exploateras före område 7,8 och 10 
om inte kopplas ihop med dessa 
områden på något sätt. Lämplig tid 
2035-2050. 

36. Område 10. Området ligger långt 
utanför Ljungbys stads nuvarande 
gränser, skola och service och har 
ingen direkt koppling till något 
annat område. Utbredningen 
behöver ses över. Bör inte 
exploateras före område 7,8 om 
inte kopplas ihop med dessa 
områden på något sätt. Lämplig tid 
2035-2050. 

37. Område 11. Ingen annan 
centrumverksamhet/bostäder på 
västra sidan om E4:an gör det svårt 
att utveckla området, blir som en 
satellit utan koppling till staden. 
Vid annan utformning/inriktning 
skulle det kunna vara länken mellan 
Ljungby - Hovdinge - Bolmens 
östra strand, som idag saknas. Om 
inget stopp sker vid framtida 
utbyggnad av höghastighettågbanor 
bör övervägas om detta ska bli 
industrimark med hänsyn till 
buller/skyddsavstånd. I så fall bör 
området ha samma bredd som norra 
Karlsro och Eka för att få plats med 
en matargata i mitten av området 
och två byggnadskroppar på var 
sida om vägen. Avvakta till 2035-
2050 med hänsyn till osäkerheten. 

38. Område 12. Vid förtätning av 
staden är det viktigt att beakta 
dagvattenhanteringen samt de stora 

kostnaderna för förvärv, rivning 
och efterbehandling. Område 15. 
Om Ekalund byggs ut finns all 
infrastruktur på plats för vidare 
expansion längs västra sidan om 
E4:an. Området bör därför ha en 
hög prioritet. Hänsyn till befintlig 
sevesoanläggning. 

39. Område 13. Ingen annan 
centrumverksamhet på östra sidan 
om ringleden gör det svårt att 
utveckla området med föreslagen 
inriktning, blir som en satellit utan 
koppling till staden. Om 
höghastighetståget går väster om 
Ljungby bör detta område renodlas 
till att enbart vara bostäder. 
Avvakta till 2035-2050 med hänsyn 
till osäkerheten. 

40. Område 14. Intresset för 
industrimark är som allra högst 
längs E4:an/25:an, där företag kan 
få skyltläge. Även krossbanan bör 
pekas ut som framtida 
industriområde. Finns ingen 
infrastruktur alls till området. Ta 
hänsyn till eventuell utökning av 
vattenskyddsområde, både primär 
och sekundär. Vid årsskiftet 
kommer regeringen med nya 
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föreskrifter för hur 
vattenskyddsområdet tas fram. Ta 
bort inre delen av område 14, se 
bild nedan. Avvakta till 2035-2050 
med resterande. 

41. Område 15. Om Ekalund byggs ut 
finns all infrastruktur på plats för 
vidare expansion längs västra sidan 
om E4:an. Området bör därför ha 
en hög prioritet. Hänsyn till 
befintlig sevesoanläggning. 

42. Område 16. För bästa möjliga 
exploatering, så bör området ha 
samma bredd som Karlsro och Eka. 
På så vis finns plats för en 
matargata i mitten av området och 
två byggnadskroppar på var sida. 

43. Område 17. Ett stort område med 
bra läge längs både E4:an och 
25:an, dock finns ingen 
infrastruktur på plats idag, vilket 
gör att det har höga 
ingångskostnader. Om kommunen 
inte kan komma åt mer mark längs 
område 15 bör detta område 
prioriteras, annars avvakta 
utbyggnad av område 15-16. 

44. Område 18. Avvakta till 2035-
2050. 

45. Område 19. Avvakta tills efter 
2050 eller område 18 är på gång. 
Försiktig exploatering med hänsyn 
till bebyggelsen. 

46. Område 22. Ta hänsyn till eventuell 
utökning av vattenskyddsområde, 
primär och sekundär. Kanske ta 
bort.  

47. Det hade varit intressant att se över 
möjligheten till att skapa ett nytt 
område vid ån Lagan, se bild 
nedan. Området skulle innehålla 
attraktiva bostäder med stark 
koppling till vatten, förskola, skola, 
centrum, hundrastgård mm. Går det 
att förtäta utan en omlokalisering 
av koloniområdet? 

48. Cykelväg längs norrleden, från 
Sunnebogymnasiet till Sågverket 
behövs för att koppla ihop nya och 
befintliga områden. Om GC-vägar 
byggs ut enligt översiktsplanen 
skulle vi ha fyra parallella 
cykelstråk mellan Ljungby och 
norrut mot Lagan. Koppla ihop ny 
skola, förskola, trygghetsboende 
och äldreboende på 
Harabergsområdet med cykelväg. 

Lagan 

49. Område 1. Finns f.d. sandtäkt i 
området, så de geotekniska 
förutsättningarna för området borde 
vara bra. Hade dock varit önskvärt 
att området kom närmare ån Lagan 
för att öka attraktiviteten, se bild 
nedan. 
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50. Område 2. Ett bra område som 
binder samman orten. Finns dock 
tidigare undersökningar som visar 
att området är förorenat. 
Föroreningsgraden bör undersökas. 

51. Område 3. Området är lokaliserat 
mitt i orten nära ån Lagan. Bra att 
kommunen agerar proaktivt för att 
möjliggöra en flytt av industrierna, 
så de inte blir trångbodda. För bästa 
möjliga samhällsekonomi ska 
kommunen dock inte aktivt arbeta 
för en flytt, utan detta bör ske när 
tillfälle ges och företagen är redo. 
Annars finns en risk att företagen 
flyttar från kommunen istället för 
inom.  

52. Den planlagda marken för centrum 
är framförallt planlagd för industri 
och vill man åstadkomma en 
förtätning med centrumfunktion bör 
även detta område pekas ut för 
bostäder/centrum nytt område.  

53. Område 4. Området har en god 
exponering mot E4:an och får en 
ännu bättre access efter 
trafikplatsen byggts om och 
cykelvägen byggts ut. Området bör 
prioriteras framför område 5.  

54. Område 5. Området ligger inom 
kommande utökning av 
vattenskyddsområde. Närområdet 
är även undersökt för infiltration av 
åvatten för framtida ökat uttag av 
dricksvatten till Ljungby (det enda 
området), vilket eventuellt gör 
området olämpligt. Om området 
byggs ut kan det krävas en 
koppling till väg 568 för att avlasta 
centrala Lagan på trafik. Avvakta 
exploatering till 2035-2050. 

55. Nytt område vid dammen för att 
binda ihop Lagan och Åby ännu 
mer, se bild nedan. Kommunen 
äger marken. Förslagsvis stora 
tomter. 

56. Asfaltering är gjord 2019 mellan 
Lagan och länsgränsen. Korrigera 
på sida 40. 

57. Cykelvägen från Lagans samhälle 
ut till trafikplats Lagan byggs under 
2020 av Trafikverket, vilket gör att 
det kanske inte ska vara med i 
översiktsplanen. 

58. Det hade varit önskvärt med en ny 
gc-väg mellan Åby samhälle till 
Åbyskolan längs t.ex. 
Prässtorpsvägen. 

59. Nytt område. Lagan upplevs som 
ett utspritt samhälle och en av 
anledningarna är den glesa 
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exploateringen i de centrala 
delarna. För att motverka detta 
hade det varit lämpligt för detta är 
mellan Bergadalsvägen och 
Vittarydsvägen, se bild nedan. 

Lidhult 

60. Område 3. Genom en utbyggnad av 
området kan man knyta ihop 
Lidhult med Odensjö, vilket är 
positivt, men tyvärr är området 
alldeles för stort för att hinnas med 
fram till 2035. Förslagsvis minskas 
det ner mot Lidhult. 2035-2050. 

61. Område 5. I Lidhult finns det ledig 
industrimark och efterfrågan är 
begränsad. Området minskas eller 
tas bort. 2035-2050. 

62. GC-väg mellan Unnarydsvägen-
Kyrkan är redan anlagd och kan tas 
bort ur förslaget.  

63. På sida 44 angående grönstråk sker 
en upprepning av ett stycke.  

Ryssby 

64. Område 2-3. Bra att kommunen 
agerar proaktivt för att möjliggöra 
en flytt av industrierna, så det inte 
blir trångbodda. För bästa möjliga 
samhällsekonomi ska kommunen 
dock inte aktivt arbeta för en flytt, 
utan detta bör ske när tillfälle ges 
och företagen är redo. Annars finns 
en risk att företagen flyttar från 
kommunen istället för inom.  

65. Område 4-5. Avvakta till 2035-
2050. 

66. GC-väg på banvallen mot Ljungby, 
GC-väg till Lunnavallen och GC-
väg vid norra delen av Ryssbysjön 
är redan anlagda och bör tas bort. 

67. Det är föreslaget en ny GC-väg ut 
till det nya industriområdet längs 
väg 25. Den bör byggas ut i 
samband med industriområdet 
byggs ut, ej innan.  

68. Nytt område. Hade varit en 
intressant med en förtätning på 
nedanstående område om 
strandskydd och geotekniken 
tillåter det. Marken är i kommunal 
ägo. 

 

Hamneda 

69. Område 4. Vid utbyggnad av 
området bör hänsyn tas till 
reningsverket, så man inte kommer 
för nära.  

70. Område 5. Bra att kommunen 
agerar proaktivt för att möjliggöra 
en flytt av industrierna, så de inte 
blir trångbodda. För bästa 
samhällsekonomi ska kommunen 
dock inte aktivt arbeta för en flytt, 
utan detta bör ske när tillfälle ges 
och företagen är redo. Annars finns 
en risk att företagen flyttar från 
kommunen istället för inom. 

71. Område 7. Mycket positivt, då det 
inte finns någon industrimark i 
Hamneda längs med E4:an idag. 
Viktigt med gestaltningen då 
området blir första intrycket av 
kommunen om man kommer 
söderifrån. Det finns en bergtäkt i 
närområdet som är en 
sevesoanläggning. 
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72. Område 8. Avvakta med området 
och lägg fokus på område 7 istället, 
alternativt 2035-2050. Det finns en 
bergtäkt i närområdet som är en 
sevesoanläggning.  

Tannåker 

73. Område 1. Förläng gärna området 
söderut, ungefär halvvägs till 
infarten mot kyrkan. På så vis kan 
vi skapa flera tomter med sjöutsikt 
och införliva kyrkan med resten av 
samhället. 

74. Område 2. Går det att utvidga 
området västerut och komma 
närmare Bolmen hade detta varit 
optimalt. Viktigt att ha luftiga 
tomter och inte avverka allt för 
många träd för att bevara så mycket 
som möjligt av bokskogen. 

75. Nytt område. Kommunen äger 
fastigheten Tannåker 1:24 vid 
infarten till Tannåker. Kanske hade 
denna varit lämplig att exploatera? 
Området hade fått en direkt 
koppling Bolmen, ligger inom LIS-
området och har söderläge, se bild 
nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofielund och Bolmstad 

76. I innehållsförteckningen till kartan 
står det ”planmark”, se över 
ordvalet. 

Tallbacken – Bolmstad 

77. I texten verksamheter & 
hamnutveckling står det att man i 

det framtida planarbetet ska ta 
hänsyn till 10 000-års regn. Är 
detta verkligen korrekt? 

Kommentar:   

Löpande översiktlig planering 
Prioriteringen av i vilken ordning 
markanvändningsförslagen ska planläggas 
hanteras separat i kommunens löpande 
planering. En sådan prioriteringsordning 
måste uppdateras kontinuerligt i till 
exempel en årligen uppdaterad 
handlingsplan för den löpande översiktliga 
planeringen.  

Möjliga platser för etablering av fängelse 
behöver utredas separat, då det handlar om 
en nu aktuell fråga som skulle riskera att 
låsa upp översiktsplanen för en längre tid. 

Möjliga platser för etablering av 
solcellspark behöver inte hanteras som 
markanvändnings-förslag i översiktsplanen 
och kräver ingen planläggning för att 
kunna genomföras. Skyltlägen kan 
sannolikt ordnas inom bebyggelsefria 
zoner längs med E4 och riksväg 25, men 
det kräver en dialog med Trafikverket. 
Etablering i undanskymda lägen beror mer 
på intresset hos enskilda fastighetsägare. 

Vid utbyggnad av större 
utbyggnadsområden kan det beroende på 
områdets topografi bli brist eller överskott 
på jordmassor. Möjligheten att kunna 
exploatera områden samtidigt för att få till 
en bra total massbalans och en bra 
ekonomi kan vara en prioriteringsgrund för 
i vilken ordning områden ska exploateras.  

Ljungby och serviceorternas fortsatta 
bebyggelseutveckling bör ske organiskt 
med utgångspunkt i bland annat befintlig 
bebyggelse, attraktiva lägen, prioriterade 
stråk och befintlig infrastruktur för att få en 
tillväxt som känns naturlig och där hållbara 
transporter prioriteras. Prioriteringen av i 
vilken ordning markanvändningsförslagen 
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ska byggas ut hanteras separat i 
kommunens löpande planering och där kan 
de faktorer som nämns ovan vara 
prioriteringsgrunder.  

Bolmens östra strand 
Utvecklingsstråket är att ses som det 
huvudsakliga stråket till 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
och är främst kopplad till väg 555. Det 
utpekade stråket är en följd av det 
definierade utvecklingsområdet och har 
ingen egen status i strukturbilden utan den, 
men översiktsplanens utvecklingsområde 
visar på en potential och ett behov i att 
utveckla stråket. I samband med att en 
fördjupad översiktsplan görs för 
utvecklingsområdet kommer 
stråkfunktioner i och till området att 
utredas.  

Vatten 
Text angående ansökan om att inrätta 
vattenskyddsområde har kompletterats i 
del 2 och 3. Markanvändningsförslagens 
förhållningssätt till vattenskyddsområde 
har förtydligats. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
För att centralorten ska kunna växa behövs 
expansion i flera riktningar. Stora 
utbyggnadsområden kan kräva omfattande 
investeringar för att kunna bli verklighet, 
så som är fallet med de investeringar i VA-
nätet som krävs för att staden ska kunna 
växa i de norra, västliga och centrala 
delarna. Hantering av dagvatten behöver 
dock i ett förändrat klimat i större 
omfattning kunna lösas lokalt.  

Översiktsplanen definierar 
markanvändningsförslag för grönstruktur, 
vilka kan vara viktiga för både natur- och 
rekreationsvärden samt för 
dagvattenhantering. Grönstrukturens 
funktion för dagvattenhantering förtydligas 
i översiktsplanen. Dagvattenhanteringen 
behöver studeras mer detaljerat i ett 

sammanhang, för Ljungby stads del 
hänvisas till fördjupad översiktsplan för 
staden.  

Bolmens östra strand 
Vid planeringen av utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand är det viktigt att 
frågor kring förändrad riskbild för bland 
annat bränder, olyckor och 
dricksvattenpåverkan studeras tidigt och att 
dialog förs med Sydvatten och 
räddningstjänsten. Detta förtydligas i 
avsnittet om utvecklingsområdet.   

Vad gäller brandvattenförsörjning i 
industriområden läggs det till i rutinen för 
framtagande av detaljplan. Det är positivt 
att räddningstjänsten redan har börjat tänka 
på vad befolkningsmålet om 35 000 
invånare år 2035 innebär för dem och deras 
verksamhet. Detta behöver diskuteras 
vidare i dialog mellan berörda 
förvaltningar.  

För område 11 (tidigare 6) står det att 
översvämningsrisken ska beaktas. 
Ytterligare beaktande av skyfall har lagts 
till i del 2. 

Grönstruktur 
För att natur- och rekreationsvärden ska 
kunna hanteras på ett bra sätt i planeringen 
av ett område behövs kunskap om vilka 
värden finns där. I områden som inte har 
inventerats och klassats sedan tidigare 
behöver inventering ske i god tid inför 
planläggning/exploatering. 
Ställningstaganden under natur och vatten 
har reviderats. Lagkrav gäller och beaktas 
generellt vid planläggning. 
Översiktsplanen kompletteras med ett 
separat ställningstagande om ekologisk 
kompensation som ersätter förlorade natur- 
eller rekreationsvärden vid en exploatering. 
Ekologisk kompensation kan bli aktuellt 
där det inte är möjligt att undvika eller 
minimera negativ påverkan på 
ekosystemtjänster och är ett krav då 
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områden med högt naturvärde 
(motsvarande naturvärdesklass 2) 
exploateras men kan ske även i områden 
utan inventerade naturvärden. 

I områden med möjlig risk för ras och 
skred ska projekt föregås av riskanalys och 
utredning som säkerställer om ras- eller 
skredrisk föreligger, så att 
markanvändningen kan anpassas efter det 
eller lämpliga åtgärder sättas in. 

Jordbruksmark 
För att påverkan på jordbruksmarken ska 
begränsas anger översiktsplanen att 
bevarande av större sammanhängande 
jordbruksmarker ska prioriteras framför 
mindre fragmentiserade jordbruksmarker. I 
orterna i den bördiga Lagadalen är det 
dock i princip omöjligt att planera nya 
bostadsområden utan att bebygga 
jordbruksmark, särskilt i Ljungby där 
bebyggelsetrycket är stort. Översiktsplanen 
har förtydligats med att för de 
markanvändningsförslag som berörs 
hänvisas till att ianspråktagande behövs för 
att kunna tillgodose kommunens och 
orternas behov av bebyggelseutveckling 
samt att inga andra motsvarande 
lokaliseringar är möjliga. 

Löpande översiktlig planering 
Ställningstaganden om förorenade 
områden i avsnittet ”Natur och vatten” har 
inte ändrats då det är en prioriteringsgrund 
men inte avgörande för prioritering. 

Ställningstagandet angående miljökrav har 
ändrats enligt: 

• I markanvisningsavtal ställa krav 
på exploatörer inom exempelvis 
miljö och sociala åtagande för mer 
hållbara lösningar.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer 
I avsnittet ”Attraktiva bebyggelsemiljöer” i 
del 2 ändras ställningstagandet om 
ringlederna till:  

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

De avståndsangivelser för lekplatser som 
finns i översiktsplanen har tagits bort och 
ersätts med: 

• Säkerställ god tillgång till 
bostadsnära naturområden för 
rekreation, som är tillgängliga, 
trygga och attraktiva. Här 
möjliggörs mötesplatser för lek, 
rekreation och vila 

Löpande översiktlig planering 
Avsnittet om markförvärv har uppdaterats. 
Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal tas fram separat från 
arbetet med översiktsplanen. 

Markanvändningsförslag Ljungby 
Tidigare område 1 tas bort i 
översiktsplanen, då området ligger avlägset 
och isolerat från övriga delar av staden. 
Delar av området berörs också av 
skyddsområde mot farligt gods på väg 616. 
Eventuell ny bebyggelse kan hanteras utan 
detaljplan.  

Område 9 (tidigare 2) utökas något österut 
mot Lagaån. Området behålls i övrig som i 
samrådsförslaget och under 
markanvändningsförslaget framgår det att 
vid kommande detaljplanering behöver 
flera olika delar beaktas. Prioriteringen av i 
vilken ordning markanvändningsförslagen 
ska planläggas hanteras separat i 
kommunens löpande planering.  

Område 10 (tidigare 3) utökas i både väst, 
syd och öst för att på så sätt få till ett 
område som är större, mer attraktivt och 
ihopkopplat med övrig bebyggelse i 
Ljungby. Området begränsas av 
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Kronoskogens naturreservat i söder, Märta 
Ljungbergsvägen i väster, väg 25 i norr 
och Lagaån i öster.  

Område 12 (tidigare 5) är till viss del 
kommunägt och av den anledningen 
enklare att planlägga snart.  

Område 15 (tidigare 8) utökas i norr för att 
förbättra kopplingen till område 14 
(tidigare 7) och övriga delar av staden. 
Vidare ändras områdets avgränsning så att 
jordbruksmark i sydväst undantas från 
bebyggelse, samtidigt som området utökas 
i sydöst där det idag finns en kraftledning. 

Tidigare område 9 ligger isolerat från 
övriga bostadsområden i Ljungby och är 
svårt att knyta ihop med resten av 
samhället. Vidare finns en osäkerhet kring 
det tänkta naturreservatets avgränsning i 
norr. Eftersom det finns flera andra 
områden som är bättre belägna tas tidigare 
område 9 bort.  

Område 16 (tidigare 10) har ett attraktivt 
läge i anslutning till Lagaån. För att få till 
ett större och samhällsekonomiskt mer 
hållbart område utökas området österut och 
söderut. Direkt österut finns ett område 
med höga naturvärden som föreslås 
reserveras som naturreservat eller liknande.  

För område 8 (tidigare 11) möjliggör det 
faktum att en eventuell 
höghastighetsjärnväg i översiktsplanen 
föreslås gå öster om Ljungby för översyn 
och utökning av området. Området utökas 
västerut mot Näsasjön och reserveras för 
mångfunktionell bebyggelse. I och i 
anslutning till området finns stora natur- 
och kulturmiljövärden. I nordväst gränsar 
området till Tofta bys öppna landskap och 
möjliggör på så sätt för en koppling till 
Tofta och vidare till Hovdinge och 
Kvänslöv.  

Betydelsen av område 6 (tidigare 13) som 
möjligt stationsområde har blivit tydligare 

genom att en möjlig höghastighetsjärnväg i 
översiktsplanen föreslås gå öster om 
Ljungby. Ett eventuellt stationsområde 
behöver innehålla många olika funktioner 
som centrum, bostäder och icke störande 
verksamheter varför området benämns som 
mångfunktionell bebyggelse i 
översiktsplanen.  

Område 23 (tidigare 14) utökas med 
crossbanan söderut. Området är stort och 
investeringar i infrastruktur är nödvändiga 
för att området ska kunna exploateras.  

Område 22 (tidigare 15) har utökats åt 
väster och söder. Översiktsplanen anger att 
fortsatt planering ska hänsyn tas till 
befintlig sevesoanläggning.  

Område 20 (tidigare 16) utökas åt väster 
samt söder i och med att en eventuell 
höghastighetsjärnväg föreslås gå öster om 
Ljungby.   

Område 19 (tidigare 17) utökas något 
västerut. Området är stort och investeringar 
i infrastruktur är nödvändiga för att 
området ska kunna exploateras.  

Tidigare område 18 och 19 tas bort i 
översiktsplanen, då de ligger avlägset och 
avgränsat från övriga staden.  

Under att beakta i framtida planering lyfts 
vattenskyddsområdet för område 5 
(tidigare 22). 

Ett bostadsområde längs Strömgatan 
nedströms Banvallsleden bedöms inte som 
lämpligt på grund av betydelsen av 
grönområdet, markförhållandena och att 
koloniområdet ligger där. 

Serviceort Lagan 
Område 5 (tidigare 1) minskas då det 
ligger isolerat från övriga bostadsområden 
i Lagan.  

För område 3 (tidigare 2) har det lagts till 
information om  att beakta eventuella 
föroreningar i marken. 
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Vad gäller område 1 (tidigare 3) har det 
förtydligats i översiktsplanen att arbetet 
med omvandling av industriområden 
förutsätter att fastighetsägare är 
intresserade av att flytta verksamheten, till 
exempel till ett nytt externt industriområde. 
Tidig dialog med befintliga verksamheter i 
området om omvandlingen och 
möjligheterna med omlokalisering är 
viktig. Om företagen i framtiden behöver 
mer utrymme eller av annan anledning vill 
flytta sin verksamhet behöver kommunen 
hitta mark som uppfyller företagets 
efterfrågan. Därför är det viktigt att det i 
kommunens större orter finns planerad och 
förberedd mark. Någon möjlighet till 
utökande av planuppdrag i övriga delar 
anses inte möjliga. 

Område 7 (tidigare 4) utökas i norr så att 
det kommer närmare E4:an och 
Laganvägen. Området utökas även något 
västerut.  

Tidigare område 5 tas bort från 
översiktsplanen på grund av det osäkra 
läget med vattenskyddsområde och möjlig 
vatteninfiltration, försvårandet av att utreda 
området anses inte stå i proportion till 
nyttan.  

Den östra halvan av föreslaget 
bostadsområde söder om Skålån är inte 
lämplig som bostadsområde då det berörs 
av korridor för möjlig 
höghastighetsjärnväg. Området ligger i 
princip helt och hållet på jordbruksmark, 
vilket försvårar möjligheten att bygga. För 
att knyta ihop Lagan och Åby, samt 
utnyttja befintliga vägar pekas ett område 
norr om Åbyskolan ut. 

Översiktsplanen kompletteras med område 
för mångfunktionell bebyggelse, där 
bostäder kan ingå, längs banvallen norr om 
Värnamovägen.  

Serviceort Lidhult 
Område 2 (tidigare 3) minskas kraftigt då 

det finns planlagda bostadsområden och 
lediga tomter i närområdet, för att läget 
inte bedöms som tillräckligt attraktivt, för 
att markförhållandena är osäkra och för att 
förslaget riskerar att sprida ut Lidhults 
bebyggelse.  

Område 5 minskas ner och avgränsas till 
ett område i anslutning till korsningen 
länsväg 536 (Singeshultsvägen) och 
längsväg 538.  

Serviceort Ryssby 
Vad gäller område 1 och 2 (tidigare 2 och 
3) har det förtydligats i översiktsplanen att 
arbetet med omvandling av 
industriområden förutsätter att 
fastighetsägare är intresserade av att flytta 
verksamheten, till exempel till ett nytt 
externt industriområde. Tidig dialog med 
befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 
uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark. 

Område 3 (tidigare 4) ligger kvar i 
översiktsplanens förslag. Tidigare område 
5 tas bort från översiktsplanen, då det finns 
många lediga tomter i närområdet, 
områdets läge inte bedöms som tillräckligt 
attraktivt och att förslaget innebär att 
Ryssbys bebyggelse sprids ut.  

Ett bostadsområde norr om banvallen och 
öster om Ryssbyån som föreslås är svår på 
grund av markförhållandena, 
översvämningsrisk, strandskyddet och 
möjligheten att få till en bra infart. 
Kommunalägd mark inom 
översvämningskänsliga områden kan 
behövas oexploaterade. Utredning vidare 
om områdets lämplighet kan göras i en 
fördjupad översiktsplan för Ryssby. 
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Serviceort Hamneda 
Område 5 (tidigare 4) ligger på drygt 400 
meters avstånd från reningsverket, vilket 
bedöms som tillräckligt. 

Förslag på omvandling från industri- till 
bostadsområde för tidigare område 5 i 
Hamneda har tagits bort som förslag. Det 
har under samrådet inkommit indikationer 
från olika håll att området är olämpligt för 
omvandling till bostäder med hänvisning 
till bland annat närhet till skjutbana. 

Gestaltningen av område 10 (tidigare 7) 
styrs i kommande detaljplan, men dess 
betydelse poängteras i översiktsplanen. 
Bergtäkten utgör i dagsläget inte någon 
sevesoanläggning. 

Område 9 (tidigare 8) behåller sin 
utformning och ändrar benämning till 
verksamheter och industri. Bergtäkten 
utgör i dagsläget inte någon 
sevesoanläggning. 

Bolmens östra strand 
Eftersom hela utvecklingsområdet 
Bolmens östra strand är tänkt att hanteras i 
en separat fördjupad översiktsplan kommer 
inga markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet att presenteras i 
översiktsplanen. Alla synpunkter som rör 
Bolmens östra strand kommer att hanteras i 
samband med det projektet. 

 

Trafikverket 
Grundläggande förutsättningar 
Planförslaget har stort fokus på det 
hållbara samhället som inom 
infrastrukturområdet bland annat 
förespråkar förändringar hur vi 
Transporterar oss. Detta är en väldigt stor 
samhällsutmaning. Inte minst inom 
Ljungby kommun är färden mot ett mera 
hållbart samhälle en stor utmaning som 
också Trafikverket har i uppdrag att verka 
för. En av hållbarhetsnycklarna inom 

transport- och infrastrukturområdet är 
förändring i sättet att färdas vid 
förflyttningar. Hur och var bebyggelsen 
lokaliseras är ett av de enskilt viktigaste 
besluten för påverkan hur vi sedan reser. I 
Kronobergs län har vi relativt gott om plats 
och förhållandevis låga markpriser vilket 
gör att vi tenderar sprida ut bebyggelse 
vilket ger låg befolkningskoncentration 
som gör det svårt att tillhandahålla en 
utvecklad kollektivtrafik. Resultatet blir att 
flertalet hänvisas till bilen för de flesta 
resor. Enligt den senaste 
resevaneundersökningen för sydöstra 
Sverige från 2012, så fördelades resorna 
för boende i Ljungby kommun mellan 
olika färdmedel på följande sätt (vid 
kombinerade resor avses huvudfärdsättet): 

• Bil ensam eller samåkning – 66% 
• Kollektivtrafik – 4% 
• Cykel – 12% 
• Gång – 14% 

Av detta framgår bilens dominerande 
ställning som färdmedel i Ljungby men 
också att gång och cykel har betydande 
marknadsandelar medan kollektivtrafikens 
andel är mer begränsad. Trafikverket anser 
att denna bild bör vara en viktig 
utgångspunkt för den fortsatta fysiska 
planeringen i Ljungby kommun där 
utgångspunkten bör vara hur orterna skall 
utvecklas så att gång, cykel och 
kollektivtrafik kan svara för större andel av 
människors behov av förflyttning för att få 
tillgång till de tjänster, aktiviteter, 
arbetsplatser mm som man önskar för ett 
gott liv och ett väl fungerande näringsliv.  

Översiktsplanens strukturbild  
Bra i detta sammanhang med det stråktänk 
i den strukturbild som presenterar som 
viktig utgångspunkt för planen. Det skulle 
också vara bra att med ett tydligare val av 
vilken väg som skall prioriteras i 
kopplingen mellan Ljungby och Älmhult. I 
RUS-en har ju region Kronoberg pekat ut 
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denna koppling som en viktig del i den så 
kallade Kronoberg ska triangeln, men 
också konstaterat att denna koppling är den 
svagare länken i triangeln. Angeläget att 
Ljungby och Älmhults kommuner 
tillsammans med Region Kronoberg har en 
liknade bild av hur denna koppling skall se 
ut och kunna utvecklas. Regionen har ju 
tagit fram en typ av beslut genom 
utveckling av snabbare bussar längs väg 
124 som kan ses som ett ställningstagande 
i val av stråk. Som Trafikverket ser det är 
det angeläget att de begränsande 
utvecklingsmedel som står till förfogande 
kan koncentreras i några väl utvalda stråk 
och inte splittras för mycket. Trafikverket 
efterfrågar därför en tydligare val av stråk 
mellan Ljungby och Älmhult.  

En tydligare bild av hur stråktänket skall 
slå igenom också på tätortsnivå. 
Efterfrågas. När man betraktar förslagen 
till tätortskartorna är upplevelsen att 
ambitionen för tätorterna tenderar att ”flyta 
ut” i alla riktningar. Viktigt att det även på 
tätortsnivå utvecklas ett tänk och en 
strategi över hur utvecklingen av orten 
skall ske för att understödja stråktänket och 
främja kollektivtrafikens roll.  

Planförslag (delavsnitt 2 i 
remisshandlingen) 

Infrastruktur och kommunikationer 
Sett till den relativt begränsade 
kollektivtrafiken som bedrivs inom 
Ljungby kommun andas planförslaget 
behov av betydande satsningar på 
kollektivtrafikens område. För att 
kollektivtrafik skall uppfattas som attraktiv 
så krävs bland annat relativt god turtäthet. I 
dag är det relativt få relationer som kan 
anses ha tät trafik. En svårighet i 
utvecklingsambitionerna är att det är 
region Kronoberg som ansvarar för och 
bekostar den linjetrafik som bedrivs inom 
kommunen. För att nå den målbild som 
målas upp i plandokumentet skall uppnås 

är det angeläget att Region Kronoberg och 
Ljungby kommun har en samlad bild av 
hur kollektivtrafiken bör utvecklas. Ett 
viktigt bidrag från Ljungby i denna strävan 
är att konsekvent styra tillkommande 
bebyggelse till hållplatsnära lägen i de 
stråk som pekats ut.  

Attraktiva bebyggelsemiljöer Ljungby 
Bra att ett nät av serviceorter pekats ut. 
Dock stor utmaning för Hamneda att fylla 
rollen som tilldelats orten. I planförslaget 
föreslås väldigt många och stora områden 
för utveckling av orterna samtidigt som 
planförslaget har en relativ kort 
tidshorisont. 2035 ligger bara 16 år fram i 
tiden och ser man 16 år tillbaka så har 
ianspråktagande av nya områden främst 
skett i Ljungby stad medan det i övriga 
orter endast varit relativt begränsade 
förändringar. Om alla föreslagna 
utvecklingsområden skall behållas måste 
översiktsplanen åtminstone innehålla en 
tydlig prioritering om vad som skall 
komma först. 

Även på cykelområdet så sker utpekande 
av cykelvägar på en mängd ställen, inte 
minst långs det statliga vägnätet. Med det 
finansieringssystem som idag gäller via 
anslag i länstransportplanen efter 
prioritering i den regionala 
cykelvägsplanen så ges en orealistisk bild 
av möjligheterna att få till stånd 
cykelvägsutbyggnad längs det statliga 
vägnätet, såvida tanken inte är att dessa 
cykelvägar i huvudsak skall ha kommunal 
finansiering. Även här anser Trafikverket 
att översiktsplanen skulle vinna på någon 
form av prioritering.  

Markanvändning 

Ljungby tätort 
Barriär i form av E4, väg 25, Ringleden 
och en framtida järnväg anges som hinder 
som ger stora problem att hantera. 
Samtidigt föreslås tätorten på ett flertal 

725



Dnr 2017/0692 
 

Sida 258 av 273 
 

ställen expandera över dessa barriärer. 
Trafikverket avser att man bör försöka 
hålla orten mer samlad och i större 
utsträckning undvika att ”kliva” över 
barriärerna. I Trafikverkets ögon förefaller 
området norr om rv 25 vid Sickinge nära 
ridstallet särskilt svår att hantera. 
Planförslagets anpassning till 
höghastighetsbanan ger stora 
begränsningar av utvecklingsmöjligheter i 
både öster och väster. Gällande 
Höghastighetsbanan har Trafikverket 
genomfört en åtgärdsvalsstudie med 
landskapsanalys inom ett ca 4 mil brett 
utredningsområde som berör Ljungby 
kommun. Efter det att åtgärdsvalsstudien 
slutfördes har trafikverket inget ytterligare 
utredningsuppdrag för ny 
stambana/höghastighetsjärnväg på sträckan 
mellan Hässleholm och Linköping. Det 
kan därför ifrågasättas hur stor anpassning 
till eventuell möjlig framtida 
höghastighetsbana som är rimlig att göra i 
Ljungby och hur styrande denna bana skall 
tillåtas vara för Ljungby stads 
utvecklingsriktningar. Trafikverket tar 
gärna en dialog med Ljungby kommun och 
då gärna tillsammans med representanter 
från Länsstyrelsen över hur 
höghastighetsbanan kan hanteras i 
översiktsplanen och vilken hänsyn som kan 
vara rimlig att ta. 

I planen uttrycks en ambition att 
stadsanpassa ringleden i syfte att minska 
dess barriärverkan i staden. På den del av 
ringleden som utgör statlig väg (LV 124) 
ser trafikverket små möjligheter till 
stadsanpassning annat än genom smärre 
punktvisa åtgärder.  

I översiktsplanen föreslås en förläning av 
ringleden norrut med en ny anslutning till 
rv 25 med en anslutningspunkt ca 800 
meter öster om nuvarande korsning vid 
Sickinge. Rv 25 är en stamväg som också 
är av riksintresse och med en viktig 
funktion i det övergripande vägsystemet 

och är också av stor betydelse för långväga 
transporter. För denna typ av väg är av 
kapacitets- och trafiksäkerhets-skäl 
ambitionen att så långt som möjligt 
särskilja den övergripande trafiken från 
lokal trafik. Trafikverket har därför en 
mycket restriktiv inställning till nya 
anslutningar till denna typ av väg. Om det 
ändå skulle bli aktuellt med nya 
anslutningar så är det viktigt att dessa inte 
blir för tätt, minst 1,5 km mellan dessa och 
att anslutningspunkterna på en 
mötesseparerade vägar anpassas till vägens 
sträckningsindelning. Den i planen 
föreslagna placeringen av anslutningen 
hamnar mitt på en omkörningssträcka 
vilket skulle innebära betydande men för 
vägens nuvarande funktion. Trafikverket 
samlade bedömning är därför att någon ny 
anslutning till rv 25 inte kan godtas i 
föreslaget läge.  

Lagan  
En problematik som finns i Lagan är 
omledningsvägnätet och omledning av 
farligt gods genom orten. Här har funnits 
diskussioner mellan Trafikverket och 
Ljungby kommun om andra lösningar än 
dagens för omledningsväg av farligt gods. 
Några tankar om detta finns inte med i 
planen. Att öppna ett nytt 
verksamhetsområde på västra sidan av 
Lagan är ett stort principiellt viktigt 
utvecklingssteg för Lagan. Sett till de 
insatser som görs i samband med 
utbyggnaden av E4 med bland annat 
snabbusshållplats och cykelvägsanslutning 
förefaller detta dock som en logisk 
utveckling. Det framtida 
verksamhetsområdet (område 4) bör väl 
åtminstone utredningsmässigt sträcka sig 
norrut ända upp mot väg 557. 

Lidhult 
Väldigt stora utvecklingsområden avsätts i 
planen Lidhult, såväl redan planlagda 
områden som utpekande av nya områden. 
Svårt att se att detta behov kommer att 
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finnas inom planperioden. Prioritering 
krävs kopplad till en realistisk bild av 
expansionsmöjligheterna/behovet för orten. 

Ryssby 
Trafikverket dela inte kommunens idé om 
att flytta kollektivtrafiknoden från östra till 
mellersta infarten på rv 25. Ryssby 
trafikeras idag av 2 busslinjer, som enbart 
angör noden vid 25:an, och en som går in 
via Ryssby. Konsekvenserna av en flytt av 
noden på ett för tryggheten vid skolan 
olyckligt sätt. Det skulle också innebära att 
eleverna på Ryssbygymnasiet får betydligt 
längre till bussarna som trafikerar sträckan 
Ljungby – Växjö. Detta blir effekten om 
noden vid 25:an skall angöras vi båda 
busslinjerna, vilket sett ur resenär- och 
serviceperspektiv bör vara rimlig 
utgångspunkt.  

Väldigt mycket cykelvägar är föreslagna 
längs det statliga vägnätet i Ryssby. 
Orealistiskt att alla dessa skall kunna 
förverkligas inom planperioden. Viktigt 
med prioritering.  

Nytt föreslaget verksamhetsområde vid rv 
25 pekar på en ambitiös och 
framåtsyftande satsning.  

Hamneda  
Planförslaget indikerar stora 
utvecklingsambitioner för en lite ort. Stora 
insatser kommer att krävas i Hamneda för 
att orten skall kunna leva upp till den 
utpekade rollen som serviceort. Det är ett 
mycket steg att försöka etablera ett nytt 
verksamhetsområde på ”andra” sidan 
E4:an med risk för att uppfattas som en 
isolerad ö utan tydlig koppling till övrig 
bebyggelse.  

Utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
Det finns numera kommunalt beslut om att 
bygga ut VA-ledningar och cykelväg från 
Ljungby till Bolmenområdet. Detta är ett 
viktigt strategiskt investeringsbeslut 
kommunen nyligen tagit som en 

grundförutsättning för utveckling av 
Bolmenområdet. Detta faktum bör lyftas 
fram tydligare i översiktsplanen som en 
viktig grund att bygga vidare på i området. 
Trafikverket anser att de områden som 
planläggs direkt skall knyta an till den 
cykelväg som det nu planeras för mellan 
Hovdinge och Tannåker. Detta dels för att 
säkra en trafiksäker miljö för de nya 
invånarna när de färdas som oskyddade 
trafikanter och dels för att få samhällsnytta 
av den stora satsningen av offentliga medel 
förverkligandet av cykelvägen utgör i form 
av investerade medel och kommande drift- 
och underhållskostnader. Trafikverket 
anser därför att utbyggnad av område 1 till 
3 i Tannåker förutsätter ytterligare 
förlängning av cykelvägen innan dessa 
områden kan bli aktuella för utbyggnad. 
Nästa steg i hållbarhetsstrategin för 
Bolmenområdet måste vara att få till stånd 
en frekvent kollektivtrafik.  

Underlag. (Delavsnitt 3 i 
remisshandlingen) 
Under kommunikationsavsnittet bör även 
flygfrågor hanteras. Militära MSA-ytor 
finns under avsnittet om Totalförsvaret 
men Ljungby kommun är också berörda av 
MSA-ytorna för civil luftfart gällande 
Växjö respektive Halmstads flygplatser. 
Detta måste framgå av översiktsplanen 
med rekommendation om kontakt med 
respektive flygplats i ärenden som gäller 
höga byggnadsverk. I planen måste också 
anges att inför prövning av höga 
byggnader, master mm skall remittering 
ske.  

Fortsatt arbete (Delavsnitt 4 i 
remisshandlingen) 
Trafikverket ser fram mot att ta del av 
kommande tematisk fördjupning gällande 
”Trafikinfrastruktur och hållbara 
trafikslag”. Ett sådant dokument med 
tydlig handlingsplan och fördelning av 
ansvar kan vara ett verksamt instrument i 
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det fortsatta arbetet i färden mot ett mer 
hållbart samhälle.  

Riksintresse 
E4 och Rv25 utgör 
kommunikationsanläggningar av 
riksintresse. Av översiktsplanen bör detta 
framgå och hur kommunen avser att 
säkerställa att dessa vägars funktion. 
Riksintressefrågorna bör hanteras samlat 
under egen rubrik.  

Höghastighetsjärnvägen – framtida 
riksintresse 
Framtida kommunikationsanläggningar av 
riksintresse, som i detta fall 
höghastighetsbanan, ligger tidigt i 
planeringsprocessen och där beslut om 
lokalisering saknas. Tidshorisonten för 
tänkbara framtida åtgärder är långsiktig 
och omfattar ofta stor geografisk 
utbredning och flera möjligheter till 
sträckningar. Det är först då det finns en 
beslutad utredning och vald korridor för 
åtgärden, vilket ligger till grund för en 
precisering av riksintresset, som åtgärden 
får statusen planerad 
kommunikationsanläggning av riksintresse 
och kan hävdas som riksintresse.  

Trafikverket har inget ytterligare 
utredningsuppdrag gällande 
höghastighetsbana mellan Linköping och 
Hässleholm. Någon geografiskt placerad 
sträckning av banan finns således ej. 
Trafikverket kan därför inte hävda någon 
korridor att beakta i den kommunala 
planeringen men ser gärna att hänsyn tas 
för en möjlig framtida bana i vissa trånga 
passager inom utredningsområde som 
identifierats i åtgärdsvalsstudien. Den 
smala passagen mellan sjöarna Vidöstern 
och Flåren kan vara en sådan trång passage 
som kan bli aktuell lokalisering av en bana 
om sträckningen för en eventuell framtida 
bana låses till ett östligt stationsläge i 
Värnamo. 

Övriga synpunkter/Övriga allmänna 
intressen 

• BK 4 

För tunga transporter har riksdagen 
beslutat om införande av en ny 
bärighetsklass, BK 4, för vägar som tillåter 
fordon på upp till 74 ton. Införandet av 
detta vägnät sker successivt över landet 
och vissa vägar i östra delen av 
Kronobergs län och i Kalmar län uppläts 
för denna typ av fordon under 2018. 
Trafikverket planerar att under 2020 
utvidga detta BK4-vägnät till att också 
innefatta de västra länsdelarna. Ljungby 
kommun bör i detta sammanhang se över 
sitt kommunala vägnät för att se om det 
finns skäl att också upplåta kommunala 
vissa vägar för denna typ av fordon sett till 
de kommunala vägarnas funktion och till 
näringslivets behov av tunga transporter. 
Exempelvis landar väg 610 från Vislanda, 
som planeras ingår i BK4-vägnätet, in i det 
kommunala väghållningsområdet i 
Ljungby.  

Kartbild: Färglagd väg = statlig väg som 
upplåts för BK4 transporter från 2020 
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• Utökat byggnadsfritt avstånd 

Längs allmänna vägar gäller enligt 47§ 
Väglagen ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 meter räknat från 
vägområdets gräns. Enligt länsstyrelsens 
beslut 07FS 2014:15 gäller ett utökat 
byggnadsfritt avstånd för följande vägar 
inom Ljungby kommun:  

Till 50 meter för E4:an genom hela 
Ljungby kommun 

Till 30 meter för rv 25, lv 124, lv 568 
sträckan Myrebo-Lagan. 

Trafikverkets aktuella infrastrukturprojekt 
inom Ljungby kommun (Beslutade i 
nationell/regional plan eller 
verksamhetsplan) och andra förändringar i 
infrastrukturen 

• E4 Ljungby – Toftanäs ombyggnad 
till motorväg – pågår 

• Rv 25 Boasjön – Annerstad 
mötesseparering. Ombyggnad 
påbörjas 2020 

• Rv 25 Glamshult – Vrå respektive 
Vrå – Boasjön Planläggning inleds 
inför kommande mötesseparering  

• Snabbusshållplats vid Lagan i 
anslutning till E4:an 

• Väg 555 cykelväg Hovdinge – 
Tannåker delad i två etapper. 
Sambyggs med VA-ledning 

• Väg 557. Cykelväg från 
snabbusshållplats till Lagan 
samhälle 

Kommentar:  

Kommunikationer 
Översiktsplanen identifierar att det är en 
stor utmaning att prioritera hållbara 
trafikslag i en kommun där bilen har så 
stark ställning. Men samtidigt är det just 
därför det är viktigt med ställningstagande 
om att ” Hållbara trafikslag som 
kollektivtrafik, gång och cykel ges högre 

prioritet i samhällsplaneringen, både vad 
gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga 
målpunkter är större bostadsområden, 
arbetsplatser, busshållplatser, 
skola/förskola, offentlig och kommersiell 
service samt rekreationsmål som 
idrottsplatser och badplatser”. 
Strukturbildens stråk har en viktig roll för 
hur kollektivtrafiken utformas och var de 
större satsningarna på trafikinfrastruktur 
och kollektivtrafik sker. Kollektivtrafiken 
inom kommunen samt till närliggande 
kommuner ska förbättras och snabbas upp, 
särskilt i stråken. För att andelen 
kollektivtrafikresenärer ska öka är det 
också viktigt att resandet är enkelt, där 
möjligheten att byta trafikslag, 
hållplatserna och tidtabellerna är 
betydelsefulla.  

Intentionerna i den nya översiktsplanen är 
att prioritera ett sammanhängande gång- 
och cykelnät, för att skapa förutsättningar 
för en ökning av gång och cykel. Det är 
viktigt att ha ett helhetstänk med 
övergripande cykelstråk så att viktiga 
målpunkter och områden kan 
trafikförsörjas för gående och cyklister, 
inte minst i de större orterna i kommunen. 
För att översiktsplanens prioritering av 
hållbara trafikslag ska kunna bli mer 
konkret i kommunens fortsatta 
planeringsarbete behövs dialog och stöd 
från Region Kronoberg. Den utredning om 
möjligheten att införa stadsbussar i 
Ljungby stad som regionen låtit ta fram 
under våren 2020 pekar bland annat på 
behovet av att genomföra en 
resvaneundersökning.  

Kommunen har i översiktsplanen 
tydliggjort genom ställningstaganden vilka 
sträckningar kommunen ser behöver 
prioriteras: 

• I de nationella/regionala stråken 
mot Halmstad och Älmhult behöver 
infrastruktur och kollektivtrafik 
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förbättras för att öka möjligheten 
till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult 
prioriteras väg 594/592 (mellan 
Hamneda och Älmhult via 
Pjätteryd) före länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp). Anledningen 
till prioriteringen är den raka 
sträckningen och möjligheten till 
snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt 
att uppnå samsyn med Älmhults 
kommun, Trafikverket och Region 
Kronoberg. Vid en utbyggnad av 
denna väg utreds sträckning vidare 
separat.  

• Strukturbildens stråk ska 
genomgående ha en hög standard 
för att kunna användas effektivt för 
huvuddelen av resorna i 
kommunen, oavsett om det rör sig 
om pendling, tjänsteresor, 
godstrafik eller fritidsresor. I 
stråken sker de större satsningarna 
på trafikinfrastruktur och 
kollektivtrafik.  

För att få till en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik är kommunens ambition att 
prioritera effektiv busstrafik i 
strukturbildens stråk, där både de stora 
mellankommunala reseströmmarna går och 
där kommunens serviceorter finns. Med en 
tydlig prioritering kan turtätheten öka och 
därmed förhoppningsvis också 
kollektivtrafikresandet. Målsättningen är 
även att inom något år få igång stadsbussar 
i Ljungby stad, vilket känns rimligt utifrån 
Region Kronobergs stadsbussutredning. En 
dialog pågår mellan kommunen och 
Region Kronoberg vad gäller möjligheten 
till stadsbussar, men för att den här tänkta 
utveckling ska kunna bli verklighet 
behöver dialogen utökas till övrig 
busstrafik. 

En översyn av markanvändningsförslagen 
bland annat utifrån möjligheten till hållbara 
resor med gång, cykel och buss har 
medfört att delar av 
markanvändningsförslagen i orterna och i 
centralorten har reviderats då de anses vara 
placerade för långt från stråken. 
Möjligheten att trafikförsörja 
markanvändningsförslagen i centralorten 
med stadsbussar har i detta sammanhang 
varit en faktor, där stöd har tagits i den 
utredning om möjligheten att införa 
stadsbussar i Ljungby stad som Region 
Kronoberg låtit ta fram under våren 2020. 
För övriga orter har vissa revideringar 
gjorts för att hålla ihop bebyggelsen.  

Den stora efterfrågan på nya bostäder finns 
i Ljungby, varför huvuddelen av de 
föreslagna bostadsområdena planeras i 
centralorten. För att möta den efterfrågan 
som ändå finns utanför centralorten och 
möjliggöra husbyggnation även i övriga 
orter behöver det finnas byggbara tomter, 
vilket är fallet i nästan alla av kommunens 
orter. Befintliga tomter överensstämmer 
dock inte alltid med efterfrågan, antingen 
genom att de inte är tillräckligt attraktiva 
eller av fel boendeform. Det finns en 
utmaning i att säkerställa en utveckling i de 
utpekade serviceorterna, där särskilt 
Hamneda och Agunnaryd har ”en större 
kostym att fylla”. Prioriteringen av i vilken 
ordning markanvändningsförslagen ska 
planläggas hanteras sedan separat i 
kommunens löpande planering. 

Ljungby stad ligger idag huvudsakligen 
mellan de avgränsande barriärerna E4, 
riksväg 25 och Ringleden, med 
industriområdena väster om E4:an som 
tydligaste undantag. Med en möjlig 
framtida höghastighetsjärnväg begränsas 
tätortsutvecklingen ytterligare i öster.  

För industriområden föreslås utvecklingen 
i första hand fortsätta längs med E4:an, 
främst på den västra sidan av motorvägen. 
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För bostadsområden är lokaliseringen 
känsligare och här prioriteras i första hand 
en utveckling innanför barriärerna E4:an 
och 25:an, med några enstaka undantag i 
lägen som bedöms som attraktiva för 
bostäder. Det är svårt att möjliggöra för 
bostadsområden innanför Ringleden, 
förutom i form av förtätning, omvandling 
och mindre projekt. Huvuddelen av de nya 
bostadsområdena föreslås därför utanför 
Ringleden omedelbart norr och öster om 
befintlig bebyggelse. För att binda ihop 
dessa områden med övriga delar av staden 
behöver Ringledens barriäreffekt minskas, 
särskilt i anslutning till nya 
bostadsområden norr om Vislandavägen. 
Då mycket av marken i anslutning till 
Ljungby som inte är bebyggd är åkermark 
är det en balansgång mellan att exploatera 
eller bevara marken. I de fall där 
kommunen har valt att peka ut område 
utanför ringleden och väg 25 har det 
ansetts som mer lämpligt än att ianspråkta 
jordbruksmark för ny bebyggelse. Tidigare 
område 1 norr om 25:an och 
ridanläggningen har tagits bort från 
översiktsplanen då det ligger långt från 
staden och omfattas av skyddsavstånd mot 
farligt god på väg 616.  

Ljungby kommun ser stor potential i en 
möjlig höghastighetsjärnväg genom 
kommunen med station i anslutning till 
Ljungby stad. Samtidigt försvårar de 
oklara planeringsförutsättning-arna kring 
höghastighetsjärnvägen kommunens 
samhällsplanering. För att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt till 
höghastighetsjärnvägen har under våren 
2020 ett separat politiskt beslut tagits, 
vilket styr hur översiktsplanen utformas 
och hur kommunen agerar i övrig 
samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 
meter bred korridor för 
höghastighetsjärnvägen reserveras strax 
öster om Lagadalen, att plats för en 

järnvägsstation avsätts vid Vislandavägen 
strax öster om Ljungby stad samt att 
kommunen har en restriktiv hållning till 
nyetableringar inom hela korridoren. 
Dialog har förts med Trafikverket och 
Länsstyrelsen angående översiktsplanens 
förhållningssätt till den eventuella 
höghastighetsjärnvägen.  

Den östra ringleden John. A Lagers väg 
kan behöva förlängas norrut med ny 
anslutning till väg 25 om en eventuell 
station lokaliseras i anslutning till 
Vislandavägen enligt översiktsplanens 
förslag. En förlängd ringled skulle i det 
fallet få regional betydelse genom att 
trafikförsörja stationen för trafik från norr 
och öster. Förlängning av ringleden och ny 
anslutning till väg 25 behöver studeras 
vidare i dialog med Trafikverket. Viktiga 
frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av 
en förlängd ringled är 25:ans nuvarande 
utformning och sträckningsindelning, 
avståndet mellan trafikplatser, stadens 
utveckling och höghastighetsjärnvägens 
status. Det ligger även i kommunens 
intresse att inte försvåra för trafiken på 
riksväg 25, då det skulle påverka trafiken 
mellan Ljungby och Växjö/Alvesta.  

Behovet av ny omledningsväg för farligt 
gods mellan Ljungby och Lagan vid stopp 
och olyckshändelser på E4:an är en fråga 
som behandlas separat från 
översiktsplanen. Område 7 (tidigare 4) 
utökas i norr så att det kommer närmare E4 
och Laganvägen. 

För alla serviceorter har revideringar gjorts 
för att hålla ihop bebyggelsen bland de 
föreslagna bostadsområdena. Prioritering 
av i vilken ordning 
markanvändningsförslagen ska planläggas 
hanteras sedan separat i kommunens 
löpande planering. 

Kollektivtrafiknoden flyttas i 
översiktsplanen till det nuvarande läget vid 
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den östra infarten till Ryssby. Det östra 
läget har jämfört med det centrala fördelar 
för resenärer i Ryssby då det möjliggör för 
flera busshållplatser i samhället och 
därmed kortare avstånd till bussen från 
Ryssbys bostadsområden och 
Ryssbygymnasiet. Genom att behålla den 
nuvarande busshållplatsen behöver inte 
heller aktiv jordbruksmark ianspråktas. 
Tillgängligheten till den nuvarande 
busshållplatsen för gång- och 
cykeltrafikanter behöver dock förbättras.  

Som noterats längre upp blir det en 
utmaning för Hamneda att leva upp till den 
utpekade rollen som serviceort. 
Markanvändningsförslagen har setts över 
för att ge en mer rättvisande bild av en 
möjlig utveckling. Bedömningen är att ett 
störande industriområde behöver placeras 
väster om E4:an, medan området öster om 
E4:an behöver anpassas mer efter 
bebyggelse och natur- och 
kulturmiljövärden.   

Bolmens östra strand är i översiktsplanen 
utpekat som utvecklingsområde. Det är en 
följd av att området ligger utanför 
översiktsplanens utpekade stråk, men att 
potentialen för utveckling bedöms finnas 
på längre sikt. Översiktsplanen har 
kompletterats med att arbete med VA-
överföringsledning och gång- och cykelväg 
från Ljungby och genom 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
pågår och beräknas bli klart år 2024 för 
hela sträckan. Vidare har det förtydligats 
att VA-överföringsledningen till Bolmens 
östra strand är en förutsättning för en 
fortsatt utveckling och framtida 
planläggning i området.  

Under samrådet har det blivit än tydligare 
att Bolmens östra strand kräver ett 
helhetsgrepp för att planeringen av 
området ska bli bra och att det är ett 
alldeles för stort arbete för att ske inom 
ramen för översiktsplanen. Hela 

utvecklingsområdet är därför tänkt att 
hanteras i en fördjupning av 
översiktsplanen efter att översiktsplanen är 
antagen, där samrådsförslagets 
markanvändningsförslag i 
utvecklingsområdet hanteras vidare. I 
översiktsplanen poängteras att lösningar 
för hållbara trafikslag som kollektivtrafik, 
gång och cykel är bland de viktigaste att 
utredas vidare. Till dess att det finns en 
fördjupad översiktsplanen för Bolmens 
östra strand gäller utvecklingsprogrammet 
för området som tidigare har tagits fram. 
De synpunkter som har inkommit under 
samrådet kommer att beaktas när arbetet 
med fördjupningen påbörjas.  

Översiktsplanen har kompletterats med att 
Ljungby kommun berörs av MSA-
påverkade ytor för Halmstads och Växjö 
flygplatser, vilka både utgör riksintresse, 
de ska remitteras vid prövning av höga 
objekt. 

Synpunkten om att ta del av den tematiska 
fördjupningen trafikinfrastruktur och 
hållbara trafikslag skickas till utredare. 

Översiktsplanens redovisning av 
riksintressen har förtydligats vad gäller 
vilka kommunikationsanläggningar som är 
av riksintresse och hur kommunen avser att 
vägarnas funktion ska säkerställas.  

En översyn av möjliga vägar med 
bärighetsklass BK4 hanteras inte i 
översiktsplanen utan sker separat. I det 
sammanhanget behöver kommunen se över 
sitt kommunala vägnät för att se om det 
finns skäl att också upplåta vissa 
kommunala vägar för denna typ av fordon 
sett till de kommunala vägarnas funktion 
och till näringslivets behov av tunga 
transporter.  

Översiktsplanen har kompletterats med 
text kring de byggnadsfria områdena längs 
med vägar som finns i kommunen, dock är 
det i detaljplaneringen som dessa frågor 
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hanteras mer ingående. Detta innebär att 
det inte kommer bebyggas även om 
markanvändningsförslag finns utpekat 
inom det byggnadsfria området. Då 
översiktsplanen avgränsningar inte är 
exakta kan det i vissa fall vara så att mark 
inom det byggnadsfria området ha pekats 
ut och kan planeras för annat än för 
byggnader. För de 
markanvändningsförslag som berörs av 
utökat byggnadsfritt avstånd anges att 
hänsyn ska tas till det i den fortsatta 
planeringen av området. 

Vision Berga 
Med anledning av kommunens 
presentation av översiktsplan i Åbyskolan 
2019-10-16 återkommer medborgare, 
föreningar och företagen i Lagan med 
omnejd med följande skrivelse. 

För oss som bor och verkar i 
Laganområdet är det primära att behålla 
samhällstjänster som finns på orten. 
Vårdcentral, Äldreboende, Skolor, 
Förskolor etc. 

De flesta i Lagan förstår att vi inte kan 
förvänta oss några nya samhällstjänster 
med den centraliserings politiken som förs 
i Ljungby och övriga Sverige. 

När det gäller förslaget om att förändra 
industriområdet (3) vid Industrigatan till 
”centrum” saknas alla kalkyler och 
faktaunderlag i kommunens förslag på hur 
detta skall genomföras. 

Därför har det ej beaktats i detta svaret. Vi 
utgår ifrån att om detta är ett förslag som 
kommunen fortfarande föreslår, bör det 
finnas en verklighetsförankring och plan. 

När det gäller byggnationer av privata 
bostäder, är det inget som en översiktsplan 
kan styra, då det är marknadskrafter med 
banksystemet som i första hand styr detta. 
Det finns ett 10-tal kommunala tomter till 
salu i dagsläget. Skall nytt bostadsområde 

planeras i för framtiden bör aktuella 
förutsättningar, så som kundkrav, 
placering, läge, närhet noggrant bedömas i 
en arbetsgrupp bestående av en blandning 
av yngre (kunder) och äldre personer 
tillsammans med kommunens 
representanter, de föreslagna områdena (1 
& 2) för bebyggelse är förmodligen inte 
tillkomma enligt kunders önskemål. 

Planering av nya industriområden (4) ser 
för tillfället ut att vara en lämplig 
lokalisering, med prioritet bör läggas på att 
åskådliggöra det område som idag finns till 
försäljning (5). Detta sker lämpligt vis med 
att hugga ner all skog och visualisera 
området, ihop med lämplig 
marknadsföring. Därefter bör en förstudie 
av område 4 utföras med företag och 
kommunen. 

Nedan redovisas förslag från företrädare 
för Lagan i olika former, enligt 
nedanstående underskrifter, för att göra 
Lagan området attraktivare, och därigenom 
attrahera medborgare att flytta till Lagan. 
Samtidigt är ett viktigt mål att behålla de 
äldre medborgare i Lagan, frigöra bostäder 
för yngre inflyttande familjer i befintliga 
bostäder.  

Nedan förslag redovisas i två steg – de 
första förslagen är realiserbara i närtid – 
övriga förslag är framtidsförslag som kan 
realiseras i närtid eller på längre sikt. 

Med kännedom om Kommunens 
”Översiktsplan” kan ju snabbt konstateras 
att genomförande kostnader för detta 
”Medborgar förslag” har mycket lägre 
budget och bör kunna genomföras i närtid 
om kommunens styrande menar något med 
att Lagan skall bli en serviceort med 
framtidsmöjligheter. 

Infrastruktur projekt redovisas i 3 
delprojekt (1:3 tom 3:3) 
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Förslag 1:3 Färdigställ Västergatan / Ingen 
tungtrafik i centrum /40 resp 30 km/h i 
centrum. 

Under många årtionden har utbyggnaden 
av Västergatan diskuterats. Tyvärr ha 
kommunens företrädare alltid hittat 
argument för att inte investera i Lagan med 
denna stora förändring för centrum i 
Lagan. En utbyggnad av Västergatan ihop 
men förbud för tung trafik genom 
Storgatan i Lagan, skulle drastiskt förändra 
säkerheten, tillgängligheten i centrum på 
ett positivt sätt.  

Normalt trafiksäkerhetsarbete ihop med 
tillgängligheten och närmiljön har på de 
flesta orter av Lagans storlek medfört att 
politiker och tjänstemän kommit till den 
slutsatsen att leda om tung trafik från 
centrum, så har ej skett i Lagan och nu är 
det ett krav att kommunen ser till att få 
detta genomfört. Se bifogad karta med 
förklaring. 

Motivering: trafiksäkerhet (speciellt för 
barn/ungdomar som skall passera 
Storgatan från västra sidan av densamma 
till Åbyskolan), Tillgänglighet, målet med 
att flytta tung trafik från Storgatan kommer 
att medföra att medborgare får större 
tillgänglighet till området runt Storgatan 
utan risker. Närmiljö, det finns inga 
fördelar med att ha tung trafik genom 
Storgatan som skulle kunna förskönas med 
gröna inslag för att visa upp ett attraktivare 
centrum om tung trafik leds bort. Detta har 
prioriterats vid tidigare beslut vid 
nybyggnationer av Ringvägar etc i 
kommunen, och nu är det Västergatans tur. 

Genomförande: Kommunen tar fram 
förslag för genomförande med fullständig 
kostnadskalkyl och genomförande plan. 
Projektgrupp utses med deltagare från 
Företag längs befintlig Västergatan, 
Medborgare från Lagan, Politiker, 
Kommunens tjänstemän för att förankra ett 

bra, kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat 
projekt.  

Tidsplan:     

• 2020: Förstudie, Kostnadskalkyl, 
Projektplan, Projektgrupp bidas, 
Budget anslag. 

• 2021: Projektering, 
Budgeteringsarbeten, Beslut. 

• 2022: Genomförande. 

Förslag 2:3 Vändplan Industrigatan söder. 

Motivation: Få bort ting trafik från 
Storgatan och Åbyforsvägen. Hänvisa all 
tung trafik till Värnamovägen som har 
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kapacitet och funktion för tung trafik. 
Detta ger stora fördelar för gång-, cykel- 
och personbilstrafik på Åbyforsvägen. Se 
bifogad karta med förklaring. 

Genomförande: Inköplämplig mark enligt 
markering W på bifogad karta eller 
alternativ placering.  

Projektering 2020. 

Budget process 2020. 

Genomförande 2021 första halvåret. 

Förslag 3:3 Prästtorpsvägen till 
Gunnarsforsgatan. 

Ansluta vägen vid gamla missionshuset i 
Åby med kurvan i Prästtorp. 

Motivation: få bort tung trafik från 
Åbyskolan. 

Genomförande: Skall enligt uppgifter 
finnas i kommunens närtidsplanering. 

Förslag 4: Anropstyrd kollektivtrafik, 

Lokal buss-slinga i Lagan/Berga området. 
Utgångspunkt nya trafiknoden med 
telefonbeställning. Lämpliga stopp arbetas 
fram med projektgrupp, bestående av 
kunder och utförare. 

Motivation: Ge möjlighet till äldre och 
funktionsnedsatta att kunna använda lokal 

service så som affär, vårdcentral, apotek, 
etc. utan att behöva besöka Ljungby. 

Bättre möjligheter till social samvaro. 

Möjligheter att besöka lokala restauranger. 

Genomförande: Samarbete med Regionen 

Förslag 5: Bostadssituationen. 

Då vi kan konstatera att den uteblivna 
byggnationen av privata bostäder till 
största del beror på de finansiella 
verkligheterna kan vi inte räkna med att 
Lagans utveckling kommer att bestå i 
nybyggnationer av enfamiljsbostäder. Det 
som saknas i området är bostäder för den 
äldre befolkningen. 

Privata intressenter har under 2019 
färdigställt ett antal lägenheter i central 
Lagan. Efterfrågan på dessa har varit stort 
och samtliga uthyrda innan färdigställande. 

För att frigöra hus och bostäder i Lagan 
och på landsbygden, som nu innehas av 
äldre medborgare som vill ha ett mer 
centralt boende, kräver engagemang från 
kommunen med att anlägga 
trygghetsboende även utanför Ljungbys 
stadsgränser. 

Medborgare som blir tvingade att flytta till 
centralorten drabbas ofta av ensamhet då 
man lämnar sin sociala trygghet och 
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umgängeskrets i sin närhet. Beakta att 
äldre medborgare ofta kan har svårt att 
förflytta/transportera sig över längre 
sträckor.  

Trygghetsboenden kombinerat med 
anropstyrd kollektivtrafik kommer att 
medföra att äldre medborgare kan behålla 
sin lokala förankring och trygghet. Detta 
bör på sikt ge bättre levnads kvalité och 
minskade kostnader för samhället. 

Genomförande av detta kommer att ge 
yngre medborgare / familjer möjligheter att 
bosätta sig i Lagan och samtidigt kan äldre 
medborgare bo kvar på orten. 

Genomförande: Kommunens 
fastighetsbolag aktiveras för anläggande av 
trygghetsboende på kommunens mark 
mellan församlingshemmet och Åbrinken 
(se bifogad skiss med placering). Denna 
placering har givits många praktiska 
fördelar med tillgång till restauranger, 
vårdcentral, apotek och äldreboende med 
dygnet runt bemanning. Här finns alla 
förutsättningar för kostnadseffektivitet och 
kvalitativt boende. 

Boenden skall givetvis planeras med 
utgångspunkt av kundens behov och 
önskemål i projektgruppform. 

Förslag 6: Ringvallen/Ringbadets/ 
Tennisplanen bevarande och utvecklande 

Motivation: För att behålla ortens 
attraktivitet och ge innevånarna et bra 
alternativ till fritidssysselsättning krävs bra 
förutsättningar till detta. 

Hårdgöra ytor i närområdet för att undvika 
damm för omkringboende och undvika 
fordonskador  

Komplettera badet med startpallar och 
linor för att kunna användas till tävlingar 
och träningsläger.  

Utveckla fotbollsanläggningen med 
moderna faciliteter så som läktare med 
väderskydd, ändamålsenlig entré, etc.  

Utveckla tennis anläggningen och 
säkerställ framtida funktion och tillgång till 
tennisbana. 

Genomförande: En seriös projektgrupp 
bestående av utövande föreningar, och 
kommunens representanter bör ha en 
långsiktig plan för området utnyttjande och 
användande, med anpassning till aktuella 
krav och önskemål vilka förändras över tid.  

Ytterligare ej högprioriterade förslag. 

Dessa förslag har givetvis olika dignitet 
och prioritet. Vissa bör innebära en enklare 
beslutsgång och vissa kräver med 
underlag. 

Förslag 7: Asfaltera cykelvägen mellan 
Lagan och Vittaryd. 

Motivation: Säkrare cykelkommunikation 
mellan Lagan och Vittaryd. Bättre utbud av 
fritidsaktiviteter 

Förslag 8: Hundrastgård vid anslagstavla 
vid gamla bion. 

Motivation: Möjlighet för hundägare att 
släppa lös hunden under säkra förhållanden 

Genomförande: samprojekt kommunen / 
Lagan föreningar (läs Slussen) 

Förslag 9: Återinförande av elljusspår. 
Kombineras med Bergastigen 

Motivation: Möjlighet till säkrare motion, 
ger mindre fallrisk, mindre överfallsrisk 
etc. 

Förslag 10: Bergastigens skötsel och 
vidareutveckling tas över av kommunen.  

Motivation: Detta är en allmän inrättning 
likvärdig med Kronoskogen, fördelen med 
Bergastigen är att alla medborgare i Lagan 
enkelt har access till Bergastigen utan att 
behöva använda fordon. 

736



Dnr 2017/0692 
 

Sida 269 av 273 
 

Förslag 11: Infarter till Lagan skall göras 
attraktivare.  

Södra infarten åtgärdas  

Västra infarten åtgärdas 

 

Kommentar:  

Serviceorter 
Målet med att definiera serviceorter är 
främst att långsiktigt säkra tillgång till 
offentlig och kommersiell service i de 
utpekade orterna och deras omland samt att 
olika satsningar ska fokuseras där de 
skapar störst värde. Genom att en ort pekas 
ut som serviceort kan boende eller 
företagare räkna med att kommunen har ett 
långsiktigt engagemang i orten. Att utse ett 
begränsat antal serviceorter är ett sätt att 
fokusera kommunens resurser så att de ger 
effekt. Det är samtidigt ett inspel till var 
det behövs och finns underlag för regional 
service som kollektivtrafik och sjukvård.  

Omvandling av befintliga områden 
Tanken med att peka ut befintliga 
verksamhets- och industriområden för en 
annan användning är långsiktig och syftar 
till att på sikt ordna attraktiva platser för 
utveckling av bostäder och 
centrumfunktioner samt platser för 
industri/verksamheter på platser med 
skyltläge, mer separerat från 
bostadsområden.  

Det har förtydligats i översiktsplanen att 
arbetet med omvandling av 
industriområden förutsätter att 
fastighetsägare är intresserade av att flytta 
verksamheten, till exempel till ett nytt 
externt industriområde. Tidig dialog med 
befintliga verksamheter i området om 
omvandlingen och möjligheterna med 
omlokalisering är viktig. Om företagen i 
framtiden behöver mer utrymme eller av 
annan anledning vill flytta sin verksamhet 
behöver kommunen hitta mark som 

uppfyller företagets efterfrågan. Därför är 
det viktigt att det i kommunens större orter 
finns planerad och förberedd mark. Om en 
omvandling och planläggning av det 
befintliga industriområdet öster om 
centrum blir aktuell kommer mer 
utredningar att göras.  

Det är idag svårt att få möjlighet att låna 
pengar till att bygga hus i större delen av 
landet. I Ljungby kommun finns det större 
möjlighet till lån i centralorten, medan det 
är svårare i övriga orter och på 
landsbygden. En förhoppning med 
serviceorterna är att det faktum att 
kommunen satsar långsiktigt där ska 
påverka möjligheten att låna pengar för att 
bygga. För att möjliggöra husbyggnation 
även i övriga orter behöver det finnas 
byggbara tomter, vilket är fallet i nästan 
alla av kommunens orter. Befintliga tomter 
överensstämmer dock inte alltid med 
efterfrågan, antingen genom att de inte är 
tillräckligt attraktiva eller av fel 
boendeform. Det kan därför vara viktigt att 
möjliggöra för till exempel strandnära 
tomter eller lägenheter.  

Vid framtagande av 
markanvändningsförslag har vi utgått från 
tidigare utpekade områden och 
kompletterat med nya eller reviderade 
områden utifrån dagens planeringssituation 
och inkomna förslag från bland annat 
kommuninvånare.  Områdena är framtagna 
som förtätning inom eller komplettering i 
anslutning till orterna, där det kan anses 
lämpligt. För att avgöra markens 
lämplighet har vi bland annat tagit hänsyn 
till risk för översvämning, naturvärden, 
kulturmiljövärden, rekreationsvärden, 
jordbruksmark dricksvattentäkter, 
geologi/markförhållanden, infrastruktur 
och totalförsvar. Att ett område är utpekat i 
översiktsplanen innebär inte att det helt 
säkert går att utnyttja hela området utan det 
behöver utredas vidare, oftast i en 
detaljplan. De utpekade områdena visar var 
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kommunen vill utvecklas och var det kan 
vara lämpligt att utreda vidare. 

Serviceort Lagan 
Under översiktsplanens samråd fanns 
möjlighet att lämna in synpunkter på bland 
annat föreslagna bostadsområden. 
Markanvändningsförslaget för Lagan har 
setts över utifrån inkomna synpunkter. Vad 
gäller föreslagna bostadsområden har 
område 5 (tidigare 1) minskats då det 
ligger isolerat från övriga bostadsområden 
i Lagan. Område 3 (tidigare 2) behålls då 
det bedöms ha en bra lokalisering i 
närheten av både ån och befintlig service. 
Översiktsplanen har kompletterats med nya 
bostadsområden på kommunal mark norr 
om Åbyskolan, längs banvallen norr om 
Värnamovägen samt ånära 
sammanhängande bostadsbebyggelse öster 
om Skålån. Ljungby kommun vill gärna få 
in synpunkter på dessa förslag för att 
kunna ta fram en så genomarbetad 
översiktsplan som möjligt. Däremot är det 
inte möjligt inom översiktsplanens ram att 
ha en dialog kring varje 
markanvändningsförslag enligt Vision 
Bergas förslag.  

Vad gäller industriområdena utökas 
område 7 (tidigare 4) i norr så att det 
kommer närmare E4 och Laganvägen. 
Tidigare område 5 öster om E4:an tas bort 
från översiktsplanen på grund av det 
osäkra läget med vattenskyddsområde och 
möjlig vatteninfiltration. Dock kvarstår det 
sedan tidigare planlagda området vid 
Västergatans slut. Visst arbete med att 
markbereda detta område har gjorts, men 
området kommer att grovplaneras och 
exploateras i takt med efterfrågan. 
Området marknadsförs idag tillsammans 
med kommunens övriga lediga 
industrimark på kommunens hemsida.  

Det är positivt att Vision Berga har tagit 
fram förslag för att göra Lagan attraktivare 
för både nuvarande och framtida boende, 

vilket som det poängteras i yttrandet är 
viktigt för att Lagan ska kunna fungera 
som serviceort. Att yttrandet innehåller 
såväl motivering av förslagen som tankar 
om genomförande och prioritering 
förenklar arbetet med översiktsplanen och 
möjligheten att få till dessa förslag.  

Trafiksituationen på Storgatan behöver 
förbättras då den är problematisk vad 
gäller trafikmängden, den tunga trafiken 
och hastigheterna. Lägre hastigheter och 
minskad andel tung trafik skulle vara 
positivt för både trafiksäkerheten, 
tillgängligheten och närmiljön kring 
Storgatan. Eftersom Storgatan har en viktig 
funktion för samhället behövs en bra och 
löpande dialog mellan kommunen, 
Trafikverket och lokalsamhället om gatan, 
gatumiljön och trafiksituationen. Storgatan 
och Riksettan söderut används för 
omledningstrafik från E4 och ansvaret för 
gatan ligger därför hos Trafikverket. 
Kommunens avsikt är att trafiksituationen 
vad gäller omledningstrafiken genom 
Lagans samhälle måste ses över och 
förbättras i dialog med Trafikverket.  

En förlängning av Västergatan till 
Riksettan är dock för tillfället inte aktuell. 
En utbyggnad av Västergatan skulle inte 
lösa hela frågan om omledningstrafik 
genom Lagans samhälle, då farligt gods på 
grund av Ljungby-Lagans 
vattenskyddsområde längs med Riksettan 
ändå måste omledas till Sickingevägen 
öster om Lagaån. Eftersom både en möjlig 
förlängd Västergatan och Riksettan går 
genom vattenskyddsområdet skulle 
omledningen av farligt gods genom Lagans 
samhälle kvarstå om inga andra åtgärder 
görs. En eventuell förlängning av 
Västergatan är en komplex fråga där 
Trafikverket har ett stort ansvar, varför det 
krävs fortsatt dialog med dem.  

Då frågan om trafiksituationen i Lagan 
samhälle är komplex kan den kräva ett 

738



Dnr 2017/0692 
 

Sida 271 av 273 
 

större grepp och skulle kunna behandlas i 
samband med att den i översiktsplanen 
föreslagna fördjupade översiktsplanen för 
orten tas fram.  

En vändplan i den södra delen av 
Industrigatan med utfartsförbud söderut 
kan vara en bra idé för att minska den 
tunga trafiken och förbättra 
trafiksäkerheten på Storgatan och 
Åbyforsvägen. Frågan är dock för specifik 
för översiktsplanen och bör istället 
hanteras i samband med en fördjupad 
översiktsplan för Lagans samhälle.  

Vad gäller möjlig direkt vägförbindelse 
mellan Värnamovägen och Åby via 
Gunnarsforsgatan finns det en detaljplan 
som möjliggör både det och ett 
bostadsområde norr om den befintliga 
Prästtorpsvägen. Detaljplanen är från 1975 
och bostadsområdet är bara delvis utbyggt, 
vilket förtydligas i översiktsplanen. 
Detaljplanen behöver ses över om vägen 
eller hela bostadsområdet ska bli 
verklighet. En ny väg skulle förbättra 
trafiksituationen vid Åbyskolan, men några 
konkreta planer finns inte i nuläget. Även 
denna fråga bör hanteras i samband med en 
fördjupad översiktsplan för Lagans 
samhälle.  

Region Kronoberg har under våren 2020 
låtit ta fram en utredning om möjligheten 
att införa stadsbussar i Ljungby. Denna 
utredning omfattar förutom centralorten 
även Lagan och Kånna, samt området 
mellan dessa orter. Slutsatsen i utredningen 
är att det är möjligt att införa stadsbussar i 
Ljungby stad, varför målsättningen bör 
vara att inom något år få igång stadsbussar 
i centralorten. För att få till en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik även i 
övriga delar av kommunen är ambitionen 
att prioritera effektiv busstrafik i 
strukturbildens stråk, där både de stora 
mellankommunala reseströmmarna går och 
där kommunens serviceorter finns. En 

dialog pågår mellan kommunen och 
Region Kronoberg vad gäller möjligheten 
till stadsbussar, men för att den här tänkta 
utveckling ska kunna bli verklighet 
behöver dialogen utökas till övrig 
busstrafik.  

Som har konstaterats tidigare kan det idag 
vara svårt att låna pengar till att bygga hus 
utanför kommunens centralort. Genom att 
även i serviceorterna bygga bostäder för 
äldre, i form av till exempel 
trygghetsboende och serviceboende, kan 
dock flyttkedjor skapas som möjliggör för 
ett ökat bostadsutbud och ökande 
befolkning i Lagan och andra serviceorter. 
Flyttkedjor innebär att när äldre flyttar till 
ett boende frigörs hus där yngre kan flytta 
in. Att uppföra bostäder för äldre kan även 
ge andra positiva följder, till exempel för 
de äldres möjlighet till ett socialt liv. I 
anslutning till Åbrinken finns i gällande 
detaljplaner möjlighet att komplettera med 
trygghetsboende både i norr och i väster. 
Synpunkten skickas vidare till Ljungby 
bostäder. 

Idrottsplatsen med Ringbadet och 
Ringvallen är viktig för Lagans samhälle 
och dess attraktivitet. Översiktsplanen 
föreslår ingen förändring för idrottsplatsen, 
men dess framtida utveckling hanteras inte 
i översiktsplanen. Förslagen i Vision 
Bergas yttrande skickas till ansvarig 
förvaltning för vidare hantering.  

Gång- och cykelväg 
Det har förtydligats i översiktsplanens 
strategiområde ”Infrastruktur och 
kommunikationer” att cykling ska 
möjliggöras på alla banvallar. Det behöver 
dock utredas vidare hur de olika delarna av 
banvallarna ska utformas och med vilken 
kvalitet. Följande ställningstaganden har 
tagits fram: 

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

• Banvallarna i både nord-sydlig och 
öst-västlig riktning ska 
iordningställas för cykling. 

Förslagen om att hundrastgård och 
återinförande av elljusspår kan hjälpa till 
att göra Lagans samhälle mer attraktivt 
behandlas inte i översiktsplanen utan 
hanteras vidare av ansvarig förvaltning. 
Möjligen kan förslagen hanteras i samband 
med en fördjupad översiktsplan för Lagans 
samhälle. 

Bergastigen är ett bra exempel på 
bostadsnära rekreation som har en hög 
tillgänglighet för stora delar av orten. 
Ansvaret för leden bör säkerställas så att 
den även fortsättningsvis kan underhållas 
och utvecklas för att bibehålla den goda 
kvaliteten som den ger orten. Synpunkten 
skickas vidare till berörda förvaltningar. 

Förslaget om att göra västra och södra 
infarten attraktivare försvåras genom att 
det där finns relativt stora ytor med 
obebyggd planlagd industrimark, vilken till 
stora delar är privatägd. Däremot är det 
positivt att det görs eller planeras för 
utbyggnad av gång- och cykelväg vid båda 
infarterna. 

Värnamo kommun  
I följande kommentarer har endast de 
mellankommunala intressena 
uppmärksammats; 

Värnamo kommuns överensstämmer i 
betydelsen av stråk och framhåller särskilt 
det nord-sydliga stråket i strukturbilden, 
mellan Ljungby och Värnamo. Värnamo 

kommun ser vidare att betydelsen av 
stråket kan komma att öka i framtiden i 
och med en eventuell framtida etableringen 
av höghastighetsjärnväg med ett 
stationsläge i Värnamo. Vidare 
överensstämmer Värnamo i betydelsen av 
att kollektivtrafiken mellan ”kommuner 
ska förbättras och snabbas upp.” 

Värnamo kommun ser vidare potentialen 
av att effektivisera möjligheten att resa 
kollektivt mellan Rydaholm och Ljungby. 
Värnamo har i sin översiktsplan ett särskilt 
ställningstagande som lyfter behovet av att 
i samverkan verka för denna utveckling. 

Värnamo kommun ställer sig bakom det 
utvecklingsområde som planen pekar ut 
utmed Bolmens östra strand och att 
Ljungby har för avsikt att med 
utvecklingen gynna underlag för service 
och busstrafik. Förslaget är i linje med 
Värnamo kommuns ställningstagande för 
en landsbygdslinje i vars förlängning det 
utpekade utvecklingsområdet är beläget. 
Värnamo kommun vill understryka 
betydelsen av att utvecklingen sker i 
förenlighet med friluftslivsintresset samt 
utan att inverka negativt på Bolmens 
vattenkvalité. 

Värnamo kommun vill likt Ljungby 
framhålla vikten av mellankommunalt 
samarbete i grund- och ytvattenfrågor. Vid 
planering och exploatering som kan 
inverka på vattenförekomsters MKN är 
samverkan betydelsefullt. Värnamo vill 
särskilt framhålla Bolmen och Vidöstern 
som getts tidsundantag från att uppnå god 
ekologisk status och speciellt Bolmen som 
även getts tidsundantag avseende den 
kemiska statusen.  

Även ur ett 
dricksvattenförsörjningsperspektiv ser 
Värnamo betydelse mellankommunal 
samverkan. Värnamo kommun vill upplysa 
att kommunen i sin översiktsplan har tagit 
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ställning för och är positiva till 
mellankommunal samverkan för de 
kommuner som på något sätt har intresse 
för Lagans vattenkvalité som dricksvatten. 
Både Bolmen och grundvattenförekomsten 
Bergaåsen ligger i kommungränsen och 
inte minst vad som planeras uppströms kan 
påverka dessa förekomsters vattenkvalité. 
En kommentar över planförslaget är att det 
är svårt att utläsa vilka vattenförekomster 
som Ljungby ser ett behov att samverkan 
kring och vilka avseende MKN som man 
särskilt tar ställning för.  

Värnamo kommun ser positivt till diverse 
möjliga samverkande faktorer för 
friluftsliv, besöksnäring och generellt kring 
utveckling och bevarande av naturmiljöer. 
Kommun vill upplysa Ljungby kommun att 
man i Värnamos översiktsplan framhåller 
riksettan, utvecklingen av banvallen mellan 
Värnamo och Markaryd till cykelväg, samt 
Bolmen och Bolmenbygden som 
betydelsefulla mellankommunala frågor i 
syfte att främja besöksnäringsutveckling. 
Värnamo kommun saknar i planförslaget 
ett tydligt ställningstagande för 
riksintresset Färgansö-Toftaholm och 
Lagadalen som är beläget på båda sidorna 
av kommungränsen.  

 

 

 

 

LJUNGBY KOMMUN  20-12-04 
Miljö- och byggförvaltningen 

 

 
Johan Håkansson  Sanna Petersson 
Planarkitekt  Planarkitekt 

 

 

Värnamo kommun ser positivt på att man i 
planförslaget lyfter de mellankommunala 
riksintressena för friluftsliv, 
Bolmenområdet och Vidösternområdet. 
Vidare ställer Värnamo sig bakom 
planförslagets beskrivning och målsättning 
för dessa områden.  

Kommentar:  
Mellankommunala frågor 
Värnamo kommun lyfter i sitt yttrande 
frågor av mellankommunalt intresse. Det 
är i yttrandet tydligt att det finns många 
mellankommunala frågor där en 
samverkan skulle gynna båda kommuner.  

Det är positivt att både Ljungby och 
Värnamo kommun ser betydelsen av de i 
översiktsplanen utpekade stråken och 
utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
samt en förbättrad kollektivtrafik mellan 
kommunerna. Tankarna om förbättrad 
mellankommunal kollektivtrafik både till 
stationsorten Rydaholm och norrut från 
utvecklingsområdet är intressanta även om 
det inte finns några utpekade stråk här i 
strukturbilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trond Strangstadstuen Therese Lindström 
Stadsarkitekt  Plan- och byggchef 
Förvaltningschef 
miljö- och byggförvaltningen 
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som be-
handlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att 
�������������������������
uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att läsa 
��������������������������
digital version som du hittar på kommunens hemsi-
da.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till 
översiktsplanen. Här kan du läsa om vad en över-
siktsplan är, varför kommunen tar fram en ny, hur 
processen med att ta fram en översiktsplan går till 
samt när planen beräknas vara färdig. Du kan även 
läsa om vilka nationella, regionala och kommunala 
mål, planer och program som översiktsplanen be-
rörs av samt hur man förhåller sig till dem. 

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

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

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskri-
ver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintres-
�����������������������-
munen och som kan komma att påverkas vid den 
fysiska utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
kan fortsätta arbetet men översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
���������������������������
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för 
del 4 bör del 1 läsas först.

Innehåll
3 Läshänvisning 

5 Strukturbild

6 Strukturbild för kommunens 
långsiktiga fysiska utveckling  

9 Strategiområden

11 Infrastruktur och kommunika-
tioner

15 Natur och vatten

19 Attraktiva bebyggelsemiljöer

25 Näringsliv och utbildning

27 Uppleva och göra

29 Markanvändning

32 Ljungby

44 Lagan 

48 Lidhult

52 Ryssby 

56 Hamneda

62 Agunnaryd

64 Utvecklingsområdet för Bol-
mens östra strand

65 Vindkraft

71 Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
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Stråken binder ihop kommunen samt kopplar samman 
med närliggande regioner och regioncentrum. Stråken 
baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste mål-
punkterna inom och utanför kommunen. Huvuddelen av 
kommuninvånarna ska kunna använda stråken för pend-
ling, tjänsteresor���������������. 

�������������������������������
tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller 
till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter 
������������������������������-
dra arbetsmarknader. I stråken sker därför de större sats-
���������������������������Vidare 
bör nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, vik-
tiga besöksmål samt gång- och cykelvägar i första hand 
lokaliseras till stråken, för att infrastrukturen ska använ-
����������������������������

Centralorten Ljungby ligger där de viktigaste stråken 
möts. Staden ska vara en motor för hela kommunen och 
generera ett underlag av arbetstillfällen och service. Ge-
nom att stärka stadens roll i ett regionalt sammanhang 
stärks också kommunen i stort. Centralorten är därför 
huvudfokus för ny bebyggelse och infrastruktur i kommu-
���������������������������-
������������������������������
������������������������

I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bo-
städer, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar 
och övrig infrastruktur samt koppling till stråkens snabba 
����������������������������-
�����������������������������
serviceorter är främst att långsiktigt säkra tillgång till 
����������������������������
och deras omland samt att olika satsningar ska fokuseras 
där de skapar störst värde. På så sätt kan man som boende 
eller företagare räkna med att kommunen har ett långsik-
tigt engagemang i orten, vilket kan göra att både boende 
och företagare vågar satsa på att etablera sig och stanna 
kvar i orten. Komplettering med ytterligare serviceorter 
kan dock ske på längre sikt. 

På övrig landsbygd ������������������-
vice och förbättra möjligheten till arbetspendling. Kom-
munen uppmuntrar till privata initiativ som hjälper till att 
upprätthålla eller förbättra servicenivån. I strukturbilden 
synliggörs utöver centralort och serviceorter även av Sta-
�����������������������������-
na och Vittaryd) och småorter (Bollstad, Bolmen, Byhol-
ma/Grimshult, Dörarp, Hölminge, Odensjö, Skeen, Södra 
Ljunga, V����������������������
service (Annerstad och T����������������
i strukturbilden och som ligger på rimligt avstånd från 
stråken görs satsningar på att knyta upp dem till stråken 
������������������������������
�����������������������������
natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt jord- och skogs-
bruk kan sparas och utvecklas. 

Strukturbild för kommunens  
långsiktiga fysiska utveckling  

Utmaningar  
Ljungby kommun är till ytan stor med en utspridd be-
folkning utanför centralorten, fördelad på små orter till 
mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att det är 
�����������������������������-
dig servicetillgänglighet. Det är också svårt att motivera 
�����������������������������-
cetillgänglighet av god kvalité är viktig för de som väljer 
������������������������������
�����������������������������-
tur, fritid, rekreation och dagligvaruhandel viktigt för att 
kunna täcka behovet av service på landsbygden. Kvalitén 
på servicen kan vara svår att upprätthålla med tunt be-
folkningsunderlag. 

Ljungby stad och de mindre tätorterna är beroende av 
landsbygden och de mindre orterna, omvänt är lands-
bygden och de mindre orterna beroende av tätorternas 
���������������������������
behöver det hushållas med marken och bebyggelsen 
förtätas så att mark kan bevaras för exempelvis framtida 
natur- och jordbruksmark. En tät stad är mer tillgänglig, 
eftersom sträckorna är korta mellan olika målpunkter i 
staden. E4:an, riksväg 25, ringleden och möjlig framtida 
höghastighetsjärnväg är tydliga barriärer för Ljungby stad 
����������������������������-
ning av höghastighetsjärnväg på östra sidan av staden 
som innebär att delar av kommunens mark är reserverad 
för en eventuell järnväg och järnvägsstation. Det är därför 
en utmaning att hitta ny mark att exploatera och samtidigt 
förtäta och hushålla med marken.

Strukturbildens innebörd 
Strukturbilden ska visa en framtidsbild om var Ljungby 
����������������������������
en tydlig fysisk struktur för Ljungby kommuns utveck-
ling. Den utgår från hur kommunen ser ut, var invånare 
bor����������������������������
utveckling. Denna strukturbild används för att fokusera 
kommunens arbete och satsningar.

�����������������������������
riksväg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg 594/592 mot Älm-
hult via Hamneda och Pjätteryd samt väg 124 till Agun-
������������������������������
Bebyggelse och service fokuseras till en centralort och 
fem serviceorter med grundläggande service (Agunnaryd, 
Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby). Vidare pekas ett 
utvecklingsområde ut utmed sjön Bolmens östra strand 
med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555. I struktur-
������������������������������
regionalt och kommunalt, ur både natur- och rekreations-
perspektiv. 
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Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till 
strukturbild ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms 
�����������������������������
området pekas ut som ett utvecklingsområde. Utveck-
lingen kan få fart då utbyggnaden av VA-överföringsled-
ningen och gång- och cykelvägen mellan Ljungby och 
sjön Bolmen är färdigställd. Området täcker östra sidan 
av sjön Bolmen från Bollstad/Tannåker i nordväst till 
Bolmstad i söder. Området har ett attraktivt läge längs 
med sjön Bolmen på 1 till 2 mils avstånd från Ljungby 
�����������������������������
���������������������������
���������������������������
i strandnära läge. Stråkfunktioner i och till området är 
���������������������������-
vecklingsstråk. 

Grönstrukturen utgörs av större sammanhängande om-
råden med höga naturvärden, vilka är viktiga för både 
växt- och djurliv och människors möjlighet till rekreation. 
����������������������������-
rerat arbete med att bevara och utveckla natur- och rekre-
ationsvärden samt integrera dem i samhällsplaneringen. 
Detta innebär att natur- och rekreationsvärden här ska 
visas särskilt hänsyn och att naturområden bör avsättas 
som naturreservat eller liknande. Grönstrukturens rekrea-
tionsvärden bör vara lättillgängliga och hanteras i form av 
både större rekreationsområden och mindre bebyggelse-
nära park- och grönområden. 

Blåstrukturen utgörs av de sjöar som har högst natur- 
och rekreationsvärden och med dem sammankopplade 
vattendrag. Den utpekade blåstrukturen utgör ett stöd i 
arbetet med att bevara och utveckla natur- och rekrea-
tionsvärden, samt i samband med bebyggelseutveckling. 
I blåstrukturen är stränderna av särskild betydelse, då där 
�����������- och rekreationsvärden och de utgör 
den lättillgängliga kopplingen till vattenområdena.
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I följande avsnitt beskrivs strategiområden och utma-
ningar som Ljungby kommun står inför samt ställnings-
taganden för att bemöta dessa. Strategiområdena med 
tillhörande ställningstaganden har tagits fram utifrån 
nulägesbeskrivningen och prioriteringar från omvärldsa-
nalysen för kommunens framtida arbete. 

Översiktsplanen är viktig för att göra sammanvägningar 
mellan olika intressen samt att genom strategiområden 
med tillhörande ställningstaganden ta ställning till hur 
kommunen ser på olika frågor och hur man väljer att pri-
oritera. Med hjälp av ställningstagandena kan kommunen 
dessutom ha en framförhållning för att kunna hantera 
oförutsedda händelser. 

Planförslaget utgår ifrån en strukturbild och fem strategi-
områden som redovisar tillhörande utmaningar och ett an-
tal ställningstaganden som bemöter utmaningarna. Struk-
turbilden är kommunens utvecklingsstrategi och fungerar 
som ett paraply för strategiområdena. Den sätter ramarna 
för resterande ställningstaganden. Strategiområdena berör 
både samhällsplaneringsfrågor såväl som frågor om kom-
munens utveckling i ett bredare perspektiv, bland annat 
kopplat till social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad, 
näringsliv och utbildning:

• Infrastruktur och kommunikationer

• Natur och vatten

• Attraktiva bebyggelsemiljöer

• Näringsliv och utbildning

• Uppleva och göra
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Infrastruktur och  
kommunikationer
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Utmaningar  
Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har 
tillsammans med den goda tillgången till den nationella 
väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i 
kommunen. Centralorten ligger strategiskt där de natio-
nellt viktiga E4:an och riksväg 25 möts, men har inte 
������������������������������
har huvudsakligen bra standard, medan vägförbindelserna 
till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet 
i och i anslutning till Ljungby stad kan dock på grund av 
�������������������������������
stadens möjlighet att växa. 

������������������������������
välutbyggd mellan Ljungby och intilliggande kommun-
huvudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till 
kommunens övriga orter. Bilen är det dominerande tra-
���������������������������
utgångspunkten vid samhällsplanering, vilket syns bland 
annat i vägutformning och tillgången till parkeringsplat-
ser. Vidare har det inte funnits någon helhetssyn på alla 
������������������������������
����������������������������
����������������������������-
grepp över hur kommuninvånarnas rörelsemönster ser ut 
idag. För en levande landsbygd är frågor om förbättrad 
���������������������

T���������������������������-
nera för och bygga nya stambanor för höghastighetståg 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tänkta 
�����������������������������
de närmaste stationerna för Ljungby kommun är Värna-
mo och Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan dessa 
����������������������������
�����������������������������
ungefär 3 mil breda korridor som T�����������
2018 i samband med en åtgärdsvalsstudie för en möjlig 
höghastighetsjärnväg. Ljungby kommun ser stor potential 
i en möjlig höghastighetsjärnväg med station i anslutning 
till Ljungby stad, men samtidigt försvårar de oklara pla-
neringsförutsättningarna kommunens samhällsplanering. 
En station kommer att kräva investeringar i anslutande 
�������������������������������
kunna utnyttjas maximalt. Höghastighetsjärnvägen kom-
mer också att innebära påverkan på omgivningen både 
under byggtiden och när den är utbyggd – i form av bland 
annat buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriär-
����������������������

Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för 
sin elförsörjning och en utmaning är risken att de system 
vi har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis 
kraftigare vindar. Elförsörjningen är en stor bidragande 
faktor till klimatförändringen varför den totala förbruk-
ningen måste minska och andelen förnyelsebar energi 
öka. För en levande landsbygd är bredbandsutbyggnad 
viktig, men utbyggnaden kan på grund av kommunens 
storlek ta tid. 

En generell utmaning vad gäller infrastruktur och kom-
munikationer är att ett stort genomförandeansvar för åt-
gärder ligger på andra aktörer, i första hand T������
och Region Kronoberg. Det är därför viktigt att försöka få 
en samsyn i dessa frågor. 

Ställningstaganden 
• ��������������������������-

kel ges högre prioritet i samhällsplaneringen, både 
vad gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga målpunkter 
är större bostadsområden, arbetsplatser, busshållplat-
ser��������������������������
samt rekreationsmål som idrottsplatser och badplat-
ser. 

• Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög 
��������������������������-
delen av resorna i kommunen, oavsett om det rör sig 
om pendling, tjänsteresor����������������. 
��������������������������-
���������������

• I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och 
���������������������������-
bättras för att öka möjligheten till både person- och 
godstransporter. Mot Älmhult prioriteras väg 594/592 
(mellan Hamneda och Älmhult via Pjätteryd) före 
länsväg 124 (mellan Ljungby och Liatorp). Anled-
ningen till prioriteringen är den raka sträckningen och 
möjligheten till snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. Det är dock viktigt att uppnå samsyn 
med Älmhults kommun, T������������
Kronoberg. Vid en utbyggnad av denna väg utreds 
sträckning vidare separat. 

• ������������������������-
gande kommuner behöver förbättras och snabbas 
upp. Fokus ska ligga på hela-resan-perspektivet både 
för pendling, tjänsteresor�������������-
sor���������������������������
���������������, tidtabellerna till håll-
platsernas tillgänglighet och trygghet betydelsefulla. 
�����������������������������
med busshållplats, pendlarparkering för bil och cykel 
samt gång- och cykelförbindelse viktiga. 

• Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceor-
terna, utvecklingsområdet och viktiga besöksmål ge-
�����������������������. 

• Banvallarna i både nord-sydlig och öst-västlig rikt-
ning ska iordningställas för cykling. 

• ����������������������������
����������������������������

• För orter som ligger i anslutning till stråken eller har 
���������������������������
���������������������������-
����������������Dessa orter bör ses över 
vad gäller gång- och cykelförbindelse inom samhället 
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samt busslinje för pendling. Orter i anslutning till 
�����������������������������
��������������������������
för bil och cykel, utrustade med laddinfrastruktur, 
samt med gång- och cykelförbindelse. 

• En 500 meter bred korridor för höghastighetsjärnvä-
gen reserveras strax öster om Lagadalen. Kommunen 
har en restriktiv hållning till nyetableringar inom hela 
denna korridor.

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

• ���������������������������-
sera användningen av infrastruktur och transporter 
samt förbättra folkhälsan ska mobility management 
användas, alltså arbete med attityd- och kunskapsför-
ändringar. 

• ����������������������������
kommun.

• Arbeta för att öka kommunens förnybara energipro-
duktion.
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15Fotograf:Erik Lööw

Natur och 
vatten
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Utmaningar 
Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i 
������������������������������
viktiga miljöprocesser som vårt liv på jorden är beroende 
av överskrids så mycket att det på sikt hotar vår överlev-
nad. Detta yttrar sig genom bland annat klimatförändring-
ar och kraftigt minskad biologisk mångfald. Ett förändrat 
klimat har stor påverkan på miljön och bidrar till ett mer 
sårbart samhälle.

Klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläpp av 
växthusgaser, främst från förbränning av fossila bränslen 
för transporter, industri och energiutvinning. Ljungby 
����������������������������
som ökade temperaturer och förändrade nederbördsmöns-
ter. Många typer av extrema vädersituationer förväntas 
bli vanligare och mer intensiva i Sverige i framtiden, till 
exempel värmeböljor och skyfall, samtidigt som scenarier 
visar att vädertyper som sträng kyla och snöfall blir min-
dre vanliga. Tätbebyggda områden är generellt sett var-
mare än obebyggda och glest bebyggda områden vilket 
bland annat kan innebära att dessa så kallade värmeöar 
får extra svåra värmeböljor. För att få bukt med klimatför-
ändringen och dess följder behöver en total omställning 
ske. Det är kommunens ansvar att påverka utvecklingen 
i en positiv riktning, bland annat genom att bidra till att 
minska utsläppen av växthusgaser, planera för ett hållbart 
samhälle samt att utveckla och förvalta byggnader och 
������������

���������������������������-
����������������������������-
problem, vilket har stor påverkan på infrastruktur och 
samhälle. Samtidigt kan tillrinningen under framtidens 
sommarperioder minska, med anledning av längre vegeta-
tionsperioder och höga temperaturer. 

Kommunen har ett lokalt ansvar för klimatanpassning, till 
����������������������������
vatten- och avloppsanläggningar, energi-och avfallsan-
läggningar samt skolor och omsorg. Med ökande neder-
bördsmängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare. 
Här handlar det både om att mängden dagvatten behöver 
minimeras och att det dagvatten som bildas behöver han-
teras och renas på ett hållbart sätt. 

���������������������������
kommunen bidrar med dricksvatten till stora delar av 
Skåne och Växjö/Alvesta. Sydvatten har tagit fram en an-
sökan om att inrätta vattenskyddsområde för vattentäkten 
Bolmen. Länsstyrelsen kommer att handlägga ansökan 
och därefter besluta om att inrätta ett vattenskyddsområde 
för Bolmen. Flera av kommunens nu aktiva vattenskydds-
områden är belägna inom riskområden för förorening och 
påverkan. Det gäller främst dricksvattentäkter belägna 
längs vägar som riskerar att drabbas vid eventuella olyck-
or och föroreningar. Flertalet vattenverk saknar dessutom 
reservvattentäkter vilket gör systemet sårbart vid förore-
ningar och låga vattenstånd. Förändrade nederbördsmöns-
����������������������������
rörlighet och utlakning av föroreningar i mark. Potentiellt 

kan det leda till stora skador på det lokala ekosystemet 
och vattenförsörjningen. Vidare kan en ökad nederbörd-
smängd komma att påverka avlopp i form av översväm-
made avloppssystem, vilket kan resultera i smittspridning 
och förorening. Avlopp och jordbruk riskerar i sin tur att 
påverka sjöar och vattendrag i form av näringsläckage 
som kan resultera i övergödning av sjöar och vattendrag.

Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimat- 
och vegetationszoner att röra sig längre norrut i Sverige. 
En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och 
skogsbruk förmodligen kommer producera mer, men 
också blir mer sårbart på grund av nya skadeorganismer 
som påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar 
tillsammans med andra invasiva arter (arter som inte före-
�������������������������������
problem för inhemska växter och djur, ekosystemet och 
samhället.

Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad 
markanvändning, exempelvis omvandlas naturmark till 
industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker 
samt slåtterängar har i vissa fall brukats i århundraden 
och har därför ofta höga natur- och kulturmiljövärden 
kopplade till sig. Mängden historiska åker- och betesmar-
ker samt slåtterängar har minskat även till följd av igen-
växning. Därmed riskeras både biologisk mångfald samt 
höga natur- och kulturmiljövärden att försvinna, vilket 
i sin tur medför att rekreationsvärden och allmänhetens 
tillgång till dem försämras. För att kunna bevara natur-, 
kulturlandskap- och rekreationsvärden är det viktigt att 
��������������������������
större naturområden. En utmaning i det sammanhanget är 
att grönstråk kan vara på privat mark eller av andra anled-
ningar ha begränsad tillgänglighet. 

Genom vår konsumtion och efterfrågan på energi och 
naturresurser har vi en stor påverkan på miljön. En vik-
tig förändring är att minska mängden avfall och i större 
utsträckning sluta kretsloppet genom att ta till vara avfall 
som en resurs. Den största utmaningen för kommunen 
gällande avfall består av att minska mängden avfall från 
hushållen och minimera mängden föroreningar som 
sprids från avfallsdeponier.
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Ställningstaganden 
• Öka kunskapen om biologisk mångfald och eko-

systemtjänster generellt i kommunen för att den ska 
kunna användas i samhällsplanering och förbättra för-
utsättningen för det naturliga ekosystemet. Begreppet 
ekosystemtjänster används för att visa den nytta som 
människan får från naturens arbete, till exempel polli-
nering, vattenrening och naturupplevelser. 

• Hänsyn ska tas till grönstråk med natur-, kulturland-
skap- och rekreationsvärden så att värdena kan beva-
ras och de görs mer tillgängliga. För att kunna bibe-
hålla och utveckla dessa värden behöver värdekärnor, 
spridningskorridorer och viktiga gröna samband 
�������Att få till en hållbar hantering av grönst-
rukturen är möjligt då stora delar av den har lagskydd 
eller är kommunägd.  

• Grön- och blåstrukturen sträcker sig över kommun-
gränsen och förutsätter mellankommunalt samarbete. 

• Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och 
trädsamlingar inventeras. 

• Säkerställ att grönytor reserveras i samhällsplanering-
en genom att en grönytefaktor tas fram för planering 
av olika typer av områden. 

• Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och 
orörd natur som naturreservat eller liknande.

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

• Värdefullt växt- och djurliv ska i första hand bevaras, 
men ekologisk kompensation kan i undantagsfall bli 
aktuell för till exempel skyddsvärda träd och fridlysta 
eller rödlistade arter. 

• Hänsyn ska tas till brukningsvärd, aktiv och samman-
hängande jordbruksmark för livsmedelsproduktion 
samt utifrån dess värden för natur- och kulturmiljö 
och landskapsbild. �����������������
hjälp av stödberättigad jordbruksmark enligt EU:s 
��������������������������
betesmark. För att möjliggöra bevarande av samman-
hängande jordbruksmark kan förtätning av orterna, 
sammanhållen bebyggelseutveckling och mindre 
kompletteringar användas. 

• Flertalet av kommunens orter har vuxit fram på 
jordbruksmark, varför jordbruksmark kan behöva 
tas i anspråk för att tillgodose behovet av bebyggel-
seutveckling och attraktiva bostadslägen om inga 
andra motsvarande lokaliseringar är möjliga. I såda-
na områden ska dock normal hänsyn tas till värden 

kopplade till naturmiljö, kulturmiljö och landskaps-
bild. I Ljungby stad är det inte möjligt att planera för 
tillräckligt många och attraktiva bostäder inom över-
siktsplanens tidsram utan att bygga på brukningsvärd 
jordbruksmark om bebyggelsen ska hållas innanför 
barriärerna E4, riksväg 25 och möjlig järnväg, samti-
����������������������������
På landsbygden kan det vara möjligt med mindre 
kompletteringar som bibehåller sammanhängande 
brukningsbar jordbruksmark. 

• Planera för växtlighet som skyddar mot sol och vär-
me samt utgör lättillgänglig natur- och parkmark vid 
skolor och vårdinrättningar. 

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

• God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun. 
Övergödning och övriga föroreningar motverkas i 
första hand genom fördröjning av dagvatten och håll-
bara vatten- och avloppslösningar.

• Risker för dricksvattentäkterna vad gäller vattnets 
kvalitet och kvantitet hanteras genom förebyggande 
�������������������������
�������������������������-
tentäkter. För att säkerställa det framtida behovet av 
dricksvatten kan mark behöva reserveras och ges be-
gränsningar i användning.

• Områden med risk för ras och skred ska planeras för 
markanvändning som inte innehåller bebyggelse.

• Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk 
infrastruktur eller viktiga vägar bör inte i första hand 
�������������������������-
ning. Markanvändningsförslag som ändå pekas ut 
inom översvämningskänsliga områden ska anpassas 
efter beräknad högsta vattennivå och lämpliga åtgär-
der ska utredas i den fortsatta planeringen. 

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

• Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga plat-
����������������������������
��������������������������-
ras och reserveras för dessa ändamål i den fortsatta 
planeringen i fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 
Genom att utnyttja multifunktionella ytor kan dagvat-
tenhantering ske på ytor som även har andra funktio-
ner. 

• �������������������������-
skilt utsatta för översvämning och föreslå åtgärder, 
till exempel i form av dagvattenhantering. 
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19Fotograf: Vilma E Granemalm

Attraktiva  
bebyggelsemiljöer
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Genom att aktivt planera för LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) kan strandskydd upphävas 
vid byggandet av bostäder i områden där det annars råder 
förbud mot att exploatera, vilket kan skapa nya attraktiva 
boendemiljöer.

�������������������������-
serna är viktiga för den sociala hållbarheten, genom att 
���������������������������
������������������������������
fysiska och mentala barriärer. En fysisk barriär kan exem-
pelvis vara en stor väg som delar av två bostadsområden 
som gör det fysiskt svårt att ta sig mellan områdena, vil-
ket leder till att områdena kan bli isolerade från varandra. 
Mentala barriärer är barriärer som inte syns, men där de 
������������������������

Ställningstaganden   
• Den fysiska planeringen ska möjliggöra för 35 000 

invånare år 2035, vad gäller tillgång på bland annat 
bostäder, arbetsplatser����������������. 
Det är viktigt att kommunen och staden kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. 

• Nyetablering av bebyggelse, rekreationsområden, 
viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar bör i 
första hand lokaliseras till stråken, för att infrastruk-
����������������������������
ska premieras. 

• Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om 
upplåtelseformer, bostadsstorlek och arkitektoniska 
uttryck i arbetet med bostadsförsörjning och fysisk 
planering. Ett stort och varierat bostadsutbud är en 
�����������������������������
och kommunens befolkning ska öka. 

• Kommunen ska främja etablering och utveckling 
av mötesplatser som knyter ihop både platser och 
människor. 

• Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för 
tillväxt och livskvalitet i kommunens samhällsplane-
ring. 

• Arbeta med att bevara, använda och utveckla värde-
���������������������������
om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig.

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

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

• I markanvisningsavtal ställa krav på exploatörer inom 
exempelvis miljö och sociala åtagande för mer håll-
bara lösningar. 

Generellt 

Utmaningar   
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar 
�����������������������������
Målet för befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo 
35 000 invånare i Ljungby kommun. För att nå 35 000 in-
vånare till år 2035 behöver kommunen öka sitt invånaran-
tal med nästan 6 500 invånare, vilket innebär en genom-
snittlig ökning med cirka 1,2 % årligen eller 430 invånare 
per år. Med utgångspunkt i befolkningsmålet beräknas det 
totalt behövas ett tillskott av cirka 2 800 bostäder i hela 
kommunen för perioden 2020-2035, vilket innebär cirka 
190 bostäder per år. 

Med en positiv befolkningsutveckling och en tydlig 
ambition om ökad befolkning behöver kommunen satsa 
aktivt på ökat bostadsbyggande med möjligheter till ett 
attraktivt boende, både av villor och lägenheter. Efter-
frågan och marknadsförutsättningarna för nybyggnation 
skiljer sig åt mellan de olika delarna av kommunen. Ef-
terfrågan är som störst i Ljungby stad och utmed vissa 
strandsträckor, särskilt vid sjön Bolmens östra strand. Ett 
����������������������������
översiktsplanen pekar ut och på övrig landsbygd. I den 
kommunala bostadskön gå det att se att intresset för 1-2 
rumslägenheter är störst, men även 3- rumslägenheter har 
en stor efterfrågan. Det är även tydligt att den äldre delen 
av befolkningen kommer att öka de närmsta åren och att 
behovet av bostäder anpassade för dem ökar och kan bi-
���������������������

För att nå befolkningsmålet behöver kommunen arbeta 
aktivt med att locka till sig nya invånare samt behålla de 
som redan bor i kommunen. En utmaning är att skapa att-
raktiva miljöer som lockar till sig invånare i stort och spe-
���������������������������
betydelse då de bidrar till att orter upplevs som attraktiva 
eftersom de ofta är med och skapar ett aktivt stadsliv och 
������������������������������-
retag vill etablera sig i kommunen. Unga vuxna har också 
ofta högre kompetens. Trivs gruppen unga vuxna i kom-
munen kommer de troligen stanna eller komma tillbaka 
till kommunen när de bildar familj.

En varierad bostadsbebyggelse vad gäller upplåtelsefor-
mer och storlekar på bostäder samt olika arkitektoniska 
uttryck skapar möjligheter för olika grupper i samhället 
att bosätta sig i kommunen. Hyresrätter efterfrågas bland 
annat av studenter och unga vuxna. Varierad storlek på 
bostäder är viktigt för att täcka alla olika behov. Exem-
pelvis efterfrågar ofta äldre invånare mindre lägenheter 
��������������������������������
som villa- och radhusbebyggelse är viktig för barnfa-
miljer. För att täcka behovet för olika socioekonomiska 
grupper behövs varierade upplåtelseformer. I kommunen 
������������������������������
bostadsrätter. 
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• Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån trygghets- 
och säkerhetsaspekter för att skapa och öka trygg-
��������������������������

• Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till diskrimine-
ringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. Barnkonventionen som blev svensk lag 
2018 kan i planeringssammanhang hanteras genom 
att göra en barnkonsekvensanalys. 

• Satsning på att förstärka orternas identitet genom att 
��������������������������-
pektive ort.

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

• ����������������������������
byggaktörer och se över möjligheten att ställa utform-
ningskrav redan i detaljplanearbetet och i markanvis-
nings- och exploateringsavtal. 

• Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen 
genom att peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS). Nya områden lokaliseras i 
första hand inom stråkens närområde, inom utveck-
lingsområdet Bolmens östra strand samt där service 
����������������������������� 

Centralort 

Ljungby

Utmaningar  
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det 
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostä-
der, arbetsplatser och service. Ljungby stad behöver få en 
�����������������������������
därför viktigt att staden fortsätter utvecklas genom förtät-
ning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas 
������������������������������
och möjlig framtida höghastighetsjärnväg.

Ställningstaganden 
• Ny bebyggelse ska främst ske i form av central för-

tätning/omvandling och nyexploatering i direkt an-
slutning till staden, för att minska stadsutvecklingens 
påverkan på sammanhängande natur- och jordbruk-
smark. 

• För att öka stadens attraktivitet och få en mer resur-
���������������������������
Ljungbys centrala delar förtätas med stadsmässig 
bebyggelse och att nya områden för centrumändamål 
frigörs genom att centralt belägna industrier genom 
dialog och samverkan ges möjlighet att omlokaliseras 
till nya attraktiva skyltlägen främst utmed E4:an. 

• Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden 
behöver ringlederna om möjligt anpassas till stadens 
utveckling, till exempel genom vägutformning eller 
����������������������������
cyklister. 

• Ljungby stad ska hanteras i en fördjupning av över-
siktsplanen efter att översiktsplanen är antagen. Pla-
neringen kräver ett separat helhetsgrepp för att kunna 
hantera de många delvis konkurrerande intressena 
och det höga exploateringstrycket. 
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Serviceorter Utvecklingsområde Bolmens östra strand 

Utmaningar  
Serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt om-
�����������������������������
av bostäder behöver förstärka orternas struktur och skapa 
ett ökat underlag för service.  Det är viktigt att ha en plan-
beredskap för både service och bostäder. Serviceorterna 
behöver kunna kopplas upp till kommunens stråk för en 
god kommunikation mellan och till övriga orter.

Ställningstaganden 
• I serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande 

kommunal service som förskola/skola, specialbostä-
der och hyresrätter. V������������������
mötesplatser, till exempel tillgängligt rekreationsom-
råde, lekplats, idrotts/aktivitetsplats, samlingslokal 
eller bibliotek. 

• ������������������������-
sättningar för kommersiell service (dagligvaruhandel 
med postutlämning, drivmedel m.m.) och arbetsplat-
ser. 

• Serviceorternas koppling till stråkens snabba kollek-
��������������������������-
delse till externa busshållplatser och pendlarparkering 
med laddinfrastruktur.  

• Ny bebyggelse sker i första hand i form av förtätning, 
men nyexploatering i direkt anslutning till orten kan 
också vara aktuell där det är lämpligt. 

• ����������������������������
för centrumutveckling, vilket möjliggörs genom för-
�������������������������-
råden. 

• Arbeta för att möjliggöra boenden, service, rekreation 
och besöksnäring i strandnära lägen genom att peka 
ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS).

Utmaningar 
����������������������������-
ploateringsintressen och höga allmänna intressen såsom 
�������������������������������- 
och naturvärden samt ytvattentäkt för delar av Skåne. 
Sydvatten har tagit fram en ansökan om att inrätta vat-
tenskyddsområde för vattentäkten Bolmen. Länsstyrelsen 
kommer att handlägga ansökan och därefter besluta om 
att inrätta ett vattenskyddsområde för Bolmen.

De höga allmänna intressena och ett högt exploaterings-
tryck är utmanande för kommunen att hantera. Frågor 
kring förändrad riskbild för bland annat bränder, olyckor 
och dricksvattenpåverkan behöver beaktas tidigt i pla-
neringen och en god och tidig dialog med sydvatten och 
räddningstjänsten krävs. Kommunen äger inte så mycket 
mark i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhäll-
ena Bollstad och Tannåker. Eftersom området är attraktivt 
för boende, turism och friluftsliv är det viktigt att det 
����������������������������
���������������������������
bosätta sig här, då turerna i dagsläget inte passar arbets-
pendlare. Utvecklingsstråket är att ses som det huvudsak-
liga stråket till utvecklingsområdet Bolmens östra strand 
och är främst kopplad till väg 555.  

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten och 
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra 
strand klara inte dagens krav och en enhetlig lösning är 
en förutsättning för framtida planläggning och exploa-
tering i området. En annan utmaning i området när det 
gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen 
från centralorten med gång och cykel. Områdets utveck-
ling kan få fart först då pågående utbyggnad av VA-över-
föringsledning och gång- och cykelväg mellan Ljungby 
och sjön Bolmen är färdigställd, vilken beräknas bli klart 
år 2024 för hela sträckan. 

Ställningstaganden  
• Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommer-

siell service bör i första hand placeras där service, 
����������������������������
LIS-områden. 

Utvecklingsområde

763



23

• �������������������������
på sträckan mellan Bollstad och Ljungby, för att möj-
liggöra arbetspendling. 

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

• Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt 
planeringsarbetet enligt ställningstaganden under 
strategiområdet Natur och Vatten. I det sammanhang-
et är det viktigt att bevara och utveckla det samman-
hängande nord-sydliga regionala grönstråket längs 
med sjön och en tillgänglig strandremsa. 

• Hela utvecklingsområdet ska hanteras i en fördjup-
ning av översiktsplanen efter att översiktsplanen är 
antagen. Planeringen kräver ett separat helhetsgrepp 
för att kunna hantera det stora området, de många 
delvis konkurrerande intressena, det höga exploate-
ringstrycket och det faktum att kommunen inte äger 
så mycket mark i området. 

Landsbygd   

Utmaningar 
�����������������������������
och attraktiv landsbygd att bo, leva och verka i. För att 
��������������������������
landsbygden bevaras och värnas om. Översiktsplanen 
pekar ut ett antal serviceorter för att säkerställa att det 
������������������������������
service inom ett rimligt avstånd i hela kommunen.

Områden som är attraktiva utifrån ett LIS-perspektiv ska 
nyttjas och utvecklas. En utmaning i områden utanför 
stråken är kommunikationen till stråken och orterna.  En 
ytterligare utmaning är att bibehålla befolkningen i övriga 
���������������������������-
lig och kommersiell service. Landsbygdens natur- och 
kulturmiljövärden behöver utvecklas både vad gäller 
möjlighet till rekreation och för bevarande av värdefulla 
naturstråk och kopplingar.

Ställningstaganden  
• Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen ska främst användas för etablering av boenden, 
service, rekreation och besöksnäring samt lokaliseras 
i första hand inom stråkens närområde, inom utveck-
lingsområdet Bolmens östra strand samt där service 
����������������������������� 

• Byggnation på landsbygden bör ske på ett sådant sätt 
���������������������������-
ga natur-, kulturmiljö-, rekreations- och jordbruksvär-
den kan bevaras och utvecklas. En sammanhållen 
bebyggelseutveckling minskar risken för fragmenti-
sering av landskapet och möjliggör att hänsyn kan 

tas till dessa värden. Detta innebär att nya bostäder 
����������������������������
bebyggelse eller att ny bebyggelse samlas i bebyggel-
segrupper.

• Riktade insatser för att bevara och utveckla särskilt 
värdefulla natur- och kulturmiljöer samt rekreations-
områden ska prioriteras. 

• ��������������������������-
bygdsutveckling behöver det bedrivas av kommunen 
i samverkan med privat och ideell sektor. 
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Näringsliv och 
utbildning
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Utmaningar
Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad, vil-
������������������������������
yrken representerade här. Kommunen har en låg in- och 
�����������������������������
avgränsas till kommunen. Näringslivet domineras av till-
verkningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för 
konjunkturförändringar och utlokalisering. Tjänstesek-
torn, till exempel olika typer av service, är jämförelsevis 
liten men ökar gradvis över tid. Olika branscher påverkar 
samhällsplaneringen olika genom skilda förutsättningar 
och behov, bland annat vad gäller lokalisering och omgiv-
ning.

Den begränsade branschbredden innebär att smalare yr-
kesgrupper har svårt att hitta jobb inom kommunen samt 
gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av kom-
petens. Arbetslösheten är generellt låg, men är högre hos 
utrikes födda och ungdomar. I framtiden beräknas det bli 
färre unga som träder in på arbetsmarknaden i jämförelse 
med antalet som går i pension, vilket kan leda till att det 
blir brist på arbetskraft. I Ljungby kommun är det, liksom 
����������������������������-
sitetsorter��������������������������
vuxna, vilket också är en utmaning för kompetensförsörj-
ningen. Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommu-
nen är låg, vilket syns på andelen i yrkesverksam ålder 
med eftergymnasial utbildning.

 Ställningstaganden
• Planera attraktiva platser för olika typer av branscher 

������������������������-
skapsintensiva företag centralt i staden/orterna och 
platskrävande verksamheter externt i anslutning till 
orterna vid stråken (med möjlighet till skyltläge vid 
stråken som E4:an och riksväg 25). 

• Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesek-
torn, bland annat inom upplevelse- och besöksnäring-
en. 

• Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möj-
lighet till arbetspendling. 

• Campus Ljungby har stor betydelse för kompetens-
försörjningen i kommunen och behöver goda möjlig-
heter till utbildning både utifrån näringslivets efter-
frågan och inom kommunens fokusområden.

• Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behö-
ver följas, då den kan påverka hur vi fysiskt planerar 
för arbetsplatser och arbetspendling. 
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Uppleva och 
göra
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Utmaningar
Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan 
också om exempelvis natur- och kulturmiljöer samt 
������������. Denna typ av miljöer kan vara 
viktiga som besöksmål och för den lokala identiteten, 
samt som resurs för tillväxt och livskvalitet. Kunskapen 
om natur- och kulturmiljö behöver förbättras för att aktivt 
kunna arbeta med och förstå dessa miljöer. Att ta tillvara, 
använda och utveckla arkitektoniska och kulturhisto-
riska värden, och att tolka och bygga vidare innebär att 
attraktiva bebyggelsemiljöer kan utvecklas. Det kan ex-
empelvis innebära att man bevarar gammal industrimiljö 
som får ett nytt användningsområde. Attraktiva miljöer 
handlar också om tillgång på rekreationsområden såsom 
det kommunala naturreservatet Kronoskogen och andra 
naturreservat och kulturmiljöer inom kommunen. Även 
strandområden kan ses som attraktiva platser för rekre-
ation och friluftsliv�������������������
kultur och fritidsaktiviteter för att kommunen ska anses 
vara attraktiv. V����������������������-
ga som sociala mötesplatser. För alla allmänna platser och 
stråk är trygg- och säkerhetsfrågor viktiga, där belysning-
en fyller en viktig funktion.

En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder 
samman kommunen och stärker kommunens varumär-
ke utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad 
kommunen är och kan vara, samt vad kommunen har att 
erbjuda både besökare och invånare. En identitet kan i sin 
��������������������������������
eller besöka kommunen. Det är viktigt att fånga upp en 
bredd av identiteter och förankra dem bland invånarna i 
kommunen. Den muntliga berättartraditionen är unik för 
kommunen och skulle kunna vara en del i en sådan iden-
titet och även något som kan öka turismen inom kommu-
nen. 

 Ställningstaganden
• Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden 

för rekreation, som är tillgängliga, trygga och attrak-
tiva. Här möjliggörs mötesplatser för lek, rekreation 
och vila.

• Kommunens samhällsplanering ska använda grön-
områdestyperna lekplats, grannskapsmark på minst 
1 hektar, grönyta på minst 5 hektar och rekreations-
område med möjlighet att promenera minst 1 km på 
stigar�����������������������
för bland annat tillgänglighet och innehåll.  

• Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för 
kultur. 

• Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde som 
navet för idrotten i kommunen.

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

• Utveckla kommunens identitet tillsammans med 
kommuninvånarna, till exempel genom medborgardi-
alog och ortsanalys. 

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

• Platser som är intressanta för besöksnäring eller 
som natur- och kulturmiljö ska tillgängliggöras för 
allmänheten/besökande både fysiskt och genom att 
information blir lättillgänglig. 
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Markanvändning och åtgärder
I följande avsnitt presenteras användningsförslag för 
mark och- vattenområden utifrån strategiområdenas 
ställningstaganden. Markanvändningsförslagen är in-
���������������������������
som centralort och de fem serviceorterna Agunnaryd, 
Hamneda, Lagan, Lidhult och Ryssby. Förslagen visar 
på möjliga framtida bebyggelseområden, naturområden 
���������������������. Förutom mar-
kanvändningsförslag presenteras också åtgärder i form 
av fortsatt utredning eller andra åtaganden som inte syns 
i kartan, samt möjliga åtgärder vad gäller grönstruktur 
�����������������������������
�������idare presenteras vindkraftsområden och 
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Huvudprincipen vid framtagande av nya bebyggelseom-
råden i alla orter har varit att förtäta på lämpliga platser 
���������������������������
attraktiva lägen i nära anslutning till bebyggelsen, ofta i 
sjönära läge. Tillgängligheten till strukturbildens stråk är 
också en viktig faktor. I den växande centralorten görs 
ansträngningar för att inte staden ska spridas ut för myck-
et, med industri längs E4:an och bostäder främst norr och 
öster om ringleden runt staden. I möjligaste mån undviks 
bebyggelse på jordbruksmark, men där andra alternativ 
saknas och för att hålla ihop Ljungby föreslås exploate-
ring av jordbruksmark. 

I natur- eller grönområdena säkerställs att natur- och re-
kreationsvärden kan bevaras och utvecklas och är tänkta 
som platser som allmänheten ska ha tillgång till. Det kan 
i många fall vara viktigt att tillgängligheten till naturom-
råden förbättras för att de ska kunna användas fullt ut. 
Ytterligare användningsområden är klimatanpassning och 
dagvattenhantering. 

För att avgöra de olika förslagens lämplighet har hänsyn 
bland annat tagits till risk för översvämning, naturvärden, 
kulturmiljövärden, rekreationsvärden, jordbruksmark 
dricksvattentäkter, geologi/markförhållanden, infrastruk-
tur och totalförsvar. Förslagen har hållbarhets- och konse-
����������������������������-
hets- och miljökonsekvensbeskrivning”. 

Att ett område är utpekat i översiktsplanen innebär inte 
att det går att utnyttja hela området utan det behöver utre-
das vidare, oftast i en detaljplan. De utpekade områdena 
visar var kommunen vill utvecklas och var det kan vara 
lämpligt att utreda vidare. Områdenas avgränsning ska 
ses som ungefärliga och avvikelser från dessa kan behöva 
göras i det fortsatta planarbetet med hänsyn till terräng, 
fastighetsgränser och andra allmänna intressen eller risk-
områden. 

Markanvändningsförslagen är framtagna med en lång 
planeringshorisont för att kunna genomföras under en 
längre tidsperiod. Områdena pekas ut för möjlig framtida 
utveckling oberoende av om det är kommunal eller privat 
mark, för att de ska kunna fungera oberoende av ägarsi-
�����������������������������
������������������������������
sikt möjliggöra en omvandling av dessa områden. Om 
���������������������������-
bjuda nya lägen för företagen. 

Markanvändningsförslagen är framtagna med en lång 
planeringshorisont för att kunna genomföras under en 
längre tidsperiod. Områdena pekas ut för möjlig framtida 
utveckling oberoende av om det är kommunal eller privat 
mark, för att de ska kunna fungera oberoende av ägarsitu-
�����������������������������
���fall pekats ut för bostäder och centrum, för att på sikt 
möjliggöra en omvandling av dessa områden. Översikts-
planen är vägledande för kommunens långsiktiga mark- 
och vattenanvändning. Det innebär att den med föreslag-
na bebyggelseområden visar vilka intentioner kommunen 
har med områdena på lång sikt. Detaljplanerna fortsätter 
����������������������������
efter översiktsplanens antagande fram till att detaljplanen 
����������������������������
föreslås att få en annan användning på sikt, ska genom 
dialog och samverkan ges möjlighet till omlokalisering i 
nya attraktiva skyltlägen främst utmed E4 och väg 25.

Definitioner

V��������������������������
indelningar innebär har vi utgått från Boverkets nya mo-
������������������������������
olika användningar för en detaljplan som är förenliga 
med översiktsplanens olika markanvändningar. Mer om 
���������������������

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Med sammanhängande bostadsbebyggelse avses områden 
med boende av varierande karaktär. Olika typer av kate-
goribostäder såsom studentbostäder, seniorbostäder och 
även gruppbostäder som innefattar viss omsorg kan ingå. 
I bostadsområden kan även grönytor, förskola, kontor och 
verksamheter som inte är störande ingå.

Verksamheter och industri
Verksamheter och industri avser områden med markan-
vändning som inte går att kombinera med bostäder eller 
centrum så som produktion, lager, partihandel i större for-
mat eller verksamheter som kan var farlig eller störande 
för sin omgivning. Här kan även annan lämplig markan-
vändning ingå som bland annat grönytor och kontor.
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Mångfunktionell bebyggelse 
Med mångfunktionell bebyggelse avses områden med en 
densitet och en större blandning av handel, kontor, bostä-
der, grönytor, samlingslokaler och verksamheter i centralt 
belägna områden.  

Grönområde och park 
Med grönområde och park avses områden som kom-
munen anser viktiga att bevara främst med avseende på 
naturvärden i området sekundärt ur rekreationssyfte. Där 
sker utvecklingen främst med tanke på de naturvärden 
������������

Natur och friluftsliv 
Med natur och friluftsliv avses områden som kommunen 
anser viktiga ur ett rekreativt syfte och sekundärt för na-
turvärden.  Där inriktar sig utvecklingen mer på att öka 
tillgängligheten och användbarheten för befolkningen.  

Transportinfrastruktur
��������������������������
����������������������������-
der. 

Markförvärv
Översiktsplanen är vägledande för hur kommunen ska 
utvecklas och avgörande för var kommunen kan få 
förvärvningstillstånd och förvärva mark. Markanvänd-
ningsförslagen pekar ut områden som kan utvecklas, där 
fastigheter ofta behöver förvärvas av kommunen för att 
förslagen ska bli verklighet. I de områden där kommunen 
inte äger marken vid översiktsplanens antagande kan 
kommunen behöva arbeta för att förvärva marken för 
fortsatt planläggning enligt översiktsplanens förslag. 

Alla områden som är utpekade med markanvändnings-
förslag i översiktsplanen behöver dock inte kommunen 
ta initiativ till att planlägga, utan det kan även göras av 
privata aktörer. 

���������������������������
kommunens orter för att möjliggöra byggnation. Genom 
att förvärva mark kan kommunen planlägga och i slutän-
dan erbjuda lediga tomter. Lediga kommunala tomter 
marknadsförs sedan på hemsidan.

Markförvärv kan också vara aktuella för områden som 
inte är exploateringsförslag på utan för att skapa kommu-
nalt naturreservat eller andra rekreationshöjande insatser. 
De områden som i översiktsplanen pekas ut som möjliga 
naturreservat består dock till stora delar av kommunal 
mark, men diskussion behöver framöver föras med övriga 
fastighetsägare. 
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Ljungby
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommu-
nen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det 
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostä-
der, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuva-
rande befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby. 
�����������������������������
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare 
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom för-
tätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden 
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling påverkas 
���������������������������
möjlig järnväg.

Mångfunktionell bebyggelse 

Område 1
Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklu-
sive Gästgivaregården, området vid Ljungby kyrka och 
Ljungby lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Linné, 
Gänget, Odlaren, Torparen, Arrendatorn, Rättaren, Jord-
brukaren och Städet ända ned till ån Lagan. Området 
föreslås förtätas och omvandlas med bostäder, service, 
mötesplatser och icke störande verksamheter. Den mesta 
kvartersmarken i området är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation 
eftersom marken i huvudsak inte är fast i området. I 
���������������������������
���������������������������
�����������������

• Föroreningar i kvarteren där industri bedrivits/be-
drivs.

• Högre radonvärden både i den norra och södra delen 
av området behöver utredas.

• Översvämningsrisk i den södra delen av området. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall och risker för över-
svämning. 

• Koppla ihop centrum och årummet genom tillgäng-
lighetsanpassade och sammanhängande stråk. 

• Kulturhistoriska värden inventerade i det nya kultur-
miljöprogrammet för Ljungby kommun. 

• T�������������������������-
len av området om omvandlingen och möjligheterna 
med omlokalisering.

 

Område 2
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta 
Ljungbergsvägen söder om Norrleden och intill kvarteret 
Fritiden. Icke störande verksamheter och bostäder före-
slås närmast Märta Ljungbergsvägen medan idrott- och 
centrumanvändning föreslås närmast kvarteret Fritiden. 
Området har avgränsats med hänsyn till fotbollsplanerna 
öster om området. Området berörs av vattenskyddsom-
råde. Kommunen äger mark i södra delen av området, 
resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Området utvecklas i helhet med kvarteret Fritiden.

• Avgränsningen österut med hänsyn till fotbollsplaner-
na i kvarteret Fritiden.

• Buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden.

• Föroreningar i marken.

• Högre radonvärden i södra delen av området behöver 
utredas.

• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området 
med gång- och cykelvägar norr samt söder om områ-
det.

• De geotekniska förutsättningarna för grundläggning 
eftersom marken inte är fast.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av vattenskyddat område och ån 
Lagan. 

• Planera planterade områden med träd för att motver-
ka framtida värmeöar (Värmeöar är ett begrepp som 
beskriver att tätbebyggda områden rent generellt är 
varmare än obebyggda och glest bebyggda områden.)

• Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området 
��������������������������
västliga sambandet generellt i hela centralorten. Detta 
kan göras genom att plantera ädellöv på öppna ytor.

• T�������������������������
om omvandlingen och möjligheterna med omlokali-
sering.

Område 3
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid 
Sunnerborondellen och föreslås få en mångfunktionell 
användning med både bostäder, service och icke störande 
verksamheter. Området berörs av vattenskyddsområde.
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���������������������������-
ket” att utgå ifrån i planeringen av områdena. Syftet med 
detaljplanen för Djupadal är att förtäta staden med bo-
stadsbebyggelse i form av radhus samt att ändra detaljpla-
nen för ����gt bostadshus så att användningen stämmer 
med planen. 

För ”Sågverket” är syftet med planuppdraget att möjlig-
göra bostadsbebyggelse i varierande höjder samt plats till 
en förskola. Det ska även skapas olika mötesplatser, så 
som till exempel park och lekplatser. Kommunen äger all 
mark i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Koppla samman de två områdenas ”Sågverket” samt 
”Djupadal” bebyggelse för att få till en bra helhets-
lösning både vad gäller utformning av kvartersstruk-
tur samt tillgängligheten mellan områdena.

• Skapa gång- och cykelförbindelse från bostadsområ-
det till naturområdena österut och norrut samt till nya 
industriområden. 

• Geotekniken i nordvästra samt sydöstra delen efter-
som marken inte är fast.

• Föroreningar i kvarteren där industri bedrivits/be-
drivs.

• Föroreningarna i marken.

• Planera för planterade parkområden med lövträd för 
att motverka värmeöar. 

• Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området 
��������������������������
västliga sambandet generellt i hela centralorten. Detta 
kan göras genom att plantera ädellöv på öppna ytor 
samt bevara större tallar.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av vattenskyddat område och ån 
Lagan.

• T�������������������������
om omvandlingen och möjligheterna med omlokali-
sering.  

Område 4
Detta område ligger mellan E4:an och riksväg 25 utmed 
Bredemadsvägen norr om Annelunds bostadsområde. 
Området föreslås utvecklas med en mångfunktionell be-
byggelse för att komplettera och koppla ihop framtida 
verksamhetsområden väster och norr om E4:an och riks-
väg 25. 

Områdets norra och södra del hyser en del ädellövskog i 
samband och ingår i ett regionalt lövsstråkssamband. Det 
���������������������������
har avgränsats med hänsyn till dessa. Området kan kom-
ma att beröras av sekundärområde i förslag till reviderat 
vattenskyddsområde.

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsva-
rande lokaliseringar är möjliga föreslås området explo-
ateras.  Större delen av marken är kommunägd, förutom 
gården i mitten på området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funk-
tioner med tanke på bullerstörningar från E4:an och 
riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m). 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till 
�������������������������
området med framtida verksamhetsområden norr om 
riksväg 25 samt övriga staden söderut. 

• Markens höga genomsläpplighet.

• Planteringar i mitten av området som ger svala plat-
ser.

• Tillgängligheten till de rekreativa värdena; kulturhis-
toria och öppna landskap.

• Ädellövträden i norra och södra delen, för att bibehål-
la och gynna den regionala spridningskorridoren för 
lövträd. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
��������������������������
område och även ett föreslaget reviderat sekundärom-
råde för grundvattenskydd.  

Område 5
Detta område ligger intill område 23 och föreslås utveck-
las med mångfunktionell bebyggelse, med bland annat 
icke störande verksamheter, med hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljön norr om området, att området berörs av 
vattenskyddsområde samt framtida bostadsbebyggelse 
öster om området. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
jordbruksmark. Jordbruksmarken som ianspråktas är väl 
avgränsad från den mer sammanhängande jordbruksmar-
ken norrut. För att kunna tillgodose behovet av bebyggel-
seutveckling och inga andra motsvarande lokaliseringar 
är möjliga föreslås området exploateras.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funk-
tioner med tanke på bullerstörningar från Riksettan 
och riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 568/Riksettan 
(30 m). 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till 
�������������������������
området med framtida industriområde väster om 
området samt framtida bostadsområden öster och sö-
derut. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av vattenskyddat område och ån 
Lagan. 

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

• Utreda skogens värde.

• Utreda om jordbruksmarken är brukningsvärd och ak-
tiv samt vilket värde den har i landskapsbilden. 

• Bevara ädellövsstråket närmast riksväg 25 och E4:an 
samt större ädellövträd i områdets södra del.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster 
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommu-
nala kulturmiljöprogrammet.  

Område 6
Området ligger i östra delen av centralorten intill Sol-
lidenrondellen och utmed V��������������
planuppdrag för området med syfte att skapa ett nytt 
bostadsområde med F-9 skola och mindre verksamhe-
ter. Eftersom området ligger relativt nära centrum och 
intill den östliga korridoren för höghastighetsjärnvägen, 
����������������������������. 
Området föreslås därför få en blandad användning med 
centrum, bostäder, skola, icke störande verksamheter. 
Tätare bebyggelse med icke störande verksamheter samt 
centrumanvändning närmast korridoren för höghastig-
hetsjärnvägen. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till 
korridoren för höghastighetsjärnvägen. Området berörs 
av vattenskyddsområde. Kommunen äger marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader samt funk-
tioner med hänsyn till buller från östra Ringleden och 
Vislandavägen.

• Skyddsavstånd till korridoren för höghastighetsjärn-
vägen i öster.

• 50 kV-ledningen väster om området.

• �������������������������-
���������������������������-
ligt bostadsområde väster om detta område och mot 
centrum.

• Planera området utifrån en eventuell ny ringled från 
Sollidenrondellen ut till riksväg 25.

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

• Utreda skogens värde.

• Lövskogssamband i västra delen av området i 
nord-sydlig riktning och sammanhanget västerut.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall och risker för över-
svämning. 

Område 7
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal 
i södra delen av centralorten och breder ut öster om Rik-
settan samt norrut utmed Ringleden och Kungsgatan. I 
���������������������������
mangårdsbyggnaden har kulturhistoriska värden enligt 
Kulturparken Småland. Området föreslås utvecklas med 
icke störande verksamheter och bostäder. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till den 
sammanhängande jordbruksmarken. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger en del mark i området, res-
ten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen och utformning av byggnader och funk-
tioner med tanke på bullerstörningar från Kungsga-
tan, Söderleden och Riksettan.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m).

• 50 kV-ledningen genom den norra delen av området.

• Bevara yta för Banvallsleden som gång- och cykel-
väg.

• Översvämningsrisk i den östra delen av området. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta för-
oreningsrisken av grundvattnet och ån Lagan.
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• Bevara/planera planterade områden med träd för att 
motverka framtida värmeöar.

• Planläggning av området till icke störande verksam-
heter, bostäder och hänsyn till kulturhistoriska vär-
den. 

Område 8
Detta område ligger väster om E4:an och söder om 
Bolmstadsvägen mellan verksamhetsområdena Karlsro 
i söder och Eka industriområde i norr. Området föreslås 
användas för centrum, bostäder samt icke störande verk-
samheter. Området har avgränsats med hänsyn till sprid-
ningskorridorer för lövskogssamband norr och söder om 
området samt gravfälten. Området är det enda bostadsom-
rådet väster om E4:an och angränsande bebyggelse består 
i övrigt av industrimark, varför området får en viktig roll. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger i princip ingen mark i om-
rådet.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på bullerstörningar från E4:an. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Gång- och cykelförbindelse med industriområdet sö-
derut, norrut samt mot centrum.

• Planterade områden med träd för att motverka framti-
da värmeöar och för att bevara svala platser.

• Skapa passager till natur- och rekreationsområden 
runt om området.

• Spridningskorridoren för lövskogssamband i norra 
�������������������������-
skog i anslutning till gravhögarna i norra delen. 

• Fornlämningar (gravfält) i västra och sydvästra delen 
av området. 

• Utreda skogens värde, söder om området ������-
ningspliktigt område för avverkning.

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

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 9
Området ligger norr om riksväg 25 i norra delen av cen-
tralorten delvis utmed ån Lagan. I område 9 föreslås 
användningen bostäder och en blandad användning med 
icke störande verksamheter i sydvästligaste delen. Där 
icke störande verksamheter och bostäder blandas kan be-
byggelsen ske mera tätt. Området berörs av vattenskydds-
område.

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark närmast riks-
väg 25 och en bit norrut i området, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas. I 
���������������������������
���������������������������
����������������

• Skapa koppling för lövträdsstråket öster och väster 
om Riksettan samt söder och norr om riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 och väg 
568/Riksettan (30 m). 

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till indu-
striområdet väster om området och till kollektivtra-
����������

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt översvämningsrisken vid 
skyfall och utesluta föroreningar av grundvattentäk-
ten i västra delen av området.

• Buller från riksväg 25 och Riksettan.

Område 10
Området ligger söder om riksväg 25 i norra delen av 
centralorten delvis utmed ån Lagan. I området föreslås 
användningen bli bostäder. Området berörs av vatten-
skyddsområde.

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark närmast riks-
väg 25, resten är privatägd. 
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Översvämningsrisken ska beaktas.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas. I 
�������������������������-
����������������������������
�������������������������

• Skapa koppling för lövträdsstråket i norra delen ut-
med riksväg 25.

• Skapa koppling för fotgängare och cyklister till indu-
striområdet väster om områdena och till kollektivtra-
����������

• Kulturhistoriskt värdefulla miljöer öster om 
Strömsnäsvägen samt gården Haganäs. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall och risker för över-
svämning. Vidta andra skyddsåtgärder för att utesluta 
föroreningar av grundvattentäkten i västra delen av 
området.

• Buller från riksväg 25.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m).

Område 11
Området breder ut sig intill Sickingevägen söder och norr 
om Replösabron och föreslås få användningen bostäder. 
�����������������������������
med syftet att möjliggöra bostadsbebyggelse i upp till tre 
våningar och att tillgängliggöra ån Lagan för allmänhet-
en. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgrän-
sat område med jordbruksmark. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsva-
rande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploate-
ras. Kommunen äger 2/3 av marken i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader med hänsyn 
�������������������������

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m). 

• Tillgängligheten till ån Lagan för allmänheten samt 
koppla ihop gång- och cykelvägar med omkringlig-
gande gång- och cykelvägar.

• De geologiska förutsättningarna närmast ån, marken 
är inte fast i genomsnitt på 50 m. brett område när-
mast strandkanten. I delar av området längs med ån 
����������������������������
��������������������������-
bilitetsproblem.

• Översvämningsrisken ska beaktas. 

• Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån 
��������������������������-
na för att motverka värmeöar.

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån 
Lagans dalgång. 

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

Område 12
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa 
Björket och föreslås få användningen sammanhängande 
bostadsbebyggelse. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras.  Kommunen äger hälften av marken i områ-
det.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Nödvändiga skyddsåtgärder mot buller från den 
eventuella framtida höghastighetsjärnvägen öster om 
���������������������������
området.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m). 

• 50 kV-ledningen öster om området.

• Planera området för att ansluta till föreslagen ny ring-
led från Sollidenrondellen ut till riksväg 25. 

• Anpassa bebyggelsen närmast den eventuella fram-
tida höghastighetsjärnvägen med tanke på skyddsav-
stånd osv. 

• Gång- och cykelförbindelse från området till bostads-
områden söderut samt centrum.

• ���������������������������-
bruk.

• Skogsbrukets värde eftersom området utgörs av pro-
duktionsskog.

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

• Utreda fornlämningens värde i östra delen av områ-
det.

• 50 kV ledningen i närhet till området.
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Område 13
Området ligger söder om Vislandavägen intill östra ring-
leden och blir en fortsättning på område 6. Här föreslås 
en sammanhängande bostadsbebyggelse utvecklas. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. Då området ligger 
i anslutning till bebyggelse, har begränsad storlek och 
inte bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i 
begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga an-
dra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås områ-
det exploateras.  Kommunen äger mesta delen av marken. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Mötesplatser i from av park och liknande eftersom 
området ligger avskilt genom östra Ringleden. 

• Skyddsåtgärder mot buller från den eventuella framti-
da höghastighetsjärnvägen öster om området. 

• Kraftledningarna i västra delen av området.

• Gång- och cykelförbindelser till utvecklingsområdena 
norr och söder om samt mot centrum västerut. 

• De geotekniska förutsättningarna eftersom områdets 
västra del inte är fast.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall. Kvarnmossen lig-
ger precis i anslutning till områdets södra del.

• Utreda skogsmarkens värde eftersom en del avverk-
ning skett i området.

• Bevara den regionala lövskoggsvärdekärnan intill 
Kvarnmossen samt spara ädellövskogsområden i 
sammanhang. 

Område 14
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Solliden-
rondellen och Hångersrondellen. Här föreslås en utveck-
ling med sammanhängande bostadsbebyggelse ske och en 
omvandling av industrimarken väster om Ringleden. 

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat 
som ett avgränsat område med jordbruksmark. 

För att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling 
och inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga 
föreslås området exploateras.  En del av marken, närmast 
Ringleden ägs av kommunen, resten är privatägd mark. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

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

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

• Vattenförrättning i nordvästra hörnet.

• �������������������������
östra Ringvägen.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Utreda skogens värde.

• Regionalt ädellövskogssamband längs med sydvästra 
delen av Ringleden och över andra sidan Ringleden 
över Ulvabäcken in mot ån och centrum.

• Bevara större tallar i området.

• Gravfält i södra delen.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall. Vid skyfall samlas 
mycket vatten i områdets mellersta del. Dagvattenlös-
ningen skulle kunna lösas i en helhet med naturområ-
det söderut. 

• Korridor för höghastighetsjärnväg i öster samt kraft-
ledningsgata med 50 kV-ledningar.

• T�������������������������
om omvandlingen och möjligheterna med omlokali-
sering.

Område 15
Detta område ligger söder om område 14 och söder om 
väg 124. Området föreslås utvecklas med sammanhäng-
ande bostadsbebyggelse. Området har avgränsats med 
hänsyn till höga natur- och kulturvärden väst och sydväst 
om området. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger inte marken. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller 
andra parkliknande funktioner.

• Bestämma exakt avgränsning mot tänkt naturreservat.

• Koppla ihop område 14 och 15 samt centrum på ett 
�����������������������. 

• Koppla ihop området för fotgängare och cyklister 
med naturområdet väster om området.
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• Gårdsmiljöerna runt om samt siktlinjer mot det öppna 
landskapet mellan ny bebyggelse.

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

• 50 kV ledningen i närhet till området samt angränsar 
till fördelningsstation.

Område 16
Området ligger söder om Söderleden utmed Skinnare-
vägen och ån Lagan, intill det värdefulla naturområdet i 
nordöst. Området föreslås utvecklas med sammanhäng-
ande bostadsbebyggelse.  Avgränsningen av området har 
skett med hänsyn till översvämningsriskerna samt kultur- 
och naturvärden. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark i norra delen, 
resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Koppla ihop området med bostadsområdena norr om 
Söderleden samt koppla upp området till det värde-
fulla natur- och rekreationsområden mot Höslänga 
och Kvänjarp. 

• Bestämma exakt avgränsning mot tänkt naturreservat.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas 
eftersom marken inte är fast. I delar av området 
����������������������������
��������������������������-
bilitetsproblem.

• Översvämningsrisk i mindre delar av området. 

• Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån 
Lagans dalgång. 

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

Verksamheter och industri

Område 17
Området föreslås utvecklas med verksamheter och in-
dustri eftersom det blir en naturlig fortsättning av det 
planlagda industriområdet norr om området. Området har 
avgränsats med hänsyn till kulturhistoriska värden söder 
om området. 

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat 
som ett avgränsat område med jordbruksmark. Då områ-
det ligger i anslutning till bebyggelse, har begränsad stor-
lek och inte bedöms ha något aktivt jordbruk anses den 
endast i begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För 
att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och 
inga andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås 
området exploateras. Kommunen äger en del mark i om-
rådet, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på bullerstörningar från Riksettan och 
Helsingborgsvägen.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till väg 124 (30 m). 

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i om-
rådet som binder ihop verksamhetsområdena väster 
�������������������������
nordväst om området.  

• Hänsyn till kulturmiljöprogrammets riktlinjer för kul-
turmiljöområdet intill områdets södra del. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

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

• Området avgränsas söderut med hänsyn till gravfäl-
tets gränser. 

Område 18
Området ligger i anslutning till verksamhetsområdet Ro-
sendal och blir en naturlig fortsättning med industrier och 
verksamheter i goda skyltlägen utmed E4:an. Området 
har avgränsats med hänsyn till det öppna odlingslandska-
pet söder och öster om området eftersom de utgör viktiga 
inslag i den kulturhistoriska landskapsbilden. Kommunen 
äger en del mark i norra delen av området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på bullerstörningar från E4:an.

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an  (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Sammanhängande gång- och cykelvägar som binder 
ihop verksamhetsområdena norr och öster om områ-
������������������������-
ponvägen och riksväg 25.   
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• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet 
för området. 

Område 19
Området ligger långsmalt längs med E4:an i kilen mellan 
���������������������������-
område Rosendal. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en liten del mark i norra 
delen av området, resten är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på buller från E4:an samt riksväg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• ����������������������������
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr 
���������������������������
samt handelsområdet Ljungbyporten nordöst om om-
rådet.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

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

• Utreda skogens värde.

• Södra delen av området innehåller tre områden som 
av Kulturparken Småland är utpekade som värdefulla 
naturmiljöer för kulturmiljön i området. 

Område 20
��������������������������-
hets- och industriområdet Karlsro väster om E4:an. Här 
föreslås en utveckling med verksamheter och industri. 
Kommunen äger en 1/3 del av marken i södra delen av 
området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på buller från E4:an. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• Gång och cykelförbindelse till verksamhetsområdena 
öster och norr om området samt till bostadsområdena 
öster om E4:an. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

• Utreda de geotekniska förutsättningarna då områdena 
i västra och södra delen är sankt. 

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

• Bevara grönstråket norr om området eftersom det 
hänger ihop med Näsasjöns naturvärden. 

• Utreda skogens värde.

Område 21
����������������������������
industriområde utmed Näsvägen. Området föreslås ut-
vecklas med verksamheter och industri och blir en natur-
lig fortsättning på industriområdet öster om. Kommunen 
äger huvuddelen av marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på buller från väg 555 (Bolmstadsvä-
gen).

• T���������������������

• Koppla ihop gång- och cykelvägnätet utmed Bolm-
stadsvägen och Näsvägen för att området ska vara 
lättillgängligt för gående och cyklister. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

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

• Bevara lövskog i sammanhang i södra delen av områ-
det eftersom de ingår i ett regionalt lövskogssamband 
västerut. 
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• Utreda skogens värde.

• ������������������������

• Bevara trädridå mot gården Ängarna i sydvästligt 
läge eftersom därifrån börjar ett kulturhistoriskt vär-
defullt område. 

Område 22
����������������������������
industriområde och föreslås utvecklas med industri. Här 
����������������������������
marken för industri. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  Jordbruksmar-
kerna är små och väl avgränsade, de ingår inte i ett större 
sammanhängande jordbruk. För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsva-
rande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploa-
teras. Kommunen äger en del av marken i södra delen av 
området, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placering och utformning av byggnader och funktio-
ner med tanke på buller från  från E4:an samt riksväg 
25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• ����������������������������
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Sammanhängande gång- och cykelväg till och i 
området som binder ihop industriområdena söderut, 
���������������������������
vid Myrebo.

• Hänsyn till Sevesoanläggningen sydöst om området.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av grund-
vattnet.

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

• Skydda nyckelbiotopsområdet med ädellövträd vid 
gården Eka.

• Utreda skogens värde.

• Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av 
området.

Område 23
Detta område sträcker sig norr om riksväg 25 mellan 
Riksettan och E4:an. Området föreslås utvecklas med 
verksamheter och industri. Området har avgränsats med 
hänsyn till riksintresset för kulturmiljö samt skyddsområ-
de för vattentäkt. Området kan komma att beröras av se-
kundärområde i förslag till reviderat vattenskyddsområde. 

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som ett 
avgränsat område med jordbruksmark.  För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Kommunen äger en del mark i södra områ-
det, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Placeringen av framtida byggnader för att skapa ac-
���������������������������-
ler från E4:an och riksväg 25. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
riksväg 25 (30 m) och föreskrifter för Sydvästlänken 
(inom 100 m).

• ����������������������������
företag hamnar närmast E4:an och riksväg 25 medan 
lager och mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen 
av tomterna. 

• Skapa gång- och cykelförbindelse från området till 
�������������������������
området med framtida industriområde väster om 
E4:an och framtida bostadsområden öster och söde-
rut. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till sta-
tusklassning och påverkan på recipienter och miljö-
kvalitetsnormer för vatten samt skyfall. Vidta andra 
skyddsåtgärder för att utesluta föroreningar av vat-
tenskyddat område intill områdets östra sida samt ån 
Lagan.

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

• Utreda skogens värde.

• Bevara ädellövsstråket närmast riksväg 25 och E4:an.

• Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster 
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommu-
nala kulturmiljöprogrammet för att minimera påver-
kan på landskapsbilden. 

• Vattenskyddsområde för grundvatten.
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Grönstruktur
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster, 
då staden ligger där stråken möts. Det västra grönstråket 
är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till sjön 
Bolmen, längs med sjön norrut samt vidare till landskapet 
runt sjöarna V����������������������
värdefulla våtmarker särskilt väster om Ljungby. Det 
östra grönstråket är något svagare, men inkluderar värden 
kopplade till både lövskog och våtmark, samt sträcker sig 
till sjön Möckeln och Älmhults kommun. Inom det senare 
�����������������������������
med ädellövskog som delvis har väldigt höga naturvärden 
(naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden, vilket 
avses att sparas som naturreservat. Eftersom staden ligger 
i mötespunkten mellan de båda regionala grönstråken är 
������������������������������
i staden, särskilt kopplat till lövskogssambanden. 

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån La-
gan, som sträcker sig genom staden i nord-sydlig rikt-
���������������������������
rekreationsvärden är viktigast här. I stråket är det viktigt 
�������������������������������
attraktiva. För att hela stråket ska tillgängliggöras bör det 
������������������������������
stråket. 

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av 
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Vidare 
���������������������������
av bebyggelse och kan ha stor betydelse för rekreations-
möjligheterna i stadsdelen. Utöver natur- och rekreations-
�����������������������������-
värden i form av fornlämningar.

Grönstruktur kan även utnyttjas för dagvattenhantering, 
då de utgör ytor som kan översvämmas temporärt. Ett 
område som idag används som jordbruksmark söder om 
reningsverket har pekats ut som grönstruktur och kan 
användas för hantering av dagvatten från de sydvästra 
delarna av Ljungby�������������������.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• �������������������������-
���������������������������
både västerut och österut från Ljungby, medan lokala 
���������������������

• Ett område med ädellövskog söder om staden och 
ringleden som delvis har väldigt höga naturvärden 
(naturvärdesklass 1) och höga rekreationsvärden 
avses sparas som naturreservat. Ett område med un-
��������������������������
”Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 
2018–2022” som ett område som bör utredas för for-
mellt skydd. 

• En möjlig höghastighetsjärnväg i öster riskerar att 
skada viktiga gröna stråk och samband.

• Möjligheten till promenader i natur- och rekreations-
områden, särskilt prioriterat längs med Lagaån. 

Väg
Den östra ringleden John. A Lagers väg kan behöva för-
längas norrut med ny anslutning till riksväg 25 om en 
eventuell station lokaliseras i anslutning till Vislandavä-
gen enligt översiktsplanens förslag. En förlängd ringled 
�����������������������������-
�������������������������. Förläng-
ning av ringleden och ny anslutning till riksväg 25 be-
höver studeras vidare i dialog med T�������Viktiga 
frågor att ta hänsyn till i fortsatta studier av en förlängd 
ringled är riksväg 25 nuvarande utformning och sträck-
�����������������������, stadens 
utveckling och höghastighetsjärnvägens status. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säkra passager för gående och cyklister över ringle-
den.

• Lösa på- och avfart från riksväg 25.

• Buller till angränsande bostadsområden.

• Vägens placering i förhållande till möjlig järnvägs-
sträckning.
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Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, cykel och 
kollektivtrafik
�����������������������������
Ljungby terminal och Myrebo.  Myrebo ligger på Rikset-
tan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst 
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. 
����������������������������
cykel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har 
en pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras 
med gång- och cykelförbindelser och pendlarparkering 
�����������������������������
den södra infarten till Ljungby, vilken skulle kunna serva 
bussresor västerut mot Halmstad och söderut mot Marka-
ryd. Denna kunde med fördel placeras vid Ljungbystopp i 
korsningen Ringvägen-Helsingborgsvägen.

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Ljungby är det viktigt att arbeta med att: 

• Säkerställa att gång- och cykelvägarna är trygga och 
säkra till föreslagna markanvändningsförslag.

• Säkerställa över������������������-
kelstråk för pendling.

• Gång- och cykelstråk som korsar barriärer som E4:an 
och Ringleden.

• Att tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt 
gång- och cykelstråk genom staden.

• Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till 
������������������������-
plats.  
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Lagan 
Lagan är kommunens andra största ort med drygt 1600 
invånare. Orten föreslås som utpekad serviceort. Där 
���������������������������-
ceort ska ha genom f-9 skola, idrottsplan, 18-håls golfba-
na, dagligvaruhandel samt drivmedelsstation. 

Lagan har en blandad bebyggelse med främst villor, en 
������������������������������
en del planlagda tomter till salu för bostäder��������
viss efterfrågan på hyresbostäder och det är också denna 
typ av bostäder som det är minst av. Det strategiska läget 
utmed E4:an gynnar både industri och besöksnäring och 
��������������������������Värnamo 
och till Ljungby. 

Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, 
centrumverksamhet samt industrier. På sikt är det ef-
tersträvansvärt att öka attraktiviteten för boende och 
centrumverksamheter genom att erbjuda möjligheten till 
�����������������������������-
raktivare lägen för industri utmed E4:an. Omvandlingen 
förutsätter en tidig dialog och samverkan med verksam-
heterna.

Samhället angränsar i söder till Trotteslöv-Össlöv-Fallna-
veka riksintresse för kulturmiljövård. 

Lagans tätortsstruktur är lite utspridd och med hänsyn 
till riksintresse för kulturmiljövärdena samt bördiga jord-
bruksmarker, är det en utmaning att hitta nya platser för 
bostäder. Den möjliga korridoren för höghastighetsjärn-
vägen i öster begränsar ytterligare möjligheterna samti-
digt som en tätare bebyggelsestruktur eftersträvas. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområ-
�����������������������������. 
Området utgörs av industrier idag och kan vara störande 
för bostadsområdet i väster samt påfresta mark och vatte-
nområden. Med omvandlingen från industri till centrum, 
bostäder och skola skapas ett mer sammanhållet centrum 
i Lagan som också binder ihop samhället med bostadsom-
rådena öster om ån. 

Området kan komma att beröras av sekundärområde i för-
slag till reviderat vattenskyddsområde. Kommunen äger 
en liten del mark i området, det mesta är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T�������������������������
om en framtida omlokalisering.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods.

• Geoteknisk utredning av marken behöver göras. I 
���������������������������
���������������������������
�������������

• Föroreningarna i marken.

• ��������������������������
kompletterar järnvägsparken väster om området.

• Riktlinjerna för kulturmiljön i det kommunala kultur-
miljöprogrammet kring järnvägsstationen. 

• Kopplingar för gående och cyklister till rekreations-
områdena runt om.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av föreslaget reviderat vatten-
skyddsområde och ån Lagan. 

• Exploatering ska ske med hänsyn till förslag till re-
viderat vattenskyddsområde, så att grundvattnet inte 
påverkas och eventuella föroreningar tas omhand. 

Område 2
Det här området ligger norr om Värnamovägen intill Vit-
tarydsvägen och föreslås utvecklas med mångfunktionell 
bebyggelse. Med utvecklingen förtätas den blandade be-
byggelsen med område 1 söder om Värnamovägen. Kom-
munen är markägare i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T���������������������������
samt sammanlänkning av gång- och cykelvägar till/
genom området. 

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

• Bevara och planera för ytterligare naturområden med 
lövträd i sydvästra delen av området, dels för att ta 
hand om vatten vid skyfall och dels för att fungera 
som svala platser i värmeböljor. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta för-
oreningsrisken av grundvattnet och ån Lagan. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 3
Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och före-
slås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse 
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eftersom det blir en fortsättning på villaområdena utmed 
Gunnarforsgatan och Åbyforsvägen. Förslaget har av-
gränsats till detta område med hänsyn till sammanhäng-
ande jordbruksmark och rekreativa värden söderut. Om-
rådet kan komma att beröras av sekundärområde i förslag 
till reviderat vattenskyddsområde. Kommunen äger mar-
ken i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• ���������������������������
������������������������-
forsgatan.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods.

• Geoteknisk utredning av marken behöver göras. I 
���������������������������
���������������������������
�����������������

• Föroreningar i marken efter plantskolan.

• Planera in parkmark med träd i området för att få sva-
la platser.

• Gångstigar söderut till rekreationsområden.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av föreslaget reviderat vatten-
skyddsområde och ån Lagan. 

• Exploatering ska ske med hänsyn till förslag till re-
viderat vattenskyddsområde, så att grundvattnet inte 
påverkas och eventuella föroreningar tas omhand. 

• Kulturmiljöprogrammets riktlinjer för området.

Område 4
Det här området ligger i östra delen av Lagan, öster om 
Gunnarsforsgatan och norr om Prästtorpsvägen. Med 
föreslagen utveckling förtätats bebyggelsestrukturen och 
����������������������������
���������������������������-
lig service och arbetsmarknad. Området kan komma att 
beröras av sekundärområde i förslag till reviderat vatten-
skyddsområde.

En del av området är av Jordbruksverket utpekat som 
jordbruksmark. För att kunna tillgodose behovet av be-
byggelseutveckling och inga andra motsvarande lokalise-
ringar är möjliga föreslås området exploateras.

Kommunen är markägare i större delen av området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• ���������������������������
�������������������������
Gunnarsforsgatan. 

• Vid skyfall samlas vatten i sydvästra delen av områ-
det.

• Bevara och tillgängliggöra rekreationsområdet i östra 
delen av området. 

• Bevara ädellövsträden i sammanhang i sydvästra de-
len av området. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av föreslaget reviderat vatten-
skyddsområde och ån Lagan. 

• Exploatering ska ske med hänsyn till förslag till re-
viderat vattenskyddsområde, så att grundvattnet inte 
påverkas och eventuella föroreningar tas omhand. 

Område 5
Området ligger nordväst om Berga kyrka. Området före-
slås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse. 
���������������������������
bostäder vilket gynnar serviceortens utveckling med be-
����service och arbetsmarknad.  Marken inom området, 
ägs delvis av kommunen. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gällande detaljplan i sydvästra delen medger använd-
ningen begravningsplats. 

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

• Bevara ädellövsstråket utmed bäcken i sydöstra de-
len.

• Bevara större tallar och ädellövträd i området. 

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

Område 6
Det här området ligger i Åby, sydost om Lagan, mittemot 
fd. Lagans textilfabrik på andra sidan Skålån. Området 
föreslås att utvecklas med sammanhängande bostadsbe-
byggelse och blir en naturlig fortsättning på bostadsområ-
det norr och öster om området. Kommunen äger marken i 
området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Koppla ihop stigen, norr om området, med framtida 
gång- och cykelvägar i området.

• De geotekniska förutsättningarna behöver utredas 
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eftersom marken i området inte är fast.

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

• Riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet 
eftersom området ingår i ett utpekat kulturhistoriskt 
värdefullt område med Lagans textilfabriker.

• Området berörs av omledningsväg för farligt gods.

Verksamheter och Industri

Område 7
���������������������������
industriområde öster om E4:an. Med förslaget skapas en 
tätare industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta 
������������������������������
����������������������������-
heter för ytkrävande verksamheter såsom logistikcenter 
att etablera sig utmed E4:an. Området berörs av vatten-
skyddsområde. Kommunen äger endast en liten andel 
mark i området, resten är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T��������������������������-
gan (område 1) att här skapas ny industrimark och 
möjligheterna för dem att omlokalisera sig.

• Gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster 
om E4:an och samhället för arbetspendlingens skull.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av vattenskyddsområde. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

Grönstruktur
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den re-
gionala grönstrukturen, då de närmaste större områdena 
med utpekade naturvärden ligger några kilometer bort. 
Både i anslutning till ån Lagan norr om E4:an och i an-
�����������������������������
ädellövskogar som ingår i det regionala lövskogsstråk 
som berör bland annat sjön Bolmens östra strand. 

������������������������������
till orten, på nära avstånd från bebyggelsen. De grönom-
råden som är utpekade i markanvändningskartan är i 

princip antingen kopplade till Lagaån eller till rullstenså-
sar���������������������������

Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt 
enkelt att få till längre rekreationsslingor i naturen, vilket 

Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar behövs 
dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska 
vara tillgängliga och attraktiva. Möjligheten till rekrea-
tion är inte lika bra i Åby, där det naturliga grönstråket 
längs Skålån behöver tillgängliggöras för att kunna nytt-
jas. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gångstråken längs ån Lagan behöver kompletteras 
på vissa sträckor för att båda sidor av ån ska vara till-
gängliga och attraktiva. 

• Möjligheten till rekreation i Åby är inte lika bra och 
tillgängligheten till det naturliga grönstråket längs 
Skålån behöver förbättras för att det ska kunna nytt-
jas.

Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, cykel och 
kollektivtrafik
��������������������������
och Värnamo på Riksettan. Busshållplatsen vid Torget 
på Storgatan är den mest använda och har också bra 
gång- och cykelförbindelser, varför den bör kompletteras 
���������������������������
���������������������������
pendlarparkering för bil och cykel samt gång- och cykel-
väg vid T�����������������������
����������������������������
snabbussarna mellan Ljungby och Värnamo. Vidare ska 
en gång- och cykelväg byggas på Värnamovägen genom 
samhället.  

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Lagan är det viktigt att arbeta med:  

• ��������������������������-
���������������������������
är enkelt och säkert att cykla dit från hela Lagans 
samhälle.

• Möjligheten till gång och cykling på för samhället 
���������������������������
som Västergatan, Torlarpsvägen och Åbyforsvägen.

• ��������������������������
bostadsområden och industriområden i Lagan väster 
om Stor�������������������.

• Gång- och cykelförbindelse mellan Åby och Lagan, 
där sträckningen behöver studeras vidare.

• Att tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt 
gång- och cykelstråk genom staden.
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Lidhult
Lidhult är den största orten i kommunens västra del.  Som 
serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och 
glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Lidhult pe-
kas ut som serviceort kan det bli aktuellt att se över ytter-
ligare kommunal service i centrala Lidhult. 

I sydväst ligger ett stort industriområde med potential till 
att utvecklas. T���������������������-
del med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. Det är 
lämpligt att samla verksamheter och möjliga mötesplatser 
���������������������������-
samheter������������������������
������������������������������-
hall, belysta fotbollsplaner och en skjutbana. Bebyggels-
en består främst av villor i varierande stil och åldrar. Det 
������������������������������
funktioner vilket är lämpligare både ur ett ekonomiskt 
perspektiv och för att stärka den kommunala servicen. 
Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unna-
rydsvägen. Förslaget innebär att förtäta området med 
centrumverksamheter och bostäder. Förslaget gynnar ser-
������������������������������
���������������������������-
nen äger större delen av området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T��������������������������-
��������������������������-
narydsvägen och Järnvägsgatan.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består 
av både fyllmassor och torv.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka vär-
meöar. 

• Ändra gällande detaljplaner för att vara förenliga med 
centrumverksamheter.

• T�������������������������
om omvandlningen och möjligheterna med omlokali-
sering.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 2
����������������������������
för bostäder utmed Odensjövägen norr om skolan och 
�����������������������������
�������������������������������
till mötesplatser såsom skola, kyrka och hembygdsgård. 
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena runt 
��������������������������
området i södra delen ägs av kommunen, resterande om-
råde österut är privatägt.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geologin, marken är blandad med både morän, torv 
och berg.

• Skogsbrukets värde.

Område 3
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av 
�����������������������������-
med Furugatan och Stor�����������������
jordbruksmarker och tätare skog i norr. En liten del av 
området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken.  För att kunna tillgodose 
behovet av bebyggelseutveckling och inga andra motsva-
rande lokaliseringar är möjliga föreslås området exploa-
teras.

En liten del av området är av Jordbruksverket utpekat 
som jordbruksmark och har avgränsats med hänsyn till 
den sammanhängande jordbruksmarken.  För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling och inga 
andra motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås om-
rådet exploateras. Området har avgränsats med hänsyn 
till jordbruksmarken och rekreativa värden. Med förslaget 
������������������������������
Större delen av marken, ägs av kommunen. En del i väs-
tra delen av området är privatägt. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelväg från området till skolan i 
östra delen av samhället.

• Skogsbrukets värde.

• Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen 
���������������������������
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Område 4
Detta område föreslås utvecklas med bostäder och ligger 
����������������������������-
hultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt som 
erbjuder både naturvärden i form av Natura 2000 område 
söder om området samt rekreativa värden i och med när-
heten till ån. Kommunen äger all mark i området. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Säker gång- och cykelförbindelse från området till 
centrala Lidhult som erbjuder service och mötesplat-
ser.

• Hänsyn till större ädellövträd och tallar. 

• Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till 
Lidhultsån som erbjuder rekreativa upplevelsevärden.

Verksamheter och industri

Område 5
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut mot 
Prosteköp och Bökö. Förslaget möjliggör framtida indu-
��������������������������������
Området är också lättillgängligt med tunga och farliga 
transporter via sydvästra infarten från riksväg 25 och be-
höver då inte belasta centrala Lidhult. Kommunen äger 
endast en liten bit mark i området, resten är privatägt. 
Marken är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra 
infarten till Lidhult från riksväg 25.

• Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbin-
delse för arbetspendlare.

• Geotekniska förutsättningar eftersom marken består 
här och var av torv.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka vär-
meöar. 

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

• Skogsbrukets värde.

• Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen och 
Banvallsleden i områdets norra del.

Grönstruktur
Lidhult berörs av ett regionalt grönstråk både i söder mot 
sjön Askaken och österut från samhället. Grönstråket är 
främst kopplat till värdefulla våtmarker och omfattar ett 
stort område som främst sträcker sig sydväst och sydöst 
om samhället. Det regionala grönstråket omfattar även 
lövskogsmiljöer, bland annat ett område norr om väg 545 
öster om samhället. Eftersom grönstråket mellan Askaken 
och samhället utgör en svag länk i det regionala grönstrå-
ket är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden 
�������������������������������
till lövskog och våtmark. 

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönst-
råket främst söder och öster om samhället. Grönytorna är 
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar 
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är 
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till 
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken. Vid 
sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga. 
Ett grönområde norr om kyrkan består främst av ädel-
lövskog med delvis väldigt höga naturvärden och höga 
rekreationsvärden. Området avses därför att sparas som 
natur- och rekreationsområde. 

Det saknas i nuläget en anordnad rekreationsslinga i natu-
ren i anslutning till Lidhult. Då natur- och rekreationsvär-
�����������������������������
till ett rekreationsstråk längs med Lidhultsån i området 
mellan kyrkan och badplatsen. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• I de områden som är utpekade för grönstruktur bör 
nybyggnation undvikas och där planer för bebyggelse 
������������������������-
vas till förmån för grönstrukturen.

• Ett grönområde norr om kyrkan bestående av ädel-
lövskog har delvis väldigt höga naturvärden (natur-
värdesklass 1) och höga rekreationsvärden. Området 
avses därför att sparas som naturreservat. 

• I grönstråket öster om samhället bör ett rekreations-
stråk kunna ordnas längs Lidhultsån i området mellan 
kyrkan och badplatsen.
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Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, cykel och 
kollektivtrafik
�������������������������, an-
tingen via Byholma eller Vrå. Busshållplatsen i centrum 
ligger vid Tor������������������������
korsningen vid stationshuset. För att busshållplatsen ska 
����������������������������
med pendlarparkering för bil och cykel. Vidare behöver 
gång- och cykelförbindelserna till och från busshållplat-
sen kompletteras.

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Lidhult är det viktigt att arbeta med:

• Att möjliggöra gång och cykling på för samhället 
viktiga vägar som Storgatan, Unnarydsvägen, Singes-
hultsvägen, Vråvägen och Järnvägsgatan. 

• Tillgängliggöra rekreationsmål som badplats och fot-
����������������������

• Möjliggöra rekreationscykling på banvallen.
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Ryssby 
Ryssby är den tredje största tätorten i kommunens östra 
������������, fritidshem och skola för årskurs 
F-6. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom 
jakt, skog, turism, hotell och restaurang. För rekreation 
����������������������������, 
padelbana och skjutbana. I R�������������-
handel och en drivmedelsstation. Ryssby har kommunalt 
vatten och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av riksin-
tresse för naturvård. 

Ryssby ligger strategiskt utmed riksväg 25 vilket också 
ger möjligheter för planering av industri/verksamhetsom-
���������������������������-
ring utmed riksväg 25 i nordöstra delen men det saknas 
säkra gång- och cykelförbindelser dit. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och 
Storgatan och föreslås utvecklas med mångfunktionell 
bebyggelse. Med förslaget skapas en tätare bebyggel-
���������������������������
����������������������������
och näringslivet i serviceorten. Det är också ett attraktivt 
område nära sjön för bostäder. Södra delen ligger utmed 
Tunagatan vid Ryssbysjöns norra del. Här föreslås en 
utveckling ske med omvandling från industriverksamhet 
till mångfunktionell bebyggelse. Med förslaget skapas en 
bättre miljö både för boende och naturen. De obebyggda 
tomterna i den norra delen äger kommunen vilket är posi-
tivt för planens genomförande. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse genom området från 
Kungsvägen till Tunagatan.

• De geotekniska förutsättningarna.

• Översvämningsrisk i den södra delen av området. 
Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedö-
mas utifrån översvämningsrisken.

• Passager genom området till naturområde väster om 
samt naturområde söder om.

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

• Föroreningar i marken.

• T���������������������������
till nytt planlagt industriområde utmed riksväg 25. 

• Passage från området ned till grönstråket utmed sjön.

• T�������������������������
om omvandlingen och möjligheterna med omlokali-
sering.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 2
Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra 
delen av Ryssby utmed Eklidsgatan. Förslaget innebär en 
�����������������������������-
område. Med förslaget skapas en bättre miljö både för 
boende och naturen. Marken är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Föroreningar i marken.

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av 
�����������

• Utpekade naturvärden – bevara äldre träd i området.

• T������������������������
omlokalisering till nytt planlagt industriområde ut-
med riksväg 25. 

Område 3
Detta område ligger närmast den västra infarten till 
Ryssby. Området föreslås utvecklas med bostäder och 
förtätar bebyggelsestrukturen i Ryssby utmed Ljungby-
vägen. Intill området i öster är det planlagt för bostäder 
���������������������������
�����������������������yssby, vilket 
gynnar serviceortens utveckling avseende arbetsmarknad, 
näringsliv och service. Området är av Jordbruksverket 
utpekat som ett avgränsat område med jordbruksmark. Då 
området ligger i anslutning till bebyggelse och har be-
gränsad storlek anses den endast i begränsad utsträckning 
vara brukningsvärd. För att kunna tillgodose behovet av 
bebyggelseutveckling föreslås området exploateras. Den 
västra delen av området är privatägd och den östra delen 
kommunägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Geoteknisk utredning eftersom marken består av silt.

• Koppla ihop området genom gång- och cykelförbin-
delse till centrala Ryssby, hållplatser samt framtida 
verksamhetsområden.

• Utreda skogsmarkens värde.

• Bevara större ädellövträd i ett sammanhang.
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Område 4
Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra 
sidan av Ryssbysjön och föreslås utvecklas med bostä-
der���������������������������
att bosätta sig i Ryssby i attraktiva lägen som också ger 
������������������������������
Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat 
område med jordbruksmark. Då området ligger i anslut-
ning till bebyggelse och har begränsad storlek anses den 
endast i begränsad utsträckning vara brukningsvärd. För 
att kunna tillgodose behovet av bebyggelseutveckling fö-
reslås området exploateras. Kommunen äger en del mark 
i nordvästra delen, resten är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast 
�����������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������

• Bevara ädellövskog i sammanhang.

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

• Delar av området ligger inom strandskyddat område.

Område 5
Området ligger utmed Tunagatan, sydväst om fotbollspla-
nerna i Ryssbys södra del. Utveckling med bostäder i det-
ta område skulle förtäta kvarteret utmed Tunagatan och 
������������������������������
invånare i Ryssby. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• ����������������Tunagatan. 

• Gång- och cykelväg utmed Tunagatan upp till Kungs-
vägen.

• Utpekade naturvärden på öppen mark.

• De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast 
��������������������

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

Verksamheter och industri

Område 6
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i 
ett strategiskt skyltläge utmed riksväg 25. Området ger 
��������������������yssbys tätare delar 
�������������������������������

skyltläge och tillgänglighet. Det skapas också möjligheter 
����������������������������
kompletterar industriområdena utmed E4:an. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• V��������������������������
����������������������������
industriområdet även österifrån. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till riksväg 25 (30 m).

• Gång- och cykelförbindelse från samhället till verk-
samhetsområdet.

• ���������������������

• Reglering av andelen hårdgjord yta för att klara 
mängd och rening av dagvatten.

• Bevara planterade ytor med träd för att motverka vär-
meöar.

Grönstruktur
Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstruk-
turen, genom att ett större grönstråk som inkluderar 
Ryssbysjön tangerar samhället. De delar av grönstråket 
som berör Ryssby har i första hand värden kopplade till 
lövskog som knyts ihop söderut längs med Ryssbysjöns 
stränder. 

Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar 
grönytorna även vattendrag, öppen mark och kulturhisto-
riska lämningar. Grönstrukturen utgörs av relativt smala 
områden och det är viktigt att bevara och utveckla deras 
naturvärden för att behålla de gröna länkarna. 

Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns 
närområde, främst dess västra och nordvästra del där det 
�����������������������������-
na, utegym och hinderbana. För att öka rekreationsmöj-
ligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas ihop 
bättre genom komplettering av gång- och cykelvägar och 
hela stranden göras tillgänglig och attraktiv. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Natur����������������������yss-
bysjön (främst i väst och nordväst), medan tillgången 
till grönytor är sämre längre från sjön. Grönstrukturen 
utgörs av relativt smala områden, varför det är viktigt 
att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre för att 
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena.

• Hänsyn behöver tas till ett regionalt grönstråk längs 
med Ryssbysjön.
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Åtgärder för hållbara trafikslag
R����������������������������
Ljungby och Växjö respektive Ljungby och Vislanda. Vi-
�����������������������������-
raby i anslutning till riksväg 25:s östra infart till Ryssby. 
En extern hållplats behöver ha pendlarparkering för bil 
och cykel samt säkra och trygga gång- och cykelvägar till 
samhället. Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde 
vid riksväg 25 behöver förses med gång- och cykelväg, 
����������������������

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Ryssby är det viktigt att arbeta med att:  

• Möjliggöra gång och cykling på för samhället viktiga, 
�������������������������
Kungsvägen och Tunagatan. 

• Gång- och cykelväg till den externa busshållplatsen.

• Ett utbyggt industri- och verksamhetsområde vid 
riksväg 25 behöver förses med gång- och cykelväg, 
���������������������
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Hamneda
Hamneda har ett strategiskt läge utmed E4:an. Som servi-
ceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och gles-
bebyggt upptagningsområde. Genom att Hamneda pekas 
ut som serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterli-
����������������������������
skola F-6 men saknar en del av de servicefunktioner och 
arbetstillfällen som en serviceort ska ha. Orten är ansluten 
till kommunalt vatten och avlopp.

���������������������������-
kanta för orten och som bidrar till dess identitet. Hamne-
da sockencentrum är av riksintresse för kulturmiljövård, 
där bebyggelsen längs den tidigare järnvägen bildar 
en enhetlig kulturmiljö. Utvecklingar och etableringar 
kopplat till turism och besöksnäring med utgångspunkt i 
kulturmiljö och naturvärden kan vara aktuella. Med tanke 
på kulturmiljövärdena och den bördiga jordbruksmarken 
är det en utmaning att hitta platser som kan exploateras. 
Nya bostäder föreslås i första hand som komplettering 
����������������������������
förutsättningar för etableringar kopplat till exempelvis 
logistik. 

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Området ligger utmed huvudgatan i Hamneda mittemot 
skolan och föreslås utvecklas med mångfunktionell be-
���������������������������-
stärka känslan av centrum i byn och syner������skulle 
�����������������������

Området är av Jordbruksverket utpekat som ett avgränsat 
område med jordbruksmark. Då området ligger i an-
slutning till bebyggelse, har begränsad storlek och inte 
bedöms ha något aktivt jordbruk anses den endast i be-
gränsad utsträckning vara brukningsvärd. För att kunna 
tillgodose behovet av bebyggelseutveckling föreslås om-
rådet exploateras. Marken i området ägs av kommunen. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T�����������������

• T������������������������-
����������������������������

• Markförhållandena, eftersom marken inte är fast 
överallt. 

• Den överhängande översvämningsrisken i hela områ-
det. Lämplig markanvändning och åtgärder behöver 
bedömas utifrån översvämningsrisken.

• Koppla samman området med Lagan åns dalgång för 
de rekreativa värdenas skull.

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

Område 2
Området ligger utmed Marknadsvägen i sydöstra delen 
av Hamneda söder om hembygdsgården. Området är idag 
planlagt för småindustriändamål och skulle kunna utveck-
las till att inrymma mer kommersiella verksamheter och 
service. Marken i området är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• En registrerad förorening i området.

• Koppla samman området med GC-vägar med viktiga 
målpunkter norrut och västerut. 

• Bevara större träd i sammanhang och skapa tillgäng-
liga stråk norrut till hembygdsparken.

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

• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet 2019 för områ-
det. 

• T���������������������������
till nytt planlagt industriområde utmed E4.

Område 3
Detta område ligger utmed Banvallsleden, väster om 
Marknadsvägen. Med föreslagen markanvändning skulle 
����������������������������-
ga verksamheter och nya servicefunktioner. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T������������������������-
����������������������������

• De geotekniska förutsättningarna.

• Koppla ihop området med gång- och cykelvägar ut-
med huvudgatan. 

• Bevara större lövträd i sammanhang.

• Det öppna landskapet runt banvallen och kulturmil-
jöns intryck från det gamla stationssamhället.

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

• Översvämningsrisken vid ett hundraårsregn. 
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Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Område 4
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och före-
slås utvecklas med sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Med förslaget förstärks den sociala sammanhållningen i 
orten och landskapskaraktären förstärks med förtätning 
av bebyggelse utmed Hamnedavägen. Idag utgörs områ-
det av träindustri som föreslås på sikt att omlokaliseras. 
Med omvandlingen från industri till bostäder minskar 
också föroreningsriskerna av ån Lagan samt andra stör-
ningar i centrala Hamneda. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T���������������������������
till nytt planlagt industriområde utmed E4:an, exem-
pelvis område 10.  

• Översvämningsrisk i den södra delen av området. 
Lämplig markanvändning och åtgärder behöver bedö-
mas utifrån översvämningsrisken.

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall och risker för över-
svämning.

• Påtagliga naturvärden i södra delen av området och 
högt naturvärde vid ån.

• Binda ihop platsen med promenadstigar till ån och 
utveckla de rekreativa värdena.  

• Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintres-
sets värden för kulturmiljön vid planering och bygg-
nation. 

Område 5
Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas 
med bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggelse-
struktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och land-
skapets karaktär där bebyggelse växt upp huvudsakligen 
utmed vägarna och den nedlagda järnvägen. 

Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintressets värden för 
kulturmiljön.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att 
förstärka bykänslan. 

• Utreda och anpassa bebyggelsen utformning och pla-
�������������������

• ����������������������������-
som Hamnedavägen är genomfartsgatan.

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Utblickar mot det öppna landskapet. 

• �������������������������
påtagliga naturvärden i gräsmarken. 

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

Område 6
Området föreslås utvecklas med bostäder och ligger intill 
��������������������������-
������������������������������
kommunal mark vilket gynnar serviceortens utveckling 
���������������������������
markägare.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintressets värden för 
kulturmiljövården.

• Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att 
förstärka bykänslan. 

• T���������������

• T���������

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Rekreativa värden i form av kulturhistoriska värden.

• Påtagliga naturvärden, klass 3. Utreda naturvärden 
sommartid. 

• Utforma bebyggelsen så att det blir en tydlig och till-
gänglig entré till det tänkta rekreationsområdet norr 
om. 

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

Område 7
Detta område ligger utmed Hamnedavägen mellan en 
����������������������������-
städer väster om. Med förslaget förtätas bebyggelsestruk-
turen i Hamneda utmed byvägen vilket är positivt för 
������������������������������
att bosätta sig i Hamneda vilket gynnar serviceortens ut-
�������������������������
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Området är av Jordbruksverket utpekat som jordbruk-
smark och har avgränsats med hänsyn till den samman-
hängande jordbruksmarken söderut. För att kunna till-
godose behovet av bebyggelseutveckling och inga andra 
motsvarande lokaliseringar är möjliga föreslås området 
exploateras. Marken är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• T���������������

• T�������������������������-
vägen.

• Gång- och cykelväg utmed Hamnedavägen.

• Översvämningsrisken vid ett hundraårsregn i östra 
delen av området. 

• Rekreativa värden i form av utblickar mot det öppna 
jordbrukslandskapet. 

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

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintressets värden för 
kulturmiljövården.

• Hänsyn till vattenskyddsområde.

Område 8
Det här området ligger i sydöstra delen av Hamneda, vid 
Hembygdsgården. En utveckling med bostäder i detta 
område skulle förtäta bebyggelsestrukturen och öka den 
���������������������������. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelväg som binder ihop bostadsområdet 
med övriga viktiga målpunkter i orten. 

• Utveckla de rekreativa värdena i området genom att 
anlägga en promenadslinga från området till hem-
bygdsparken.

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

• Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kul-
turmiljöprogrammet samt riksintressets värden för 
kulturmiljövården.

Verksamheter och industri

Område 9
Detta område ligger mitt emot område 10 och skapar där-
med ett helhetsintryck med verksamheter utmed E4:ans 
båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med 
�����������������������������-
dar öster om området och med hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljön. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till 
samhället. 

• ����������������������������

• T��������������������������
delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark 
och möjligheterna för de att omlokalisera sig. 

• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• ����������������������������
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av grundvattnet. 

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull 
�������������������������
uppstå med ökade hårdgjorda ytor. 

• Hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogram samt rik-
sintressebeskrivningen av kulturmiljövärdena.

Område 10
Området ligger strategiskt utmed E4:an, väster om sam-
hället Hamneda. Förslaget skapar möjligheter för framti-
������������������������������
������������������������������
vad gäller störningar eftersom E4:an redan är utsatt för 
störning kan störningarna koncentreras istället för att be-
lasta de centrala delarna av samhället. Förslaget innebär 
�����������������������������
Hamneda som serviceort samt kommunen i stort. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Då Hamneda saknar regionnätsmatning bör man i ett 
��������������������������
som föreligger och ha ett tidigt samråd med berörda 
elnätsbolag för att säkerställa elförsörjningen.

• T��������������������������
delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark 
och möjligheterna för de att omlokalisera sig. 
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• Utökat byggnadsfritt avstånd till E4:an (50 m) och 
föreskrifter för Sydvästlänken (inom 100 m).

• ����������������������������
företag hamnar närmast E4:an medan lager och mer 
ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna. 

• Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull 
�������������������������
uppstå med ökade hårdgjorda ytor. 

• ��������������������������
yta som utgörs av torv i västra delen av området. 

• I dagvattenhanteringen ska hänsyn tas till statusklass-
ning och påverkan på recipienter och miljökvali-
tetsnormer för vatten samt skyfall för att utesluta 
föroreningsrisken av grundvattnet. 

• Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till 
samhället öster om E4:an.

• ����������������������������
vid E4:an.

Grönstruktur
Hamneda saknar tydliga kopplingar till den regionala 
grönstrukturen. Orten omges av en blandning av olika na-
turtyper���������������������������
värdefulla lövskogs-, våtmarks- och gräsmarksområden. 
Den lokala grönstrukturen har tydliga kopplingar till or-
tens höga kulturmiljövärden, med höga naturvärden i kul-
turlandskapets gräsmarker och lövskogar. Gräsmarksmil-
�����������������������������
�����������������������������
med ett stort bestånd av ädellövskog i nordväst. I övrigt 
�������������������������

De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är spridda, 
främst norr om Hamnedavägen och i anslutning till ban-
vallen. Lagaån är en viktig målpunkt, men är idag delvis 
otillgänglig. Generellt är det svårt att gå en runda i Ham-
neda, på grund av de naturgivna förutsättningarna och 
bristen på gångstigar. Det är viktigt att dessa områden 
tillgängliggörs, samtidigt som natur- och kulturmiljövär-
dena kan bevaras och utvecklas, för att få till rekreativa 
områden och stråk som är attraktiva. Norr om Hamneda-
����������������������������
naturvärden kopplade till kulturlandskapet. Detta område 
har dessutom ett bra läge i orten och är kommunägt, var-
för det föreslås avsättas som grönområde/park, med bland 
annat möjlighet till gångstråk.  

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hamnedas natur- och rekreationsvärden är främst 
kopplade till det öppna kulturlandskapet och till La-
gaån. Det är därför viktigt att arbeta för att bevara de 
�������������������������
och tillgängliggörs. 

• Det är brist på tätortsnära natur och rekreation i 
Hamneda. Ett sammanhängande område med höga 
natur- och rekreationsvärden norr om Hamnedavägen 
föreslås därför avsättas som grönområde/park.

Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, cykel och 
kollektivtrafik 
�������������������������-
karyd på Riksettan. Busshållplatsen ligger på Riksettan 
vid infarten till orten. Busshållplatsen föreslås lokaliseras 
i anslutning till skolan för att förbättra kopplingen till 
samhället och kompletteras med bil- och cykelparkering 
��������������������Vid utbyggnad av 
industri- och verksamhetsområde i anslutning till E4:an 
ska gång- och cykelvägen förlängas dit och behovet av 
busshållplats för snabbuss vid E4:an utredas. En eventuell 
framtida ombyggnad av vägen till Älmhult kan medföra 
ett behov av en förbifart förbi Hamneda, men det utreds i 
så fall separat. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Hamneda är det viktigt att arbeta med att: 

• Möjliggöra gång och cykling på den för orten viktiga, 
�������������������������-
gen Hamnedavägen/Marknadsvägen. 

• Möjliggöra rekreationscykling på banvallen.
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Agunnaryd
Agunnaryd ligger väster om sjön Agunnarydssjön, un-
����������������������������
����������������������������
det förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. I och med 
att Agunnaryd pekas ut som serviceort kan det bli aktuellt 
med ytterligare kommunal service. Bebyggelsen i om-
rådet består av trävillor i varierande ålder. I Agunnaryd 
������������������������Agun-
narydssjön är av riksintresse för naturvård. Med tanke på 
den bördiga jordbruksmarken är det en utmaning att hitta 
platser som kan exploateras. Nya bostäder föreslås i för-
��������������������������

Mångfunktionell bebyggelse

Område 1
Detta område ligger i centrala delen av Agunnaryd och 
föreslås utvecklas med mångfunktionell bebyggelse. I 
mångfunktionell bebyggelse kan bostäder, verksamheter, 
service, besöksanläggningar, drivmedelsstation mm. in-
rymmas. Kommunen äger en del mark i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

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

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

• Bevara större lövträd i samband eftersom området 
ingår i ett regionalt lövstråkssamband.

• Bevara grönområden så att området kan ta hand om 
dagvattnet vid skyfall. 

• Utreda Fornlämningen vid lanthandeln.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Område 2
Detta område ligger utmed Brånavägen som är huvudga-
tan genom samhället. Området föreslås förtätas med sam-
manhängande bostadsbebyggelse. Med sammanhängande 
bostadsbebyggelse kan funktioner förutom bostäder även 
centrum, vård, skola, besöksanläggningar mm. inrymmas. 
Marken i detta område är privatägd. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Bullret från vägen behöver utredas.

• Bevara grönområden så att området kan ta hand om 
dagvattnet vid skyfall. 

• Bevara större lövträd i samband eftersom området 
ingår i ett regionalt lövstråkssamband.

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

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

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

Grönstruktur
Agunnaryd ligger inom ett regionalt grönstråk, i form av 
ett av länsstyrelsen utpekat nord-sydligt lövskogsstråk. 
Detta grönstråk sträcker sig från lövskogsområden öster 
om Ryssbysjön till sjön Möckeln och Älmhults kommun. 
��������������������������
särskilt hög koncentration i ett område mellan Agunnaryd 
och sjön Möckeln. De inventerade naturvärdena i Agun-
naryd är främst kopplade till lövskogsområden, vilka 
också ingår i ädellövskogssambandet, samt till Agunna-
rydssjön. 

������������������������Agun-
naryd, där huvuddelen av de som ligger inom bebyggel-
sen är kommunägda. Området kring hembygdsgården 
utgör ett större bestånd av ädellövskog och har en viktig 
funktion både som del i lövskogsstråket och som en re-
�����������������������������
parkområde med lekplats som också ingår i lövskogsstrå-
ket. Området öster om centrum utgörs av ett rekreations-
område med anlagda dammar som på sikt har potential 
till högre naturvärden.  

Eftersom det regionala grönstråket går rakt genom Agun-
naryd är det viktigt att bevara och utveckla de naturvär-
����������������������������
Parkområdet med lekplats föreslås avsättas som grönom-
råde/park. Tillgängligheten till naturområdena är överlag 
god, men längs Agunnarydssjön behöver den förbättras. 
Vid Agunnarydssjön föreslås ett LIS-område (område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att möjliggöra 
en etablering av camping. 

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

• Hänsyn behöver tas till ett regionalt grönstråk, i form 
av ett nord-sydligt lövstråk, genom Agunnaryd.

• Rekreationsvärden i centrala Agunnaryd behöver 
säkerställas genom att ett rekreationsområde avsätts i 
anslutning till lekplatsen. Gällande detaljplan medger 
bostäder på platsen.

• Tillgängligheten till Agunnarydssjön behöver förbätt-
ras.

• LIS-område för camping vid Agunnarydssjön.
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Åtgärder för hållbara trafikslag – gång, cykel och 
kollektivtrafik 
��������������������������-
hult på länsväg 124, 3 km från byn. Busshållplatsen har 
även pendlarparkering för bil och cykel, men behöver 
kompletteras med gång- och cykelväg från orten för att 
�����������������������������
fungerar som skolbuss utgår dock från byn. 

För att få ett bättre nätverk av gång- och cykelvägar 
i Agunnaryd är det viktigt att arbeta med: 

• Möjliggöra gång och cykling till bland annat skola 
och service på genomfartsvägen. 

• ���������������������������
124.

Utvecklingsområdet för Bolmens östra 
strand
���������������������������
intressen, där de viktigaste är bostadsbyggnation, natur-
värden, friluftsliv, turism och dricksvatten. Det stora om-
rådet, de många intressena, det höga exploateringstrycket 
och det faktum att kommunen inte äger så mycket mark 
i området gör planeringen av området komplicerad och 
därmed tidskrävande. I översiktsplanens samrådsförslag 
fanns därför enbart markanvändningsförslag för bostäder 
och hamn med, samtidigt som det poängterades att frågor 
����������������������������-
das vidare.

Under samrådet har det blivit än tydligare att Bolmens 
östra strand kräver ett helhetsgrepp för att planeringen 
av området ska bli bra och att det är ett för stort arbete 
för att ske inom ramen för översiktsplanen. Hela utveck-
lingsområdet är därför tänkt att hanteras i en fördjupning 
av översiktsplanen efter att översiktsplanen är antagen, 
där samrådsförslagets markanvändningsförslag i utveck-
lingsområdet hanteras vidare. De synpunkter som har 
inkommit under samrådet kommer att beaktas när arbetet 
med fördjupningen påbörjas. T�������������
fördjupad översiktsplan för Bolmens östra strand gäller 
utvecklingsprogrammet för området som tidigare har ta-
gits fram. 
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Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen gällande vindkraft som antogs av kommun-
fullmäktige den 23 april 2018. Denna vindkraftsplan 
kommer även efter den nya översiktsplanens antagande 
att gälla och kommer inte arbetas om till denna över-
�����������������������������, 
����������������������������
���������������������������
hemsida.   

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 2 
juni 2015 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta 
fram förslag till reviderad vindkraftsplan. Förutsättning-
arna för vindkraft har ändrats sedan 2009 då den tidigare 
vindkraftsplanen antogs.

Energimyndigheten har gjort en ny vindkartering med 
250 meter mellan punkterna som används i denna planen. 
Eftersom vinden är den viktigaste faktorn när det gäller 
vindkraft är det viktigt att vindkraftverk placeras där det 
blåser bra. Vindkraftverk kan placeras både på öppna ytor 
och i skogsområden. I skogen behöver vindkraftverken 
��������������������������
bedöms lämpliga för vindkraft.

Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar 
och risker. Många problem har begränsats tack vare ny 
teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan på 
människor, djur och natur. Det ���risk för att människor 
blir störda av ljud, skuggor och påverkan på landskapsbil-
�������������������������������
av vindkraftsetableringar.

����������������������������
måste ta särskild hänsyn till vid planeringen av vindkraft. 
Det gäller naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kommu-
nikationer�������������������������
totalförsvaret samt riksintresse för skyddade vattendrag. 
Ett riksintresse anger att det är unikt eller speciellt i en 
������������������������������
det naturreservat och Natura 2000-områden som ska be-
handlas varsamt. Länsstyrelsen ska alltid kontaktas om 
�������������������������������
vindkraftverken.

Etablering av vindkraft i kommunen kan medföra en rad 
���������������������Anläggande av 
nya vägar, transporter och projekteringsarbeten är sådant 
som kan skötas av lokala entreprenörer���������
möjlighet till arrendeintäkter för markägare samt eventu-
ell vindbonus.

�������������������������-
ringen där verksamhetsutövarna är oroliga för att vissa 
områden och miljöer kan bli mindre attraktiva på grund 
av vindkraftsetableringar����������������
����������������������������
fritidshus och byggnaden hamnar för nära en planerad 
vindkraftsetablering.

De områden som är mest lämpliga för vindkraftsutbygg-
nad anses vara de som har bra vindförhållanden samt har 
närhet till antingen större väg eller kraftledning. Dessa 
områden som är utpekade på en karta ska i första hand 
avsättas för vindkraft.

Ett antal riktlinjer som tar ställning till hur vindkraftver-
ken får se ut och var de ska placeras har satts upp. Dess-
utom beskrivs vad som gäller för påverkan av ljud, ljus 
och skuggor med mera.

Miljöaspekter som behandlats i miljöbedömningen (sid 
49) är naturvård, kulturmiljö, friluftsliv, tysta områden, 
�������������������, skuggbilder, ljus, 
växthusgaser, miljökvalitetsnormer, ekonomiska kon-
sekvenser och sociala konsekvenser. Bedömningen är 
att vindkraftsetableringar är positiva ur miljösynpunkt 
eftersom de kan ersätta elproduktion i anläggningar som 
använder fossila bränslen. Den negativa påverkan som 
kan uppkomma är framförallt ljud, skuggbildning och 
påverkan på landskapsbilden. Det är viktigt att beakta hur 
vindkraftverken ska placeras och utformas för att mini-
mera den negativa påverkan.

Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i 
kommunen och har bland annat tagit ställning till följan-
de:  

• Vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som 
är utpekade i vindkraftsplanen.  

• Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig 
skada inte uppstår på natur- och kulturmiljöns värden.  

• Kommunens vindkraftsplanering ska främja en lång-
siktigt god hushållning med vindenergi och markre-
surser.  

• Placering av vindkraftverk ska i första hand ske 

• där väsentliga intressen inte skadas.

• så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel 
som möjligt. 

• i ordnade grupper.  

• ����������������������

Lämpliga utredningsområden för vindkraft
Endast de markerade områdena på kartan nedan visar de 
områden som är lämpliga för vindkraft i Ljungby kom-
mun. Områdena har ett avstånd på minst 1000 meter till 
bostadsbebyggelse och kyrkor. Dessutom har hänsyn 
tagits till utveckling av samhällena och de större vägar-
na. I de utpekade områdena blåser det mer än eller strax 
���������������������������
inga särskilda allmänna intressen såsom riksintresse för 
friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård samt Natura 
2000-områden inom de utpekade områdena.
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Inom de markerade områdena får utbyggnad av vindkraft 
högre prioritet än andra allmänna intressen. Observera att 
de gränser för områden som prioriteras för vindkraft inte 
är exakta utan måste prövas i varje enskild ansökan.

Nedan görs en enkel beskrivning över hur de prioriterade 
områdena ser ut.

Skäckarp

Kuperat och delvis höglänt skogs- och myrlandskap öster 
om Torpa. Bolmentunneln går genom området. Väl ut-
������������������������������
området.

Vindhastighet: cirka 7,8–8,6 m/s på 150 meters höjd.Område nordväst om Lidhult

Höglänt mosaiklandskap med skogklädda kullar och små 
myrar i en trakt rik på mindre sjöar. Området gränsar till 
Halmstads och Hylte kommuner���������������
vindkraft i området.

Vindhastighet: cirka 7,8–8,1 m/s på 150 meters höjd.

Torpa

¥

0 1 20,5 Kilometer

Skäckarp

Lidhult

¥

0 1 20,5 Kilometer

Område nordväst
 om Lidhult

¥

0 1 20,5 Kilometer

Staverhult

Staverhult

Ett mosaiklandskap med blandskog och väl utbyggt 
skogsvägnät. Ett mindre område med tillräckligt avstånd 
till närmaste bostadshus och med goda vindförhållanden.

Vindhastighet: cirka 8,1–8,6 m/s på 150 meters höjd.
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Riktlinjerna gäller i första hand verk större än gårdsverk. 
Ett gårdsverk har normalt en totalhöjd på ca 50 meter och 
syftar till att generera el för en till två fastigheter.

Gällande riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter från oli-
ka statliga verk enligt nedan, gäller i första hand för vind-
kraftsplanen. Om ändringar görs i föreskrifterna gäller 
dessa även i vindkraftsplanen.

Avstånd
• Avstånd mellan vindkraftverk och kyrkor eller bostä-

der ska vara minst 1 000 meter, men gällande buller-
värde (40 dB(A)) ekvivalent ljudnivå vid husfasad får 
inte överskridas.

• Avståndet mellan ett vindkraftverk och en allmän väg 
bör vara minst lika stort som vindkraftverkets total-
höjd (tornhöjd + halv rotorbladsdiametern), dock all-
tid minst 50 meter. Samråd ska ske med T������

• E.ON elnät ska redan i ett tidigt skede kontaktas för 
samråd då master eller vindkraftverk uppförs inom 
300 meter från E.ON:s luftburna kraftledningar.

• Enligt Transportstyrelsen ska master och vindkraft-
��������������������������
meter från kraftledning vid en totalhöjd under 50 me-
ter, och minst 200 meter från kraftledning vid en to-
talhöjd över 50 meter samt för master och vindkraft-
verk med stag. Avståndet för vindkraftverk beräknas 
med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi.

• Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där 
is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. 
Elforsk rekommenderar i sin rapport 04:13 att riskav-
ståndet kalkyleras med ekvationen d = (D+H) x 1,5 
där d är riskavstånd, D rotordiameter och H navhöjd.

• Avstånd till fastighetsgräns som ligger utanför vind-
kraftsområde ska vara minst 250 meter om inte sam-
tycke ges från berörd fastighetsägare.

• Etablering av vindkraftverk inom ett avstånd av fem 
kilometer från kommungränsen ska föregås av sam-
råd med berörda kommuner.

• Vid vindkraftsetablering inom 55 kilometers avstånd 
från Halmstads och �����������������
kontaktas.

Placering
• Etablering av vindkraftverk ska ske i väl samman-

hållna grupper.

• Vindkraftverk bör inte anläggas på isälvsmaterial som 
bedömts vara av betydelse för nuvarande eller framti-
da vattenförsörjning eller direkt över Bolmentunneln. 
Sydvatten ska kontaktas vid etableringar nära Bol-
mentunneln.

Rotorblad och färg
• Antal rotorblad ska vara lika för alla verk inom sam-

ma grupp eller park.

• Vindkraftverk med stora rotorblad rekommenderas 
eftersom de ger ett lugnare och mer harmoniskt in-
tryck.

• Vindkraftverk inom samma område ska ha samma 
färg.

Ljud och skuggor
• Vindkraftverk ska placeras på sådant avstånd till bo-

stad så att gällande bullervärden vid fasad (40 dB(A)) 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids.

• Antalet skuggtimmar per år för bostad eller annan 
störningskänslig plats bör högst vara 8 h/år faktisk 
skuggtid, 30 h/år teoretisk skuggtid varav högst 30 
minuter/dygn faktisk skuggtid. Om kravet inte kan 
uppfyllas genom placering ska verken programmeras 
så att dessa stannar under vissa givna förhållanden för 
att minska den periodiska skuggningspåverkan.

Reklam
• Reklam får inte förekomma på verk, utom tillverka-

rens och ägarens logotyp på maskinhus.

Telekommunikation
• Vindkraftsaktören ska ta kontakt med respektive 

operatör/nätägare om telekommunikationer när en 
anläggning planeras.

Höjd och ljusmarkering – Utdrag ur Transportsty-
relsens regler om markering av föremål som kan 
utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmä-
lan (2010:155)
• Vindkraftverk som har en totalhöjd mellan 45 - 150 

meter över markytan ska markeras med vit färg 
och vara försett med blinkande medelintensivt rött 
blinkande ljus under skymning, gryning och mör-
ker. Vindkraftverk som är 150 meter eller högre ska 
markeras med vit färg och förses med högintensivt 
vitt blinkande ljus. Ett vindkraftverk som inklusive 
rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är mellan 110 
och 150 meter över markytan får som alternativ till 
medelintensivt rött blinkande ljus förses med högin-
tensivt vitt blinkande ljus under skymning, gryning 
och mörker. Blinkande ljus bör om möjligt synkroni-
seras med närliggande föremåls blinkande ljus för att 
minska störningar i omgivningen.

• I en vindkraftverkspark ska minst de vindkraftverk 
som utgör parkens yttre gräns markeras enligt föregå-
ende punkt. Se också instruktioner enligt Transport-
styrelsens författningssamling TSFS 2010:155, bilaga 
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2 och 3. De vindkraftverk som ingår i en vindkraft-
verkspark och som inte utgör parkens yttre gräns ska 
markeras med vit färg och förses med minst låginten-
siva ljus. De vindkraftverk som är belägna innanför 
vindkraftverksparkens yttre gräns och som har en 
höjd över markytan som är högre än de vindkraftverk 
som utgör den yttre gränsen ska markeras enligt före-
gående punkt.

• Ljuset ska vara placerat på vindkraftverkets högsta 
fasta punkt om denna är 150 meter eller lägre över 
markytan. För vindkraftverk vars högsta fasta punkt 
överstiger 150 meter över markytan ska beslut om 
markering inhämtas från Transportstyrelsen i varje 
enskilt fall.

• Vindkraftverket ska markeras med ljus som är synligt 
horisonten runt.

• ��������������������������
ska en sådan genomföras och skickas till berörda 
������.

• Alla vindkraftsetableringar med vindkraftverk över-
stigande 20 m totalhöjd skall remitteras till Luftfart-
���������������������. Med berörd 
���������������������������-
��������������������

• Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 me-
ter eller lägre över markytan ska riktas uppåt för att 
minska störningar för omgivande bebyggelse.

1. 0o om ljusen installeras på en nivå över 151 
meter.

2. 1o om ljusen installeras på en nivå av 122-151 
meter.

3. 2o om ljusen installeras på en nivå av 92-122 
meter.

4. 3o om ljusen installeras på en nivå lägre än 92 
meter.

El
• All nyanlagd el-kabel till vindkraftverk bör ske med 

markförlagd kabel.

• Ingrepp i mark ska samrådas med Länsstyrelsen, nät-
koncession krävs för linje enligt Ellagen.

• I ett tidigt skede ska elnätsinnehavaren kontaktas för 
��������������������������

Vägar, järnvägar
• Anläggande av skogsbilvägar fram till vindkraftverk 

ska alltid samrådas med Skogsvårdsstyrelsen.

• När en väg anläggs under en kraftledning gäller sär-
skilda regler, därför ska nätägaren kontaktas i god tid.

• En transportplan ska fogas till ansökan som visar hur 
de tunga och långa transporterna skall ordnas.

• En dialog ska föras med T������������-
förhandlingen för att hitta en samsyn angående hög-
hastighetsjärnvägen och vindkraftsområdena om de 
skulle kollidera.

Övrigt
• Vindkraftsaktören ska presentera en tidplan för ge-

nomförandet av vindkraftsanläggning i samband med 
ansökan.

• Bolagen rekommenderas att fördela intäkter så att 
markägare/grannar till vindkraftsparken samt fören-
ingar får ta del av intäkterna. Vinstavkastningen kan 
också fördelas med en viss %, beroende på hur stor 
del av parkens ljudområde går in i respektive grann-
fastighet.

• Sydvatten ska i ett tidigt skede kontaktas vid utbygg-
nad av vindkraft i närheten av Bolmentunneln.

• I samråd med Räddningstjänsten ska, vid behov, skyl-
tar sättas upp inom vindkraftsområde med rekom-
menderat säkerhetsavstånd och eventuella riskzoner 
������������������������

• Vindkraftsaktören ska kontakta MSB (Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap) för att kontrollera 
att vindkraftverken inte påverkar Rakels kommunika-
tion och utalarmering.

• Fotomontage ska tas fram vid varje etablering. Ställ-
ningstagande utifrån landskapsbild och kulturmiljö 
ska avgöras från fall till fall.

• �������������������������
(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skick-
as in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser 
byggnader och andra föremål högre än 45 m och be-
lägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort.

• Sociala och kulturella konsekvenser av vindkraftseta-
blering ska beskrivas, om det inte anses helt obehöv-
ligt.

• En konsekvensutredning kan krävas i vissa fall för att 
beskriva påverkan på landskapet och dess värden.
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Landsbygds-
utveckling  
i strandnära 
lägen
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Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade 
LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda 
skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar 
dispenser och upphäver strandskyddet.

För att upphäva strandskyddet måste något av följande 
skäl i Miljöbalken 7 kap §18c uppfyllas, samt att syftet 
med strandskyddet inte påverkas, det vill säga djur- och 
växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och all-
mänhetens tillgång till strandområden försämras inte:

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från om-
rådet närmast strandlinjen. 

• Marken behövs för en anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte till-
godoses utanför området. 

• Marken behövs för att utvidga en pågående verksam-
het och utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området. 

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

• Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse. 

����������������������������
i kommunens översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen kan enligt Miljöbalken 7 kap §18d följan-
de särskilda skäl användas:

• Åtgärden bidrar till en utveckling av landsbygden.

• Vid komplettering av enstaka en- eller tvåbostadshus 
����������������������������

För att kommunen ska kunna peka ut ett LIS-område 
måste enligt Miljöbalken 7 kap §18e vissa villkor vara 
uppfyllda:

• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbyg-
den.

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

• Området har endast en liten betydelse för att tillgodo-
se strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i områden som har god 
tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på 
platsen. Det kan gälla en byggnad, anläggning eller verk-
samhet som långsiktigt bidrar till utvecklingen av lands-
bygden eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, att 
������������������������������
allt handlar det om områden som inte ligger i närheten av 
större tätorter. Villkoret är att byggnationen kan ske utan 
att strandskyddets syften åsidosätt.

Generella riktlinjer
Särskilda riktlinjer vid exploatering inom föreslagna 
LIS-områden för att minska negativ påverkan och i störs-
ta mån bidra till positiv påverkan handlar om att särskilt 
beakta behovet av VA-lösningar. I genomgången av 
LIS-områden framgår att områden utmed Bolmens östra 
strand, Bolmstad - Hölminge, kräver en övergripande 
VA-lösning för att kunna möjliggöra vidare utveckling. 
������������������������������
och säkerställa gröna passager, både för växt- och djurliv 
och för det rörliga friluftslivet.

LIS-planens status
Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS-plan) den 30 augusti 2011. En LIS-plan är inte ju-
ridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering 
av strandnära områden. Under arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan har det tematiska tillägget inte arbetats 
om utan kommer även fortsättningsvis fungera som ett 
gällande tillägg till översiktsplanen. Inga ändringar av de 
����������������������������
den miljökonsekvensbedömning som gjordes i samband 
med gällande LIS-plan bedöms fortfarande aktuell, dock 
����������������������������
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessa områden 
har lyfts in i översiktsplanen och behandlats på liknande 
sätt som områdena i LIS-planen. Konsekvenserna av de 
föreslagna nya LIS-områden har bedömts och redovisas 
i bilagan Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning. 
Kommunen ser behovet av ett större omtag av planen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen efter att den nya 
översiktsplanen är antagen, där alla områden ses över och 
vid behov ändras. 

Alla LIS-ärenden måste prövas genom detaljplan, 
bygglov eller särskilt beslut från miljö- och byggnämnden 
eftersom LIS-planen endast är vägledande för efterkom-
mande beslut. I denna prövning ska det kunna visas att 
strandskyddets båda syften tillgodoses långsiktigt och att 
det sökta området är lämpligt. En bedömning görs utifrån 
relevanta planeringsförutsättningar, bland annat natur-, 
rekreations-, och kulturmiljövärden, totalförsvar, dricks-
vattentäkter, översvämningsrisk, geotekniska förhål-
landen, jordbruksmark, hotade växt- och djurarter samt 
teknisk infrastruktur som vatten och avlopp. På så sätt 
hanteras frågor som inte bedöms i LIS-planen eller där 
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ny information har tillkommit sedan LIS-planen antogs 
201���������������������������
LIS-område ska en möjlig åtgärd ändå kunna prövas mot 
de kriterier som ställs avseende landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Samtliga LIS-områden presenteras i en kommunöver-
����������������������������
med i gällande LIS-plan som även efter översiktsplanens 
antagande kommer att gälla i sin helhet tills ett annat be-
slut tas. För att läsa mer om utvecklingen i dessa områden 
hänvisas till kommunens LIS-plan. Område 18 till och 
���������������������������-
de LIS-plan. Möjlig användning och riktlinjer för deras 
utveckling hanteras i texten nedan. Förslagens lämplighet 
har bedömts utifrån ett antal faktorer, som i stycket ovan.

Tillagda områden

18. Askaken – Lidhult

Användning

Området är lämpligt för en utveckling av bostäder, verk-
samheter, turism och friluftsliv. Med närhet till service 
��������������������������
LIS-område. 

Riktlinjer

Bostadsbebyggelse bör placeras söder om badplatsen i 
����������������������������
med vägen. Verksamheter för turism placeras lämpligast 
i närhet av badplatsen. Hänsyn behöver tas till de natur- 
���������������������������-
tra delen av området omfattas av riksintresse för natur-
vården och ett Ramsarområde, medan området i nordväst 
gränsar till ett naturreservat och Natura 2000-område. 
Hänsyn bör tas till naturvärdena samt säkra tillgänglighe-
ten till natur och rekreationsområdet. 

19. Agunnarydsjön

Användning

Området vid Agunnaryd är lämpligt för verksamhet med 
inriktning mot turism till exempel camping, grillplatser, 
båtbryggor, toaletter med mera. En utveckling av cam-
�����������������������������
i Agunnaryd genom att det skapas mervärden med arbets-
tillfällen och mötesplatser. 

Riktlinjer

Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna 
stråk som är utpekade enligt Länsstyrelsen samt att säker-
ställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön.  
Exploatering kan innebära negativa konsekvenser genom 
�����������������������������
om spridningstråket försvinner. 

Området ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora 
delar är inom risk för översvämning. Exploatering bör 
föregås av närmare utredning av förutsättningarna genom 
planläggning av området. 

20. Kösen

Användning

Området vid Kösens östra strand anses som lämpligt för 
en utveckling med bostadsbebyggelse i en gles formation 
med separerade bostadstomter. Området ligger relativt 
nära det nationella stråk som går mellan Halmstad och 
Ljungby, utvecklingen av området kan gynna den ����-
�����������������������������
samhället Angelstad.  

Riktlinjer

Bebyggelse bör placeras så att risken för skador vid över-
svämning blir minimala samt att påverkan minimeras på 
värdefulla naturvärden och rekreationsvärden samt aktiv 
jordbruksmark. 

21. Skålån – Åby

Användning

Området är lämpligt för en utveckling av bostadsbebyg-
gelse med en bebyggelse som anpassas efter det i kul-
turmiljöprogrammet utpekade kulturmiljöområdet kring 
������������������������������
service och infrastruktur i Lagan och ett LIS-område här 
������������������

Riktlinjer

Ny bebyggelse gestaltas med hänsyn till att området lig-
ger inom ett utpekat kulturmiljöområde i kommunens 
kulturmiljöprogram och gränsar till den kulturhistoriskt 
värdefulla industribebyggelsen. Sträckan längs det tidi-
gare industrispåret till torvmossen hålls obebyggd och 
eventuella lämningar som räls, slipers eller relaterat till 
torvbrytningen bevaras. 

Hänsyn behöver tas till natur- och rekreationsvärden. 
�����������������������������
som fortsätter utanför området samt att förbättra rekrea-
tionsmöjligheterna. 
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som be-
handlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att 
�������������������������
uppdelade för att göra översiktsplanen lättare att läsa 
��������������������������
digital version som du hittar på kommunens hemsi-
da.

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till 
översiktsplanen. Här kan du läsa om vad en över-
siktsplan är, varför kommunen tar fram en ny, hur 
processen med att ta fram en översiktsplan går till 
samt när planen beräknas vara färdig. Du kan även 
läsa om vilka nationella, regionala och kommunala 
mål, planer och program som översiktsplanen be-
rörs av samt hur man förhåller sig till dem.  

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

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

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskriver 
de förutsättningar som kommunen har att jobba utef-
ter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen och 
������������������������
som kan komma att påverkas vid den fysiska utveck-
lingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande 
översiktlig planering fungerar och hur kommunen 
kan fortsätta arbetet med översiktlig planering efter 
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du 
���������������������������
För att få en bra bakgrund och öka förståelsen för 
del 4 bör del 1 läsas först.

Innehåll
5 Nulägesbeskrivning och  

hänsyn till  
allmänna intressen

8 Natur

14 Kulturmiljö

16 Kulturliv

18 Fritid och rekreation

22 Boende

22 Arkitektur

24 Landsbygdsutveckling och 
service

28 Arbetsmarknad, näringsliv 
och kompetensförsörjning

32 Social hållbarhet

32 Besöksnäring

34	 Trafik	och	kommunikationer

36 Järnväg

40 Teknisk försörjning

44 Miljö- och riskfaktorer

51 Omvärldsanalys

56 Referenslista
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Nulägesbeskrivning 
och hänsyn till  
allmänna intressen
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Allmänna intressen beskrivs i andra kapitlet plan- och 
bygglagen och är bland annat natur- och kulturaspekter, 
utformning av bebyggelse samt bestämmelser i miljöbal-
ken. De allmänna intressena ska kommunen ta hänsyn till 
vid planläggning och lovgivning. I miljöbalkens tredje 
kapitel beskrivs vilka verksamheter som är allmänna en-
ligt plan- och bygglagen. 

Riksintresse kan beskriva två olika typer av områden, 
större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. mil-
jöbalken eller områden som är riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken och där den ansvariga nationella myndig-
heten har ett ansvar för att ange anspråk. Ett riksintresse 
����������������������������
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riks-
����������������������������-
soluta, utan en förändring i anslutning till riksintressena 
kan komma att påverka riksintressena som helhet samt 
att riksintresseområdenas skyddsavstånd beror på hur 
respektive områdes unika värden påverkas. Riksintressen 
ska behandlas och redovisas i den kommunala översikts-
planen så att det tydligt framgår hur dessa förhåller sig 
till andra intressen men också för att avvägningar mellan 
oförenliga riksintressen ska kunna göras. En beskrivning 
�����������������������������
respektive tematiskt avsnitt nedan.

�����������������������������
och musselvatten samt omgivningsbuller och är bestäm-
melser om kvaliteten på de olika miljöerna. Normerna 
har så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, men 
�����������������������������
Dessa normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-di-
rektiv.  

I följande avsnitt beskrivs kommunens nuläge indelat i ett 
antal tematiska avsnitt. Nulägesbeskrivningen innehåller 
en övergripande tematisk beskrivning av kommunen och 
en analys av kommunens styrkor och svagheter. Vidare 
redovisas riksintressen och kommunens förhållningssätt 
till dessa, samt andra relevanta skydd och hänsyn.

Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står 
����������������������������-
områden som kommunen står inför samt förslag på ställ-
ningstaganden för att bemöta dem. 

• Natur

• Kulturmiljö

• Boende

• Arkitektur

• Landsbygdsutveckling & service

• Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning

• Besöksnäring

• Fritid och rekreation

• Kultur

• Social hållbarhet

• T�������������

• Järnväg

• Teknisk försörjning

• Miljö- och riskfaktorer
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Natur
Berggrunden i Ljungby kommun består huvudsakligen av 
gnejs. Öster om Ryssby/Agunnaryd består berggrunden 
av granit, förutom ett nord-sydligt stråk av diabas. Både 
gnejs och granit ger upphov till näringsfattiga jordar, 
medan diabas ger upphov till mer näringsrik jord. 

����������������������������-
ta jordarterna. Den dominerande moränen utgör ofta ett 
������������������������������
dalgångarna runt Lagaån, på Bolmsö, sydväst om Bolmen 
samt i området mellan Södra Ljunga och Tutaryd. De 
kan utgöras av både rullstensåsar och stora slättområden, 
����������������������������
torvjordar, vilket är vanligast sydväst om Bolmen.

Ljungby kommun är till ytan en stor kommun och omfat-
tar en mängd olika gröna (natur) och blåa (vatten) struk-
turer som är spridda över dess yta. Kommunen ligger på 
den norra delen av Sunnerboslätten, där sjöar, myrar och 
jordbruksdalar utgör öppna inslag i en skogsdominerad 
landskapsbild. Den västra delen av kommunen är rik på 
skog och myrar, medan den östra karaktäriseras av ett 
mer mosaikartat landskap, med insprängda nord-sydliga 
dalgångar med jordbruksområden mellan skogsmarker.

����������������������������
för naturvård. Vidare är sjön Bolmen av riksintresse för 
�����������������������������
för skyddade vattendrag. Som riksintresse klassas även 
de 39 Natura 2000-områdena i kommunen, vilka antingen 
hör till EU:s habitatsdirektiv eller fågeldirektiv. Vidare 
����������������������������
ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen precis intill 
Ljungby tätort vilket ger möjligheter för tätortsnära fri-
luftsliv������������������������-
råden vittnar om kommunens varierande och skyddsvärda 
natur. 

Utöver riksintressen och naturreservat är även strandom-
råden skyddade i form av strandskydd. Strandskyddet 
säkerställer att strandnära naturområden är tillgängliga 
för friluftsliv och skyddade för växt- och djurliv, vilket 
innebär restriktioner vid uppförandet av ny bebyggelse 
och andra förändringar. I Ljungby kommun har sjöarna 
Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen, Unnen och Möckeln 
utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 me-
ter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har 100 meter 
både inåt land och ut i vattnet. 

I kommunens samhällsplanering ska enligt 7 kap. mil-
jöbalken hänsyn tas till olika naturvärden, vilka utgör 
underlag till översiktsplanen och kommande detaljpla-
nering. Det berör till exempel biotopskyddsområden, 
naturminne, nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar, 
länets naturvårdsprogram, naturvårdsavtal, hotade arter 
och artportalen samt det generella biotopskyddet enligt 7 
kap. 11 § MB. 

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Naturvård:����������������������-
munen. Många av områdena, särskilt i den västra delen 
av kommunen, har värden i form av våtmarksområden, 
sjöar/vattendrag, naturskog och växtliv, ibland kombine-
rade med geologiska värden eller odlingslandskap. I östra 
������������������������, 
odlingslandskap, lövskog, fågelliv, växtliv och geologiska 
värden. Riksintresseområdena ingår i översiktsplanens 
��������������������. Hänsyn till den-
��������������, och därmed riksintressena för 
naturvård, är en förutsättning vid framtagande och hante-
ring av markanvändningsförslag. Där intressen står mot 
varandra behöver fördjupade studier visa hur grönstruk-
turens funktion kan bevaras vid ändrad markanvändning. 
Bebyggelseområden eller större infrastruktur ska om 
möjligt inte planeras i obruten terräng inom riksintresse-
områdena, medan enstaka bebyggelse och besöksmål bör 
planeras med försiktighet. 

Yrkesfiske: Sjön Bolmen. Mark- och vattenområden som 
����������������������������
���������������������������-
näringen. Riksintresset utnyttjas därför som stöd vid till-
�����������������������������
verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med 
en översyn av riksintresset.  

Skyddade vattendrag: Fylleåns avrinningsområde, 
med källområde i de myr- och skogsrika gränstrakterna 
mot Hallands län. Fylleån är relativt lite påverkad av 
vatten-kraftsutbyggnaden och sjöregleringarna är små. 
Vattenkraft samt vattenreglering eller vattenledning för 
kraftändamål får inte utföras i Fylleån med tillhörande 
����������

Natura 2000:������������������
klassade som Natura 2000-områden med habitatsdirek-
tiv och i några fall även fågeldirektiv. För alla Natura 
�������������������������� 
Det krävs tillstånd enligt Miljöbalkens 7 kap. 27-29 §§ 
för verksamheter eller åtgärder i eller i anslutning till ett 
Natura 2000-område som på ett betydande sätt kan påver-
ka miljön i naturområdet. Bebyggelseområden eller större 
infrastruktur ska om möjligt inte planeras inom Natura 
2000-områden. Enstaka bebyggelse och besöksmål bör 
planeras med försiktighet. Vid en eventuell utbyggnad 
av höghastighetsjärnväg i den korridor som är utpekad i 
översiktsplanen kommer dock ett Natura 2000-område 
vid Toftaån att beröras. Järnvägskorridoren har placerats 
så att berörd del av området kan minimeras. 
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Grönstruktur består av en struktur av viktiga natur- och 
rekreationsområden. Dessa områden innefattar värde-
fulla natur- och rekreationsvärden samt områden som är 
viktiga för att binda ihop dessa till mer sammanhängan-
de grönstråk. Grönstrukturen visas relativt schematiskt 
i översiktsplanens strukturbild och utgörs där i princip 
av områden som innefattar sjöarna Bolmen, Vidös-
tern-Flåren och Möckeln samt ett våtmarksområde runt 
Årshultsmyren. Detta är områden där Ljungby kommun 
också ser en potential för rekreation och besöksnäring – 
�������������������������������
längre ner. Vidare redovisas i strukturbilden en blåstruk-
tur med de viktigaste sjöarna och vattendragen. 

De områden som har högst naturvärden redovisas här i 
en mer detaljerad karta. Denna regionala grönstruktur har 
���������������������������-
plan för grön infrastruktur” och med stöd av genomförda 
naturinventeringar i orterna och i områden med högre 
exploateringstryck. För att kontrollera hur grönstrukturen 
hänger ihop med grannkommunernas har de olika länssty-
relsernas redovisning av grön infrastruktur studerats och 
slutsatsen är att grönstrukturen generellt sett hänger ihop 
bra över kommungränsen. De regionala grönstråken är 
avgörande för växt- och djurlivets möjlighet att fortleva 
och är därför av stor betydelse för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster�����������������
viktiga landskaps- och kulturmiljövärden – ängs- och 
betesmark behöver dock fortsatt skötsel för att kunna be-
varas och utvecklas. I kartan redovisas även var grönstrå-
ken inte riktigt hänger ihop och behöver förstärkas för att 
kunna fungera. I många fall är den regionala grönstruktu-
ren beroende av att grönstrukturen på ortsnivå fungerar, 
vilket är tydligast i Ljungby och Agunnaryd. I orterna har 
����������������������������- 
och rekreationsvärden. 

Ljungby kommun har idag grönstrukturplaner för tre av 
tätorterna som redovisar var upprustning behövs och var 
parkmark saknas. Dessa grönstrukturplaner behöver dock 
uppdateras och tydligare hantera ekologiska värden. I 
den byggda miljön spelar natur- och grönstruktur en stor 
roll. Gröna och blåa värden i tätorterna fyller en viktig 
funktion och skapar värden för staden i form av ekosys-
temtjänster, alltså sådant som människan får från naturen 
i form av till exempel pollinering, vattenrening och natur-
upplevelser. Ekosystemtjänster är något kommunen måste 
prioritera i högre grad i framtida planering, dels för sam-
hället i sig men även för den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden i kommunen och länet har 
minskat, vilket främst beror på att dess livsmiljöer påver-
kats av miljöförstörelse i form av strukturomvandlingar 
inom skogs- och jordbruket. Inom kommunen och Krono-
bergs län är det främst arealen åker och betesmark samt 
slåtteräng som minskat, vilket bidragit till att Kronoberg 
är det län i Sverige där rödlistade arter dör ut i snabbast 
takt. I översiktsplanen poängteras därför betydelsen av 
att säkerställa att aktiv jordbruksmark kan bibehållas och 
att eventuella ianspråktagande görs på ett hållbart sätt. 

Urbaniseringen sker i en högre takt vilket bidragit till att 
������������������������������
bosätter sig i städer och färre brukar marken.  

En kommunal ansvarsart är en rödlistad/fridlyst art med 
ett ur nationellt perspektiv viktigt utbredningsområde 
�����������������������������
kommun. Ljungby kommuns ansvarsarter utgörs av 
����������������������������
av ansvarsarterna har gjorts i samråd med länsstyrelsen. 
Klockgentiana och skaftslamkrypa förekommer båda 
���������������������������
sjö i södra delen av kommunen. Klockgentiana gynnas av 
bibehållen betesmark. Skaftslamkrypa är beroende av att 
������������������������������
viktigt att dess växtlokaler inte växer igen. 

���������������������������
är typiska för Ljungby kommun men ovanliga i andra de-
lar av regionen eller landet. Dessa miljöer har höga bio-
logiska värden samt många rödlistade och krävande arter. 
Liten utbredning ofta kombinerad med minskande trend 
innebär risk för förlust av biologisk mångfald. Ljungby 
kommuns ansvarsbiotoper utgörs av ”Fuktängar med 
blåtåtel och starr” (Natura 2000-kod 6410) samt ”Öppna 
mossar och kärr” (Natura 2000-kod 7140).

Den biologiska mångfalden påverkas även av invasiva ar-
ter (arter som inte förekommit naturligt i Sverige utan har 
�����������������������������
andra spridits genom oaktsamhet. De invasiva arterna kan 
konkurrera ut naturligt förekommande arter och påverka 
ekosystemet negativt. I Ljungby kommun har bland annat 
jättelokan spridit sig och tränger undan inhemska arter.
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Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss 
människor genom tiderna. Kulturmiljöer är nödvändiga 
kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både his-
torien och dagens samhälle. För att man ska kunna ta del 
av kulturmiljöerna är det viktigt att de bevaras, används 
och utvecklas.

Ljungby kommuns kulturmiljöer har koppling till hela 
spektret av jordbruk, industrier, byar, staden, militär, kyr-
kor, gravfält, kommunikationer och muntliga berättelser. 
Kommunens kulturmiljöer präglas till stor del av natur-
förutsättningarna, skog med delvis stort inslag av myr-
mark samt nord-sydliga dalstråk med vatten, jordbruk-
smark, vägar och bebyggelse. Det viktigaste dalstråket är 
����������������������������-
nellt betydelsefull vägstruktur, i form av E4:an och dess 
�����������������������������
kulturmiljöer och storslagna fornlämningsmiljöer. 

Det kommunövergripande kulturmiljöprogrammet som 
antogs av kommunfullmäktige 2019-06-17 innehåller 
riktlinjer för skydd och utveckling. Jämfört med tidigare 
kulturmiljöprogram har det större fokus på helhetsmiljö-
er och modernare bebyggelse. Kulturmiljöprogrammet 
omfattar 36 områden, av vilka 8 även är riksintressen. 
Riksintresseområdena i Ljungby kommun utgörs av 
landsbygdsmiljöer med odlingslandskap och bebyggel-
semiljöer, med allt från herrgårdar till bondbyar. Kul-
turmiljöprogrammet innehåller dessutom avsnitt med 
lagstiftning, aktuella mål, en kulturhistorisk beskrivning 
av kommunen och en redogörelse av skyddsobjekt som 
kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och fornläm-
ningar�������������������������
som byggnadsminnen. Utöver dessa skyddade områden 
���������������������������-
jöer, där dock byggnader och miljöer i många fall saknar 
tydligt förankrade och utökade skydd och därmed riskerar 
att förvanskas eller rivas.

De områden som redovisas i kulturmiljöprogrammet upp-
visar ett sådant särskilt historiskt, kulturhistoriskt, mil-
jömässigt eller konstnärligt värde som avses i plan-och 
bygglagens 8 kap 13 §. Fastighetsägaren har ansvar för 
att alla om- och tillbyggnader utförs på ett sätt som gör 
att byggnader och bebyggelseområden inte förvanskas, 
vilket gäller både om åtgärderna kräver bygglov och inte. 
För att i större utsträckning kunna reglera bebyggelsen 
inom dessa områden behövs utökad lovplikt. 

Med fornlämningar menas ”lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit ge-
nom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna”. 
Lämningarna ska dessutom ha tillkommit före 1850. Alla 
fornlämningar, och ett område runt dem, är skyddade av 
lagstiftningen. Det omgivande fornlämningsområdet har 
samma lagskydd som fornlämningen men dess storlek 
behöver oftast fastställas av länsstyrelsen i samband med 
åtgärder i fornlämningens närhet. Inför detaljplanering 
av ett område bör fornlämningssituationen utredas tidigt 
för att förenkla processen. Ljungby kommun har många 

och ovanligt välbevarade fornlämningar, vilka till stor del 
är koncentrerade invid sjöar och längs vattendrag som 
Lagaån. Två fornlämningstyper där kommunen utmärker 
sig är fornåkrar och gravfält. Fornåkrar är spår efter ti-
����������������������������
och jordbruksmark, och även kan innehålla andra typer av 
lämningar�����������������������-
����������������������������
karttjänster, till exempel länsstyrelsens webb-GIS. 

Kulturmiljöarbete handlar mycket om att skapa förutsätt-
ningar för människor att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljöer. Det är därför viktigt att arbeta tvärsekto-
riellt med kulturmiljöer, inom bland annat samhällspla-
nering, besöksmålsutveckling, naturvård och fastighets-
förvaltning. Kommunens kulturmiljöarbete inkluderar 
myndighetsutövning, förvaltning, kunskapsspridning och 
tillgängliggörande av kulturmiljöerna. Förbättrad kun-
skapsspridning om kulturmiljöfrågor kan vara ett sätt att 
stärka förståelsen för dessa frågor och att kulturmiljöer 
tydligare ses som resurser för tillväxt och livskvalitet i 
bland annat samhällsplanering, naturvård och besöksnä-
ring. För att förbättra styrningen och samordningen av det 
kommunala kulturmiljöarbetet behövs, förutom ett tydligt 
och förankrat kulturmiljöprogram, även tydliga rutiner för 
både det löpande och det långsiktiga arbetet.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Kulturmiljövård:�������������������
alla utom en ligger i de gamla centralbygderna Lagadalen 
och Bolmsö. Riksintressena uppvisar fornlämningsmil-
jöer, odlingslandskap, lång bosättningskontinuitet och 
koppling till kommunikationsstråk. Riksintressena ingår 
bland de utpekade värdefulla kulturmiljöerna i Ljung-
by kommuns kommunomfattande kulturmiljöprogram, 
vilka anges vara områden som enligt plan- och byggla-
gens 8 kap. 13 § är värdefulla ur kulturmiljöhänsyn och 
där generellt förvanskningsförbud gäller. För alla dessa 
kulturmiljöer beskrivs historik, viktiga miljöer, beva-
randevärde, karaktärsdrag och kvaliteter samt aktuellt 
lagskydd i kulturmiljöprogrammet. Utifrån dessa har 
kulturmiljöprogrammets riktlinjer för framtida utveckling 
�������������������������������
hanteras. Vidare kan länsstyrelsens fördjupade beskriv-
ningar av riksintressena fungera som ett viktigt stöd vid 
handläggning av plan- och byggärenden, men det kvarstår 
i nuläget viss formell hantering för alla riksintressen utom 
Hamneda. 

Där intressen står mot varandra behöver fördjupade stu-
dier visa hur kulturmiljöns funktion kan bevaras vid änd-
rad markanvändning. Bebyggelseområden, infrastruktur 
eller besöksmål inom riksintresseområdena bör planeras 
med försiktighet. Två av riksintressena, Hamneda och 
Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka, berörs av översiktsplanens 
förslag på nyexploatering. Vid redovisning av översikts-
planens markanvändningsförslag i Hamneda och Lagan 
förtydligas vilka områden som berörs av riksintresset. I 
�����������������������������
kunna tas samtidigt som orterna kan utvecklas. 
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Lista över numrerade områden i karta:

1. Bolmsö kyrkby        2. Håringe-Skeda 

3. Skällandsö               4. Toftaholm   

5. Yxkullsund             6. Perstorp-Möcklagård   

7. Flahult                    8. Vittaryd 

9. Hallsjö                   10. Kvänarp 

11. Hörda-Klövaryd  12. Lida-Husaby 

13. Lagans station     14. Lagans Textilfabriker 

15. Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka         16. Öxnalt 

17. Vret                     18. Tjust 

19. Torarp                 20. Rya-Ularp-Värset-Djurarp 

21. Ljungby              22. Prästeboda 

23. Piksborg             24. Berghem 

25. Stavhult              26. Målensås 

27. Annerstad           28. Kånna 

29. Mjäryd Sommarsäte      30. Lammakulla-Angshult 

31. Hyhult                 32. Hjortseryd 

33. Bäckaryd-Bäck   34. Hamneda 

35. Ivla                      36. Nöttja

Kulturliv
��������������������������
och ett brett kulturutbud. Verksamhetsplanen för kultur i 
Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument 
för kommunens kulturverksamhet och är kopplad till 
Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på 
regional nivå. I kommunens verksamhetsplan för kultur 
sätts fokus på samverkan med många parter såsom för-
eningar, studieförbund och kulturinstitutioner såväl som 
mellan olika politikerområden och förvaltningar. Många 
aktörer bidrar till att skapa ett rikt kulturliv i Ljungby 
kommun – det professionella kulturlivet, det civila sam-
hället och föreningslivet. Andra viktiga aktörer är folk-
bildning och näringsliv�������������������
bild och formkonstområdet i Ljungby. På scen¬konstom-
rådet, som inrymmer områdena musik, teater och dans, 
����������������. 

���������������������������
en verksamhet som är omfattad även i ett internationellt 
perspektiv. Berättartraditionen är stark och kommunen 
bör utveckla och ta tillvara på bland annat Sagobygdens 
redan etablerade varumärke med kopplingar till Unesco 
som kan locka till sig mer kultur. Berättartraditionen är 

ett av de utpekade fokusområdena som Ljungby kommun 
bestämt sig för att arbeta med för att nå kommunvisionen 
”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 
000 invånare år 2035”.

Den samtida konstens uttrycksmöjligheter kan inklu-
dera Ljungby kommuns fokusområden på många olika 
sätt. Det kan handla om att aktivera platser och skapa 
�������������������������, plat-
sens historia, kollektiva minnen eller relationer.  Väl ge-
������������������������������
processen, påverkar människors trygghet, gemenskap och 
delaktighet. Konstens och konstnärers friare roll kan ge 
���������������������������. 

Kommunens konstpolicy och 1%-regeln tillämpas i 
���������������������������-
tal konstguide och även en tryckt version. I den kommu-
���������������������������
och cirka 1 500 lösa konstverk. Många av dessa verk är 
traditionella föreställande skulpturer����������
ett utarbetat kommunalt kulturstödssystem som kan stöd-
ja kulturverksamhet i föreningar, nätverk, organisationer 
och till enskilda och andra aktörer������������
organisationer som får regionalt, statligt och kommunalt 
stöd – Länets bildkonstmuseum Ljungbergmuseet och 
kulturföreningen Berättarnätet Kronoberg. 

Viktiga kulturella mötesplatser i staden är unesco-utmärk-
ta Sagomuseet, Kulturhuset Grand, Länets bildkonstmu-
seum Ljungbergmuseet, Folkbiblioteken, Sommarscenen 
Ljungby hembygdspark och det historiska Ljungby Gam-
la Torg. Ljungbergsmuseet är en viktig mötespunkt för 
�����������������������������-
ar tex konsthallen i Ljungby bibliotek och konstväggen 
i Ljungby ����������������������
kulturarenor som används för scenkonstframträdanden, 
��������������������������-
skola som erbjuder undervisning i ämnena musik, dans 
och muntligt berättande i ett antal orter. I Ljungby tätort 
����������������������������

Det som Ljungby kommun saknar är i dagsläget tillgång 
till lokaler och scener som är anpassade utifrån de olika 
aktörernas och konstformernas behov�����������
behov av att få upprustade, tillgänglighetsanpassade och/
eller nybyggda lokaler och scener för kulturverksamhet i 
Ljungby kommun. 

Fritid och rekreation
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I Ljungby kommun är möjligheterna till en bra fritid 
����������������������������
���������������������������
det en mångfald av aktivitetsytor som exempelvis sport-
hallar/planer, friidrottsanläggningar, 18-håls golfbana, 
motocrossbana och ridanläggningar����������
det moderna arenor som kan användas av både invånare 
�����������������������������
av mer ändamålsmässiga lokaler samt infrastruktur och 
kommunikationer��������������������
dessa lokaler. Kostnaden för delaktighet i föreningslivet 
är jämförelsevis låg nationellt jämfört. Vissa utrustnings-
krav på exempelvis idrottsutrustning är dock trösklar som 
behöver överbryggas. Ett sätt att hantera det är en fritids-
bank som lånar ut utrustning till kommuninvånare i alla 
åldrar.

I Ljungby kommun är möjligheten till rekreation och 
����������������������������-
växlande landskapet med 190 sjöar har genom historien 
utformat Ljungby och dess omgivningar, vilket medför att 
�����������������������������
������������������������������
uppleva natur av varierande slag. Bolmenområdet, Vidös-
ternområdet och Möckelnområdet utgör riksintresse för 
friluftsliv och består alla tre av större sjöar med närom-
råde. Grönstrukturen i översiktsplanens strukturbild om-
fattar större sammanhängande områden med natur- och 
rekreationsvärden, vilka omfattar de tre riksintressanta 
sjöområdena samt ett våtmarksområde runt Årshultsmy-
ren. Dessa utgör områden där Ljungby kommun också ser 
en potential för rekreation och besöksnäring. Ett problem 
är tillgängligheten till områdena. Man behöver bil för att 
�����������������������������
������������������������������-
kring i kommunen är kulturmiljöerna många där man kan 
uppleva både det historiska och kulturella arv som präglar 
vår kommun.

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Friluftsliv: Bolmenområdet, Vidösternområdet och 
Möckelnområdet med omland är riksintressen för fri-
luftsliv. Naturvårdsverket beslutade 2017 om justerade 
avgränsningar och nya fördjupade värdebeskrivningar för 
alla kommunens riksintressen för friluftsliv. Riksintresse-
na innehåller områden med särskilt goda förutsättningar 
för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt 
områden med särskilt goda förutsättningar för vattenan-
knutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevel-
ser������������������������- och kul-
turmiljövärden, landskapsbild, vattenkvalitet, service och 
allmänhetens tillgång till områdena. Av särskild betydelse 
är att strandområdenas natur- och rekreationsvärden beva-
ras och utvecklas. Strandområdenas värden hanteras i den 
kommunala planen för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge samt för sjön Bolmen även i utvecklingsprogrammet 

för Bolmens östra strand. Vid arbete med vattenmiljöer är 
det viktigt att vid behov ha dialog med övriga kommuner 
som berörs av sjön. 

Där intressen står mot varandra behöver fördjupade 
studier visa hur friluftslivets funktion kan bevaras vid 
ändrad markanvändning. Bebyggelseområden eller stör-
re infrastruktur ska om möjligt inte planeras i obruten 
terräng inom riksintresseområdena, medan besöksmål 
bör planeras så att friluftslivets värden kan bevaras och 
utvecklas. 
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Boende
Bostäder, arbetsplatser�����������������-
nader är grundläggande byggstenar i människors vardags-
miljöer. Kommunen är genom sin roll som markägare, 
planerare, myndighet, beställare och byggherre en viktig 
förebild för marknadens aktörer och ska föregå med gott 
exempel.

Ljungby kommun har (halvårsskiftet 2020) 28 607 invå-
nare, medan centralorten har (årsskiftet 2018/2019) 16 
181 invånare. Under 1980- och 1990-talet låg kommu-
nens befolkning relativt stabil på cirka 27 500 invånare. 
Efter en nedgång i början av 2000-talet ökade befolkning-
en från mitten av 2000-talet och särskilt efter år 2015. Be-
folkningsökningen beror till viss del på ökad invandring 
������������������������������
och övriga riket. 

För att kunna hantera befolkningsmålet behöver kommu-
nen aktivt satsa på ökat bostadsbyggande, både av villor 
och lägenheter. Efterfrågan och marknadsförutsättningar-
na för nybyggnation skiljer sig åt mellan de olika delarna 
av kommunen. Efterfrågan är som störst i Ljungby stad 
och utmed vissa strandsträckor, särskilt vid sjön Bolmens 
����������������������������
serviceorter som översiktsplanen pekar ut och på övrig 
landsbygd. I den kommunala bostadskön gå det att se 
att intresset för 1-2 rumslägenheter är störst, men även 
3- rumslägenheter har en stor efterfrågan. Det är även 
tydligt att den äldre delen av befolkningen kommer att 
öka de närmsta åren och att behovet av bostäder anpas-
sade för dem ökar och kan bidra till en större rörelse i 
����������������������������
integrerat boende och social hållbarhet med en blandning 
av boendeformer, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. 
Bostadsutbudet utanför Ljungby stad består till största 
����������������������������-
hetspriserna är låga i de mindre tätorterna samtidigt som 
det råder bostadsbrist i kommunen. Det är viktigt att det 
byggs bostäder av olika slag för att komplettera det be-
���������������������������

����������������������������
olika orter och mycket mark som är planlagd för bostäder. 
På landsbygden ges möjligheter till en glesare bebyggel-
se med större tomter. Kommunen kan erbjuda sjö- och 
naturnära boende i varierande miljöer och arbetar med 
landsbygdsutveckling i strandnära läge för att möjliggöra 
ny bebyggelse i attraktiva lägen som idag har strand-
skydd. I staden kan värdefulla markresurser utnyttjas mer 
����������������������

Boendemiljön omfattar inte enbart bostaden utan även 
andra funktioner kopplade till boendet som lekplatser, 
parker och service. Nya servicefunktioner som förskola, 
skola och äldreboende ska i så stor utsträckning som möj-
ligt integreras i bostadsbebyggelse och ingå i planering 
�����������������������������
åstadkomma bra boendemiljöer, men det krävs insatser 
för att uppnå förbättringar. 

Arkitektur
Arkitektur omfattar utformningen av byggnader, gator, 
platser, parker, stadsstrukturer och landskapet. Arkitektur 
som är genomtänkt och väl utförd skapar stora värden på 
kort och lång sikt för de som bygger, de som bor och ver-
kar på platsen samt för samhället i stort. 

Arkitektur från olika tidsepoker, byggd efter olika plane-
�����������������������������-
by kommun. Utvecklingen av Ljungby stad har gått från 
by via köping år 1828 till staden med kvartersstruktur 
med tingshus, gästgiveri, kyrka, torg och Storgata. Med 
järnvägen kom bangård, stationshus, godsmagasin och 
järnvägspark. Industrisamhällets framväxt och urbanise-
ringen har också präglat staden med större industriområ-
den, utbyggnaden av stora villor som på Strömgatan och 
����������������������������
runt centrum. I och med att järnvägen försvann och Rik-
settan lades om kom staden att hamna lite vid sidan om. 
Under 1960-talet revs delar av centrum och ny bebyg-
gelse uppfördes med ett modernistiskt och mer avskalat 
formspråk, till exempel butiker som EPA och Domus. I 
en sådan enhetlig miljö passar vissa senare tillförda de-
taljer som balkonger och skärmtak inte in utan medför 
snarare att miljön blir spretig. Staden har i övrigt en va-
�����������������������������
och landmärken som kyrkan, Gamla Torg, Tellushuset, 
Tingshuset, Terrazahuset, sjukhuset och Järnvägsparken. 
����������������������������
����������������������������
����������������������������
som Åsikten, Ljungbergsmuseet och tillbyggnaden av 
Terrazahuset.

Landsbygden är rik på intressanta kulturbyggnader och 
miljöer, en levande landsbygd med herrgårdar, säte-
rier och brukade gårdar. Järnvägens tillkomst gynnade 
framväxten av orter som Lidhult, Byholma, Bolmen, 
Angelstad, Ryssby, Hamneda, Kånna, Lagan och Vitta-
ryd. Fortfarande kan man ana järnvägens påverkan även 
�����������������������������
kommunen utvecklades från landskommuner till tätorter 
i folkhemmets anda med skola, pensionärslägenheter och 
������������������������, miljöer 
och byggnader i både Ljungby stad, tätorterna och lands-
bygden som innehåller stora kvaliteter.
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Landsbygdsutveckling och service
Ljungby kommun kan ses som en landsbygdskommun. 
Kommunen är en av de största till ytan söder om Stock-
holm. Befolkningstätheten är 16 invånare per kvadratki-
lometer, vilket är relativt lågt för en kommun i södra Sve-
rige. I västra kommundelen är det som mest glesbefolkat, 
med endast 0–5 invånare per kvadratkilometer. Kommu-
nens totala yta utgörs huvudsakligen av landsbygd av 
skiftande karaktär. Ljungby kommun karaktäriseras av 
�����������������������������
yta. Cirka 30% av kommunens befolkning bor utanför 
kommunens tätorter.

Landsbygden i Ljungby kommun erbjuder attraktiva 
boendemiljöer, med vackra kultur- och naturmiljöer. Det 
������������������������������-
tal dagligvaruhandlare med ombudstjänster och landsbyg-
den präglas även av ett starkt föreningsliv. Den relativt 
glesa befolkningen gör att även mindre orter får en viktig 
roll. Näringslivet utanför Ljungby består traditionellt sett 
mest av tillverkningsindustri, samt jord- och skogsbruk. 
Numera växer sektorerna för tjänster, service och besök-
snäring, och blir allt viktigare för att skapa och erbjuda 
arbetstillfällen.

Kommunens förutsättningar med utspridd befolkning på 
�����������������������������
upp med likvärdig servicetillgänglighet över kommunens 
yta. Det gör det även svårt att motivera riktade satsningar 
���������. Ekonomiska resurser ska täcka insatser 
���������������������������
verksamheter, lokaler eller cykelleder. Mindre investe-
ringar kan göra stor skillnad för orter, och kan motiveras 
även om befolkningsantalet som gynnas är litet. På vissa 
platser är det på grund av begränsad storlek svårt att upp-
rätthålla kvalitet inom skola och förskola. Med ett litet 
kundunderlag kan det även vara svårt att bedriva daglig-
varuhandel, vilka ofta också innehåller andra viktiga ser-
vicefunktioner för lokalsamhället.

Nedan följer en kort beskrivning av servicetillgänglighe-
ten i Ljungby kommun undantaget centralorten. Kartorna 
����������������������������-
�����������������������������
�������������������������������
service som listas nedan.

�������������������������

• Åtta kommunala grundskolor och en fristående 
grundskola på landsbygden, tio kommunala förskolor 
och fyra fristående förskolor på landsbygden samt ett 
fristående gymnasium i Ryssby.

• LSS-boende i Lagan, daglig verksamhet i Lagan, 
särskilt boende för äldre i Lagan och Lidhult samt 
HVB-verksamhet i Lagan.

• �������������������������-
buss med 96 hållplatser besökta månadsvis i övriga 
delar i kommunen.

• �������������������������
tandvård och apotek i Lagan.

• Kommunala bad, badplatser och övriga fritidsanlägg-
ningar (exempelvis fotbollsplaner, utegym och elljus-
���������������� 

Kommersiell service utanför Ljungby stad:

• Dagligvaruhandel i Lagan, Agunnaryd, Södra Ljunga, 
Lidhult, Ryssby och Tannåker�������������
ombudtjänster för post, betaltjänster, apotek, och/eller 
systembolaget.

• Drivmedelsstationer i Ryssby, Tannåker, Lidhult, La-
gan, Vittaryd, Agunnaryd och Kånna (Berghem) samt 
Södra Ljunga när butiken är öppen. Laddstolpar för 
����������������Toftaholms herrgård.  

Ideella organisationer:

• ��������������������������-
ingsliv med över 200 föreningar inom kultur, idrott 
och lokalutveckling (såsom sockenråd, samhällsför-
eningar och byalag).

• I några fall driver föreningar egna idrottsanläggning-
ar, bygdegårdar och badplatser, med eller utan kom-
munalt stöd.
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Arbetsmarknad,  
näringsliv och  
kompetensförsörjning

Fotograf: Ali Raza
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Arbetsmarknad, näringsliv och kompe-
tensförsörjning
En fungerande arbetsmarknad där arbetstagare och ar-
betsgivare möts, och där utbud och efterfrågan matchas 
mot varandra, är viktig för att en kommun ska fungera. 
Den svenska arbetsmarknaden består till cirka 2/3 av 
��������������������������, varav 
näringslivet har störst betydelse för sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. Olika branscher ställer olika krav på 
arbetskraftens kompetens, varför arbetsmarknadens sam-
mansättning spelar stor roll för vilka kompetenser som 
efterfrågas. Rätt kompetens kan säkerställas med kompe-
tensförsörjning, antingen via rekrytering eller via kompe-
tenshöjande åtgärder.

Arbetsmarknad
Arbetstillfällena i Ljungby kommun är koncentrerade till 
centralorten med närområde. De större arbetsplatserna 
������������������������������-
ken, samt i Lidhult. I övriga orter utgörs arbetsplatserna 
främst av mindre verksamheter. Nästan en tredjedel av 
���������������������������
vilket är klart mer än i länet och riket. Kommunen har 
också en jämförelsevis liten handels- och servicesektor 
samt privat tjänstesektor. ����������������-
lig sektor är också något lägre, där vårdsektorn är stark 
och statlig sektor svag. Eftersom Ljungby kommun är en 
relativt liten arbetsmarknad är branschbredden begränsad, 
vilket innebär att smalare yrkesgrupper inte är represen-
terade i kommunen utan behöver arbetspendla till andra 
orter. På en mindre arbetsmarknad kan det även vara svårt 
för arbetsgivarna att hitta efterfrågad kompetens. Ljung-
by kommun har en låg in- och utpendling, vilket gör att 
arbetsmarknaden för huvuddelen av befolkningen av-
gränsas till kommunen. Pendlingsnettot är i nuläget något 
negativt.

Arbetslösheten i Ljungby kommun är 8,4 % i september 
2020, vilket är lägre än genomsnittet i både länet och ri-
ket. Arbetslösheten har dock i kommunen liksom i riket 
i stort stigit med cirka 2 % det senaste året. Sysselsätt-
ningsgraden har samtidigt minskat något under perioden 
2007–2014 vilket beror på att antalet sysselsatta minskat 
mer än antalet i arbetsför ålder. De som i dagsläget står 
till arbetsmarknadens förfogande är framförallt nyanlän-
da/utrikesfödda och i mindre utsträckning ungdomar. Att 
få dessa grupper i arbete är viktigt både för att minska 
arbetslösheten och försörja arbetsmarknaden med arbets-
kraft. Det är framöver färre unga som inträder på arbets-
marknaden än åldersavgångarna, vilket riskerar till att 
leda till brist på arbetskraft.  

Näringsliv
Näringslivet i Ljungby kommun kännetecknas av en 
stor andel tillverkningsindustri. Näringslivets struktur 
utgörs till allt större del av små och medelstora företag, 
vilket gör den mindre känslig för förändringar och om-
ställningar. En förskjutning från tillverkningsindustri till 
övriga branscher sker över tid, med en ökning av antalet 
sysselsatta hos service- och tjänsteföretagen de senaste 
åren. Ljungby har ett attraktivt läge i korsningen mellan 
E4:an och Riksväg 25, vilket är viktigt för branscher med 
logistikföretag. Kommunen har en jämförelsevis hög spe-
�����������������������, men nästan 
ingen inom handels- och servicesektorn eller den privata 
tjänstesektorn. Tillverkningsindustrin är exportorienterad, 
vilket gör att den är konjunkturkänslig. Denna bransch 
lever också ständigt med hotet om att produktionen kan 
utlokaliseras. Många företag har brist på personal med 
rätt kompetens och det kan vara svårt att få ungdomar att 
utbilda sig inom industriteknik.

Inom industrin är teknikutveckling viktig för att företagen 
ska kunna vara konkurrenskraftiga och här är digitalise-
ringen av produktion och produkter ett tydligt önskemål. 
Eftersom kommunen har en begränsad branschbredd är 
det viktigt att stärka de branscher som är underrepre-
senterade. Den pågående ökningen inom tjänstesektorn 
behöver uppmuntras, där upplevelse- och besöksnäringen 
är en intressant och växande bransch. För att locka unga 
vuxna är det förutom arbetsutbudet även viktigt att ut-
veckla kommunens attraktivitet även på andra plan. Bland 
annat genom att öka tillgången på aktiviteter, kultur och 
friluftsliv och möjligheten till vidareutbildning. En viktig 
förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas är 
�����������������������������
både i Ljungby och i övriga större orter. Markområdena 
ska vara attraktiva, där bra läge värderas högst. För verk-
samheter innebär det ofta skyltläge i välexponerade lägen 
till exempel längs med E4:an medan det för tjänsteföretag 
snarare innebär centrala lägen.

Kompetensförsörjning
Att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft är inte 
��������������������������
matchningsproblematik då många arbetsgivare har svårt 
�����������������������������-
kraft som inte har efterfrågad kompetens. I kommunen 
���������������������������
välutbildade ingenjörer, IT-tekniker, elektriker, sjukskö-
terskor, pedagoger, säljare och lastbilsförare. Under de 
närmsta åren förväntas också stora pensionsavgångar 
inom sektorerna utbildning, bygg, service och omsorg, 
samt för övriga högskoleutbildade. 
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Andelen högutbildade i Ljungby kommun är låg jämfört 
med både länet och riket, vilket syns på andelen i yrkes-
verksam ålder med eftergymnasial utbildning. Däremot är 
andelen som slutför grundskolan och gymnasiet högre än 
rikssnittet. Kvinnor har generellt sett högre utbildnings-
nivå än män och skillnaden har ökat under det senaste 
���������������������������
form av högskola och yrkeshögskola, med utbildningar 
till bland annat sjuksköterska och lönekonsult. Campus 
Ljungby har ett nära samarbete med det lokala näringsli-
vet, vilket gör att uppdragsutbildningar kan skräddarsys 
utifrån beställarens behov. Ljungby kommun har liksom 
����������������������������-
�����������������������������-
så är ett problem för kompetensförsörjningen.

För att lösa kompetensförsörjningen behövs ett brett 
���������������������������
ökad inpendling och att locka hit arbetskraft (främst unga 
vuxna) från andra regioner�����������������
kortare pendlingstider är ett sätt att öka arbetsmarknader. 
���������������������������-
by är förhoppningen att arbetsmarknaden kan försörjas 
med den arbetskraft som efterfrågas.
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Social hållbarhet och 
Besöksnäring
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Social hållbarhet
För att få en nulägesbild av den sociala hållbarheten i 
Ljungby kommun har ett antal nyckeltal studerats. De har 
valts ut för att de berör arbete som kommunen bedriver 
inom social hållbarhet och därigenom kan påverka. Samt-
liga nyckeltal kopplas både till den faktiska inkluderingen 
i samhället och till känslan av att vara inkluderad i sam-
hället, då båda faktorerna är nödvändiga för att undvika 
utanförskap i samhället. 

Antalet anmälda våldsbrott kan användas som ett mått på 
hur hög brottsligheten är. Hög brottslighet anses vara ett 
�����������������������������-
jer de regler som styr ett demokratiskt samhälle. I Ljung-
by kommun är det få anmälda våldsbrott både jämfört 
�����������������������������
under åren 2017–2019.

Antalet elever som är behöriga för och genomför gym-
nasiestudier ses som ett tecken på inkludering då ar-
betsmarknaden i större utsträckning efterfrågar högre 
utbildning. Förenklat kan det sägas att en gymnasieexa-
men i många fall är nödvändig för att etablera sig på ar-
betsmarknaden. I kommunen är andelen elever i årskurs 9 
som är behöriga till yrkesprogram något högre än i riket. 
Andelen med gymnasial utbildning är betydligt högre än i 
riket och regionen, men har liksom i landet i stort minskat 
något under ett antal år. Andelen som har eftergymnasial 
utbildning är däremot lägre i kommunen än i riket och 
regionen. 

Andelen hushåll och invånare i ekonomisk utsatthet är ett 
tecken på socioekonomiskt utanförskap. Svag ekonomi 
begränsar nämligen individer i deras möjlighet att delta 
i samhället och i företeelser som i många fall ses som 
självklara, som avgifter till föreningar, möjlighet till se-
mesterresor eller att kunna ge bort presenter. I Ljungby 
kommun är andelen 0–19 åringar i ekonomiskt utsatta 
hushåll klart lägre än i riket. Även avsaknad av tillit till 
andra är lägre än i riket. Avsaknad av tillit hos invånare 
är en stark indikator för utanförskap då det underlättar 
för andra strukturer att få fäste, hos individer så väl som 
i samhället i stort. Några av dessa strukturer kan vara ex-
tremistiska grupper, kriminella nätverk eller hemlöshet. 

Långtidsarbetslöshet medför avsaknad av en fast inkomst 
och därmed en stabil ekonomi. Eftersom arbetslöshet 
också får till följd att arbetets sociala sammanhang förlo-
ras, innebär det i dubbel bemärkelse en risk för utanför-
skap. Andelen långtidsarbetslösa i kommunen är lägre än 
i riket och har under åren 2017–2019 legat relativt stabil, 
samtidigt som den har sjunkit något bland ungdomar. 

Valdeltagandet är en grundpelare i en fungerande demo-
krati där varje individ känner sig inkluderad i samhället 
och dess utveckling. Valdeltagandet i Ljungby kommun 
är något lägre än rikssnittet.

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en 
tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut 
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till an-
talet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I Ljungby kommun 
ligger ohälsotalet högt i förhållande till jämförelsekom-
muner och riket under hela perioden 2001–2019, särskilt 
för kvinnor. Efter år 2010 ligger Ljungby kommun klart 
högre än riket och alla jämförelsekommuner. Under peri-
oden 2016-2019 är dock tendensen sjunkande. 

Besöksnäring
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande bransch 
och Ljungby kommun har beslutat att arbeta med be-
söksnäringen på ett mer strategiskt sätt. Det strategiska 
arbetet sker i nära samverkan med Destination Småland, 
Region Kronobergs organisation för utveckling av besök-
����������������������������-
söksnäring som togs fram 2010, vilken sträcker sig fram 
till år 2020. En ny nationell strategi för en hållbar turism 
och besöksnäring tas fram med mål som ska gälla fram 
till 2030. Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige, 
vilken bidrar till lokal och regional utveckling runtom i 
landet. För Region Kronober������������-
strategi för 2013–2020 och arbete pågår under 2020 med 
en ny besöksnäringsstrategi som ska gälla 2020–2026. 
Ljungby kommun ska i sitt arbete ta hänsyn till både den 
nationella och den regionala strategin. 

Besöksnäringen i Ljungby kommun riktar idag in sig på 
������������. Om man ska generalisera vill de 
utländska turister som kommer för att semestra i kommu-
nen koppla av samt uppleva den svenska landsbygden, 
de traditionella svenska sederna och kulturen. De vill 
även äta gott, se på älgar�����������������
på loppis. Övriga besökare är främst intresserad av sport- 
och kulturevenemang, shopping, landsbygdens caféer och 
badplatser.

I dagsläget är Ljungby kommun stark på den utländska 
������������������������������
marknader och samtidigt stärka närvaron på redan etable-
rade marknader. De viktigaste besöksmålen i kommunen 
är Sagobygden med Sagomuseet, älgparkerna, de många 
�����������������������������, 
hembygdsgårdar och -parker, museum, Gamla Torg, lop-
pisar, djurgårdar, hotell, spa och konferensanläggningar.

Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet med 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet. Sedan december 2018 är Sagobygden, en 
verksamhet som drivs av den ideella föreningen Berättar-
nätet Kronoberg, upptaget på Unescos register över goda 
metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga 
immateriella kulturarv. Detta är det första exemplet på 
immateriellt kulturarv i Sverige. Som en följd av detta 
kan det immateriella kulturarvet stärkas ytterligare, vilket 
kan ha positiv inverkan på kommunens identitet och be-
söksnäring.
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Trafik och kommunikationer
För att kunna resa, transportera gods och utbyta infor-
����������������������������-
������������������������������
�������������������������������
����������������������������
som berör Ljungby kommun, även om resor till och från 
����������������������������-
na kommunikationerna är avgörande för alla människors 
möjlighet att resa och består i Ljungby kommun i huvud-
����������

Ljungby kommun är med sydsvenska mått en stor och 
glesbefolkad kommun, vilket har betydelse på hur man 
rör sig. Centralorten ligger strategiskt där de riksintresse-
klassade E4:an och riksväg 25 möts. Länsväg 124 (mellan 
Ljungby och Liatorp) och länsväg 592/594 (via Hamneda 
och Pjätteryd) utgör viktiga regionala vägförbindelser 
mellan Ljungby och Älmhult. E4:an och riksväg 25 
österut har huvudsakligen bra standard, medan vägför-
bindelserna till Halmstad och Älmhult är i störst behov 
av förbättring. Mot Älmhult prioriteras väg 594/592 före 
länsväg 124, med anledning av den raka sträckningen 
och möjligheten till snabbare kommunikationer mellan 
centralorterna. För delar av både E4:an och riksväg 25 är 
ombyggnad påbörjad och kommer att ge förbättringar vad 
�����������������������������-
by har relativt nära till järnvägsstation i Alvesta, Älmhult, 
Halmstad och ���������������Växjö och 
Halmstad.

���������������������������
den har under lång tid varit utgångspunkten vid samhälls-
planering, vilket syns bland annat i vägutformning och 
tillgången till parkeringsplatser��������������
����������������������������
mellan Ljungby och intilliggande kommunhuvudorter 
men mer begränsad i Ljungby stad och till kommunens 
övriga orter����������������������-
������������������������, vilka i 
princip går med enstaka turer för arbetspendling mellan 
���������������������������
��������������������, vilken är en 
���������������������������
plats i kommunen som måste beställas i förhand. Region 
Kronoberg har under våren 2020 låtit ta fram en utred-
ning om möjligheten att införa stadsbussar i Ljungby stad 
och kommunens målsättning är att inom något år få igång 
������������������������������
������������������������������
viktigare om man tar hänsyn till en eventuell station på en 
höghastighetsjärnväg.

Längs allmänna vägar gäller ett generellt byggnadsfritt 
avstånd på 12 meter räknat från vägområdets gräns. 
���������������������������-
ten och kräver tillstånd från länsstyrelsen. Vid större väg-
ar kan det byggfria avståndet vara större om det behövs 
������������������������������

beslutat om ett utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter 
för E4:an samt 30 meter för riksväg 25, länsväg 124 och 
länsväg 568 mellan Myrebo och Lagan. E4:an, riksväg 
25 och väg 124 (via ringleden västerut till E4:an) är även 
utpekade som farligt gods-leder. Inom 150 meter från 
transportleder för farligt gods beaktas riskfrågor vid kom-
mande fysisk planering genom att en riskanalys tas fram, 
i enlighet med RIKTSAM – Riktlinjer för rikshänsyn i 
samhällsplanering som är framtagna av Länsstyrelsen i 
Skåne. Vägar för farligt gods kan kräva att ytterligare sä-
kerhetsaspekter beaktas för att minska risken för olyckor 
eller för att minimera skadorna vid olyckor, bland annat 
genom att i närheten av vägen undvika hårda konstruktio-
ner och markanvändning som uppmuntrar till stadigva-
rande vistelse. Omledningsväg för farligt gods går genom 
Lagans samhälle. Ett arbete med att studera en alternativ 
väg sker parallellt med översiktsplanen. 

De större vägarna i anslutning till Ljungby stad påverkar 
stadens expansion, särskilt E4:an och riksväg 25 som 
utgör tydliga fysiska barriärer och bullerkällor. Staden 
har därför hittills hållit sig innanför dessa barriärer, med 
undantag för industriområden väster om E4:an. Ringle-
den runt staden utgör också en barriär och bullerkälla, 
dock inte i lika hög grad, men på grund av närliggande 
bostadsområden och ett stort antal korsningspunkter är 
�������������������. 

Utbyggnad av ringleder runt Ljungby stad har dock 
��������������������������-
���������������������������
������������������������������
upp, vilket syns i Ljungby centrum i form av ombyggd 
bussterminal med pendlarparkering, gångfartsområde, 
sänkt hastighet och ombyggda vägar. Större vikt läggs 
även på att koppla ihop gång- och cykelvägnätet inom 
och mellan orter, både utifrån behov för pendling till ar-
bete och skola samt för turismcykelvägar. 

Övriga kommunikationsmedel utgörs bland annat av 
telefon, bredband, post och tv/radio. Regeringen har ta-
git fram en bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 
2025”, vilken poängterar IT-infrastrukturens betydelse 
för bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning, 
forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och 
klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social 
delaktighet. Strategin innehåller ett antal mål, med slut-
målet att hela Sverige år 2025 bör ha tillgång till snabbt 
bredband. Bredbandsutbyggnaden är expansiv och har 
�����������������������������-
bilkommunikation, men på grund av kommunens storlek 
kan det ta tid att bygga ut i önskad takt. 
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Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Väg: E4:an och riksväg 25. E4:an ingår i det av EU 
utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. 
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell 
betydelse. E4:an sträcker sig genom hela Sverige och 
är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods 
som personer. Både E4:an och riksväg 25 ingår i det av 
riksdagen fastställda nationella stamvägnätet, med vägar 
av särskild nationell betydelse. Riksväg 25 är en viktig 
tvärförbindelse i södra Sverige som förbinder Halmstad 
med Växjö och Kalmar. Eftersom riksväg 25 är viktig för 
arbetspendling och regional utveckling är det för Ljungby 
kommun viktigt att hela sträckan mellan Halmstad och 
Växjö är av hög standard. 

Vid förändring och exploatering i vägarnas närområde tas 
hänsyn till att de är klassade som riksintresse samt att de 
har utökat byggnadsfritt avstånd och utgör farligt gods-le-
der. Inom det utökade byggnadsfria avståndet, som är 
50 meter för E4:an och 30 meter för riksväg 25, bedöms 
�����������������������������-
stånd från länsstyrelsen. Vägar för farligt gods kan kräva 
att ytterligare säkerhetsaspekter beaktas för att minska 
risken för olyckor eller för att minimera skadorna vid 
olyckor. Vidare behöver byggnation i närheten av vägarna 
utformas för att bullersituationen inte ska försvåra för till 
�����������

Översiktsplanen föreslår ingen ändrad markanvändning 
som direkt påverkar riksintressena väsentligt. Översikts-
planen pekar dock på behovet av en förlängning av ring-
leden och ny anslutning till riksväg 25 om en eventuell 
station på en riksintresseklassad höghastighetsjärnväg 
lokaliseras i anslutning till Vislandavägen enligt över-
siktsplanens förslag. En förlängd ringled skulle i det fallet 
�����������������������������
���������������. Förlängning av ringleden 
och ny anslutning till riksväg 25 behöver studeras vidare 
i dialog med T�������Viktiga frågor att ta hänsyn till 
i fortsatta studier av en förlängd ringled är riksväg 25:s 
nuvarande utformning och sträckningsindelning, avstån-
������������, stadens utveckling och höghas-
tighetsjärnvägens status. 

Järnväg
Regeringen beslutade år 2014 att tillsätta en utredning 
om ny infrastruktur i landet, där frågan om utbyggnad 
av stambanor för höghastighetståg ingår. T������
har i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor 
för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö. Byggnationen börjar med tre projekt 
från ändpunkterna; Ostlänken (Stockholm-Linköping), 
Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm. De nya stamba-
norna för höghastighetståg mellan Stockholm och Göte-
borg respektive Malmö ska dock färdigställas på längre 
sikt, i den takt som ekonomin tillåter. I samband med en 
åtgärdsvalsstudie för en möjlig höghastighetsjärnväg mel-
lan Jönköping och Malmö tog T�������������
ungefär 3 mil bred korridor. Idag har dock T������

inget uppdrag att utreda vidare någon järnvägskorridor 
genom kommunen och har i nuläget inga tydliga anspråk 
på var en eventuell järnväg kan gå. 

����������������������������-
na, där de närmaste stationerna för Ljungby kommun är 
Värnamo och Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan 
dessa stationer går genom Ljungby kommun. Planerings-
förutsättningarna för kommunen är dock osäkra då det 
��������������������������-
järnvägen mellan Värnamo och Hässleholm. En möjlig 
höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö/  
Helsingborg är klassad som riksintresse för framtida 
��������������������������
������������

Ljungby kommun ser stor potential i en möjlig höghas-
tighetsjärnväg genom kommunen med station i anslut-
ning till Ljungby stad, då det skulle ha stor betydelse för 
kommunens och stadens utveckling, samtidigt försvårar 
de oklara planeringsförutsättningarna kring höghastig-
hetsjärnvägen kommunens samhällsplanering. För att 
tydliggöra kommunens förhållningssätt till höghastighets-
järnvägen har ett separat politiskt beslut tagits, vilket styr 
hur översiktsplanen utformas och hur kommunen agerar i 
övrig samhällsplanering. 

En station vid Ljungby stad ska fungera som attraktiv by-
������������������������������
och närområdet utvecklas med verksamheter, handel, 
bostäder och parkering. Kommunens utredningar pekar 
på att kortast och lämpligast järnvägssträckning går strax 
utanför Ljungby stad, varför komplettering med station 
i Ljungby kan ske relativt enkelt. En station i Ljungby 
������������������������������
och skulle enligt T��������������������-
underlag på minst 2000 resenärer/dag. 

En station kommer att kräva investeringar i anslutande 
�������������������������������
kunna utnyttjas maximalt. Förbättrade kommunikationer 
ger ökade pendlingsmöjligheter till och från Ljungby, 
vilket förväntas medföra bättre förutsättningar för bland 
annat företagsetableringar, utökad arbetsmarknad, befolk-
ningsökning och ökat bostadsbyggande. Höghastighets-
järnvägen kommer att innebära påverkan på omgivningen 
både under byggtiden och när den är utbyggd – i form av 
bland annat buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, 
�������������������������

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Järnväg: Tänkt framtida riksintresse för höghastighets-
järnväg mellan Jönköping och Malmö, vilken dock saknar 
������������T����������������
fått i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor 
för höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stock-
����������������������������
men den kortaste sträckningen går genom kommunen. 
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För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till hög-
hastighetsjärnvägen har ett separat politiskt beslut tagits, 
vilket styr hur översiktsplanen utformas och hur kommu-
nen agerar i övrig samhällsplanering. Beslutet innebär att 
kommunen har tagit ställning till att en 500 meter bred 
korridor för höghastighetsjärnvägen reserveras strax öster 
om Lagadalen, att plats för en järnvägsstation avsätts vid 
Vislandavägen strax öster om Ljungby stad samt att kom-
munen har en restriktiv hållning till nyetableringar inom 
hela korridoren. 

Kommunens analys av lokalisering av korridor för en 
eventuell höghastighetsjärnväg pekar på att en östlig 
dragning är både lämpligast och troligast, utifrån såväl 
����������������������������-
viks två passager av Lagadalen med E4:an och Lagaån 
samt förenklas den smala passagen mellan sjöarna Vidös-
tern och Flåren. Vidare minskas påverkan på nuvarande 
eller framtida bebyggelse i Lagan, Ljungby och Hamne-
da, riksintressen för natur och friluftsliv, Bergaåsens och 
Ljungby-Lagans vattentäkter samt sankmarker och övriga 
naturvärden. Denna dragning är den rakaste vägen mellan 
Värnamo och Hässleholm, innebär troligen en lägre kost-
nad och kan vara att föredra ur ett regionalt perspektiv.

En järnväg i föreslagen dragning kommer dock att ge-
nomkorsa Natura 2000-område vid Toftaån och Ber-
gaåsens vattenförekomst, vilken är utpekad som viktig 
vattenresurs som saknar vattenskyddsområde i ”Vatten-
försörjningsplan för Kronobergs län” och föreslås ingå i 
en revidering av Ljungby-Lagans vattenskyddsområde.

En bredd på järnvägskorridoren på 500 meter bedöms 
kunna inrymma skyddsområde med bland annat buller-
���������������������������-
seringen. Med smalare korridorer ökar möjligheten för 
kommunen att ha en mer restriktiv inställning till ny be-
byggelse eller andra satsningar inom området. 

Järnvägskorridoren kommer inte pekas ut som markan-
vändning på andra platser än där kommunen ser att det 
����������������������������
Inom de områden där markanvändning inte pekas ut kom-
mer förfrågningar om ny bebyggelse att samverkas med 
T�����������������������������
av järnvägen är genomförd.

Den lämpligaste lokaliseringen av stationen bedöms vara 
norr om Vislandavägen öster om ringleden runt Ljungby 
stad. Denna lokalisering är relativt nära stadens centrum 
����������������������������Vis-
����������������������������
att enkelt ta sig både till centrum och till platser utanför 
�����������������������������-
den tillräckligt stort för att kunna hantera störande buller 
och vibrationer samt att kunna uppföra ny bebyggelse 
som minimerar störande buller och vibrationer och sam-
tidigt är bulleravskärmande för bakomliggande bebyggel-
se. Med föreslagen stationslokalisering bedöms järnvä-
gens negativa konsekvenser minimeras och på ett bra sätt 
kombineras med stationens positiva konsekvenser. 
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Teknisk försörjning
Den tekniska försörjningen är en förutsättning för att våra 
samhällen ska kunna fungera och omfattar bland annat 
energiförsörjning, vatten och avlopp, dagvattenhantering 
och avfall.

Vatten och avlopp
Dricksvatten kan hämtas från yt- eller grundvattentäkter. 
I Ljungby kommun används enbart grundvattentäkter 
��������������������������-
invånare dricker av. För att kunna använda vattnet från 
täkterna som dricksvatten renas det i ett av kommunens 
15 vattenverk. Många av kommunens vattenverk har pro-
blem med grundvattnets kvalitet och kvantitet och/eller 
har ingen tillgång till reservvattentäkt. På grund av att 
en stor del av kommunens befolkning bor på landsbyg-
den har många enskilda dricksvattenbrunnar. I Ljungby 
�����������������������������, 
överföringsledningen Bolmentunneln och Bergaåsens 
vattentäkt, vilka säkerställer vattenförsörjningen för delar 
av Skåne respektive Alvesta och Växjö kommun. Förhåll-
ningssätt till riksintressena redovisas i avsnittet ”Miljö- 
och riskfaktorer” på följande sidor.

I samma kretslopp som dricksvatten ingår även avlopps-
vatten, vilket är ett samlingsnamn för vatten som på nå-
got sätt är påverkat av samhället. Avloppsvatten som är 
kopplat till det kommunala VA-nätet samlas in och renas 
i reningsverk innan det släpps ut i en sjö eller ett vatten-
drag. Det största reningsverket är beläget i Ljungby tätort, 
���������������������������-
spridda i kommunen. Avloppsvatten från Kånna, Ryssby, 
Lagan, Vittaryd och Dörarp går i överföringsledning till 
Ljungbys reningsverk och beslut om ytterligare en över-
����������������������������
till Bollstad, Bolmsö.

���������������������������
���������������������������-
trationsanläggningar med mera. Dessa avloppssystem kan 
inte rena avloppsvattnet fullständigt och reningsförmågan 
försämras dessutom över tid. Ungefär hälften av alla en-
skilda avlopp i kommunen bedöms idag vara undermåli-
ga. Hushåll med enskilt avlopp kan i områden med tätare 
bebyggelse orsaka att vattenkvaliteten och miljön försäm-
ras och riskerar att påverka yt- och grundvatten, i form av 
övergödning, försurning och föroreningar.

En vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar VA-för-
sörjning i hela kommunen, både kommunala och enskilda 
anläggningar. VA-planen tar även hänsyn till framtida 
utveckling och utbyggnad av områden och visar hur 
kommunen anser att vatten- och avloppsförsörjning ska 
anordnas. VA-planen behandlar även rening av avlopps-
vatten och dagvattenhantering. 

Dagvatten
Dagvatten omfattar huvudsakligen regn- och smältvatten 
i den bebyggda miljön och hanteras idag främst genom 
avledning i dagvattenbrunnar och i fördröjningsytor med 
vegetation. Som en del av tätorternas utveckling skapas 
hårdgjorda miljöer där dagvatten ansamlas, som byggna-
der och parkeringsplatser. När andelen hårdgjord yta ökar 
i tätorter minskar samtidigt andelen vegetation, vilket 
leder till försämrade möjligheter till utjämning och för-
dröjning av dagvatten.

I framtiden bedöms en ökad mängd dagvatten behöva 
hanteras, som en följd av ökade antal anslutningar av 
fastigheter�����������������������. 
Vidare behöver hänsyn tas till framtida lagkrav på rening 
av dagvatten. Dagvattenfrågan behöver därför hanteras 
både genom att mängden dagvatten minskas genom lo-
kalt omhändertagande och genom att mark reserveras för 
���������������������������-
�����������������������������
eller rening av dagvatten. Konsekvenserna av dagvattnet 
�����������������������������
Om inte dagvattnet hanteras på ett bra sätt kan det dra 
med sig föroreningar ut i vattendrag. 

����������������������������
och Ryssby, samt delar av industriområdena i Ljungby 
söder om centrum är anlagda på mark med hög sårbarhet 
��������������������������-
tenmagasin som utgör prioriterade grundvattenförekom-
ster i ”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län” (se 
mer i avsnittet ”Skydd av vattentäkter” längre ner). Det är 
därför extra viktigt här med bra dagvattenhantering för att 
inte riskera att föroreningar kommer ner till grundvattnet. 

Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för dagvatten 
för kommunen har påbörjats då det i dag saknas ett gene-
rellt arbetssätt för hur kommunen ska hantera det ökande 
mängden dagvatten inom sammanhållen bebyggelse. 

Avfall
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om 
hushållsavfall och jämförligt avfall, exempelvis från 
arbetsplatser. Från och med 2019 har alla hushåll även 
matavfallssortering för att bli en resurs för att göra biogas 
och biogödsel. Brännbart avfall sorteras ut för att tillva-
rata energiinnehållet istället för att deponeras. Ljungby 
kommun utgår i sin avfallshantering från avfallstrappan, 
vilken är en prioriteringsordning gemensam för hela EU 
som beskriver hur avfall ska tas tillvara, bland annat 
genom att minimera och återvinna avfall. Ljungby kom-
muns avfallsanläggning Bredemad tar emot hushålls-, 
bygg- och industriavfall för sortering, lagring, behand-
���������������������������
utrymme för verksamhetens behov för lång tid framöver.
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Energi
För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas på ett 
hållbart sätt är energiförsörjningen viktig. Trenden för 
produktionen av el i kommunen har varit ökande. Elpro-
duktionen kommer från vattenkraft och kraftvärme. El-
produktion från vattenkraften varierar mycket från ett år 
till ett annat, medan elproduktionen från Ljungsjöverkets 
kraftvärmeverk är mer konstant, med en tendens att öka 
med tiden. Den lokala produktionen står under de senare 
åren för cirka 15-20 procent av den totala elanvändningen 
i kommunen. 

För att nå kommunens långsiktiga vision och målsättning, 
att vi ska ha ”en god energihushållning och bidra till att 
�����������������������������
i klimat- och energiplanen bland annat mål om att ”till 
år 2035 produceras så mycket förnybar energi i Ljungby 
kommun så att vi är självförsörjande för viktiga samhälls-
funktioner”, ”till år 2030 ska Ljungby kommun ha 50% 
��������gianvändning jämfört med 2005” och att 
” 2050 bidrar Ljungby kommun till att Kronobergs län är 
ett plusenergilän”. Vidare anges att Ljungby kommun till 
år 2045 ska vara fossilfri, alltså att all energi som används 
i kommunen då är förnybar. 

��������������������������
förutsättningar för elproduktion från förnyelsebara ener-
gikällor som sol- eller vindkraft, för att öka kommunens 
självförsörjning och minska användningen av fossila 
bränslen. I kommunens vindkraftsplan pekas områden ut 
som är lämpliga för vindkraft och områden som bör un-
danhållas från vindkraft. Kommunen har även tagit fram 
en solkarta för att kartlägga hur mycket energi som kan 
produceras genom att sätta upp solceller/solfångare på 
tak.

Genom kommunen längs med E4:an löper SydVästlän-
ken, en 300 kV-ledning för energidistribution som möj-
liggör överföring av stora mängder el från mellersta till 
södra Sverige. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraft-
ledningar som är av betydelse för rikets elförsörjning, 
däribland Sydvästlänken. Samråd ska hållas med Svenska 
kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från trans-
missionsledningar och stationer. Byggnation och olika 
typer av verksamheter regleras på upp till 100 meters 
�����������������������������
exempel vägar och byggnader, anges minimiavståndet till 
10 meter.

���������������������������-
by energi som ansvarar i Ljungby stad och E.ON utanför 
staden. Inmatningen av el till kommunen via regionnätet 
sker med 130 kV-ledningar som ansluter till en fördel-
ningsstation sydöst om Ljungby stad. Därifrån ansluts 
Ljungby energi och en luftledning som försörjer de norra 
delarna av kommunen. Alla dessa är större trädsäkrade 
luftledningar. 

I den fysiska planeringen är det särskilt viktigt att ta hän-
syn till regionnätsledningar och regionalt viktiga anlägg-
ningar. Det är viktigt med lämplig markanvändning och 
tillräckligt avstånd i kraftledningarnas närhet, bland annat 
med tanke på elektromagnetiska fält. Vidare är det av stor 
betydelse att vara medveten om att nya industriområden 
��������������. Vid detaljplanering görs 
noggrannare undersökningar kring säkerhetsavstånd till 
ledningarna, energibehov med mera att genomföras i dia-
log med ledningsägarna för att säkerställa att en exploate-
ring görs i enhet med föreskrifter.
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Miljö- och riskfaktorer
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse place-
ras på lämplig mark med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. Det innebär att mark- och vattenanvändning, 
bebyggelseutveckling och infrastruktur ska planeras så att 
riskerna för människor, miljö och egendom minskar. Det 
förändrade klimatet har gjort samhället mer sårbart än 
tidigare, vilket ställer större krav på att mark- och vatten-
planering ska kunna hantera framtida utmaningar.

Skydd av vattentäkter
����������������������������-
områden och behöver skyddas. Det gäller sjön Bolmen, 
Ber������������������������-
rade dricksvattentäkter. Sjön Bolmen utgör dricksvatten-
täkt för ett stort antal Skånekommuner medan Bergaåsen 
utgör dricksvattentäkt för Växjö och Alvesta. Större vägar 
som riksväg 25 och E4:an går genom vattenskyddsom-
råden och en olycka med farlig godstransport kan här ge 
stora konsekvenser. I delar av kommunen, främst i dal-
gångar som Lagadalen, �����mycket isälvsavlagringar 
med hög genomsläpplighet. Dessa områden är känsliga 
för föroreningar, då utsläpp här riskerar att påverka 
grundvattentäkter. Vattentäkterna som skyddas genom 
vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar mar-
kanvändning i respektive skyddsområde. 

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

”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län” från 2012 
belyser vattentillgångar av nuvarande och framtida intres-
se för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom länet. 
Arbete pågår med en ny regional vattenförsörjningsplan, 
vilken beräknas vara klar under 2021. För översiktspla-
nen utgör vattenförsörjningsplanen ett viktigt underlag 
då den beskriver vattentillgångar av vikt för framtida 
dricksvattenförsörjning. Där anges prioriterade vatten i 
kommunen, vilka utgörs av både ytvattentillgångar och 
grundvattentillgångar. Av ytvattentillgångarna är det en-
bart Bolmen som används som direkt dricksvattentäkt, 
medan vatten från Askaken och Lagan används indirekt 
då det �����r grundvattentillgångar. För de prioriterade 
�����������������������������
att ta ut dricksvatten. Grundvattentillgångarna i Ryssby-
åsen genom Ryssby och i norra delen av Bergaåsen an-
vänds inte som dricksvattentäkter

Markanvändningsförslagen har tagit hänsyn till priorite-
rade dricksvattentillgångar genom att verksamhets- och 
industriområden undviks på grundvattenförekomsterna 
och i anslutning till ytvattentillgångarna. I orterna i Laga-
dalen går det dock inte att undvika industriområden inom 
ytvattentillgången Lagaåns tillrinningsområde, varför det 
där är viktigt med en fungerande dagvattenhantering. 

���������������������������-
striområden föreslås ovanpå prioriterad grundvattenföre-
komst. I Lidhult föreslås ett industriområde som delvis 
berör en grundvattenförekomst i samhällets sydvästra del, 
men det ligger på andra sidan Lidhultsån från dricksvat-
tentäkten och ligger inte heller inom tillrinningsområdet 
till sjön Askaken som utgör en prioriterad ytvattentill-
gång. Område 23 i Ljungby norr om riksväg 25 föreslås 
som verksamhets- och industriområdet på prioriterad 
grundvattenförekomst. Eftersom området berör grundvat-
tenförekomster är dagvattenhantering av stor betydelse. 

Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Bergaåsens dricksvattenanläggningar: Riksintresset 
utgörs av produktionsområde och överföringsledning med 
tillhörande anläggningar. Riksintresseområdet kring över-
föringsledningen utgörs av ett huvudsakligen väst-östligt 
område mellan Bergaåsen och Växjö. En möjlig höghas-
tighetsjärnväg genom kommunen skulle beröra riksin-
tressets överföringsledning genom att korsa det i ungefär 
nord-sydlig riktning. 

Bolmentunneln: Riksintresset utgörs av ett 30 meter 
brett område på mark längs tunnelns hela sträckning sö-
derut från sjön Bolmen i Skeen. Riksintresset ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjligheten 
att nyttja tunneln. Till exempel kan tunneln skadas vid 
schaktning, borrning eller sprängning. Deponier eller 
industrier skulle kunna förorena vattnet. Översiktsplanen 
föreslår ingen ändrad markanvändning som direkt påver-
kar riksintresset väsentligt. 

Totalförsvaret
Ljungby kommun berörs av sex olika riksintressen för 
totalförsvarets militära del. De omfattar dels sådana som 
kan redovisas öppet och sådana som av sekretesskäl 
endast kan visas i form av ett påverkansområde. De öp-
����������������������������
och väderradar, samt övnings- och skjutfält. Hagshults 
�����������������������������
län, och Väderradar Bjäre i Skåne län ligger alla utanför 
kommungränsen men kommunen berörs genom att stora 
så kallade påverkansområden runt dem har restriktioner 
på höga objekt som vindkraftverk. Påverkansområden 
är områden som kan påverka eller påverkas av försvars-
��������������������������
ett MSA-område (påverkansområde för luftrum) och ett 
mindre område med stoppområde för höga objekt. I den 
���������������������������
särskilt behov av hinderfrihet och ett stoppområde för 
vindkraftverk, samt ett påverkansområde för buller eller 
��������������������������-
råde övrigt söder om sjön Bolmen, där funktionen omfat-
tas av sekretess. 
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Förhållningssätt till aktuella riksintressen:
Totalförsvaret: Mark- och vattenområden som har bety-
delse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att 
de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna.  Totalförsvarets intressen 
ska enligt miljöbalken ges företräde i en avvägning med 
andra riksintressen. 

Hela landet utgörs av samrådsyta för höga objekt, vilket 
innebär att alla ärenden som berör höga objekt ska remit-
teras till Försvarsmakten. Med höga objekt avses alla ob-
jekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse res-
pektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med 
sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör 
tätort på lantmäteriets översiktskarta 1:250 000. Samtliga 
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska 
översiktsplaner samt alla tillägg till dessa ska också re-
mitteras till Försvarsmakten. 

Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt 
påverkansområde övrigt ska remittering till Försvarsmak-
ten ske av alla plan- och lovärenden oavsett byggnads-
höjd samt alla ärenden som rör områdesskydd enligt MB 
7 kap (så som naturreservat, vattenskydd m.m.). Detta 
�����������������������������
som inte utgör riksintressen eller ligger inom påverkans-
områden.

Eftersom alla ärenden som rör höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten, oavsett placering i landet, gäller inga 
särskilda riktlinjer för remisser inom Försvarsmaktens 
övriga riksintressen i Ljungby kommun: stoppområde 
för höga objekt, stoppområde för vindkraftverk, påver-
kansområde för luftrum/MSA-område samt område med 
särskilt behov av hinderfrihet. Remisser ska även skickas 
till Halmstad och ���������, vilka båda utgör rik-
sintressen.

Översvämning
�������������������������������
���������������������������
och skyfall. Främst handlar det om översvämningar i 
anslutning till Lagaån och Helge å, men även andra låg-
länta områden riskerar att bli översvämmade. För att få en 
bild av vilka områden som riskerar att översvämmas har 
MSB:s översvämningskarteringar för Lagaån och Helge 
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
år. 

Vidare har karteringar av dammbrottsscenarier och lågt 
liggande områden använts. I Ljungby kommun är antalet 
invånare som drabbas direkt vid ett eventuellt damm-
������������������������������
antalet som påverkas indirekt bli större i och med att en 
������������������������������
E4:an, Riksettan och riksväg 25. 

������������������������������
stranderosion har SGU:s kartering av stränders eroder-
barhet använts, vilken utgör utifrån analys av jordarter. 
De områden som berörs är Helge å mellan Möckeln och 
Ryssby, sydligaste delen av Prästebodaån, hela Lagan, 
Skålån, Bolmån, Vidösterns östra strand, Bolmsös östra 
strand, Bolmens sydvästra stränder, Krokån samt mindre 
sjöar på isälvsmaterial. 

����������������������������
����������������������������-
�����������������������������
och omfattar enligt SGU:s kartering av förutsättningar 
���������������������������
med risk för erosion. Förutsättningar för skred kan no-
teras för Lagaån mellan Lagan och Bäck, Bolmån i höjd 
med Nöttja samt kring Ryssby längs Ljungabäcken och 
Ryssbysjön. De tätorter som berörs här, och som även 
uppmärksammas i MSB:s skredkartering inom bebyggda 
områden, är Lagan, Ljungby, Kånna och Ryssby. För att 
få en bild av rasrisken har SGI:s inventering av tidigare 
jordrörelser studerats, vilken visar att ras främst har skett 
vid Ljungabäcken i Ryssby. Något som komplicerar det 
hela är att ökande nederbördsmängder kan öka risken för 
ras, skred och stranderosion.

De geotekniska riskerna som tas upp här påverkar möj-
ligheten att bebygga vissa orter, till exempel i Ljungby, 
Lagan och Ryssby. Utifrån riskbilden har bebyggelse-
områden tagits fram och behov av vidare studier och 
begränsning i markanvändning angetts för områden som 
kan beröras av översvämning, skred eller ras.

Ljungby kommun har tagit fram verksamhetsplan och 
handlingsplan för klimatanpassning för kommunala verk-
samheter. I handlingsplanen ingår bland annat att ta fram 
�����������������������������
områden som är känsliga för ras, skred och översväm-
ning. Vidare har det gjorts en skyfallskartering, vilken 
visar låglänta områden som riskerar att översvämmas vid 
skyfall. Alla dessa faktorer är viktiga för att ha bra förstå-
else för att vissa områden kräver extra omtanke i dessa 
frågor inför exploatering och om möjligt undvika risk-
områden vid ny bebyggelse. Ett viktigt underlag för kom-
munens arbete med klimatanpassning är den regionala 
handlingsplanen för klimatanpassning, vilken innehåller 
länsstyrelsens målsättning för klimatanpassning, förslag 
på åtgärder för att uppnå målen och beskrivningar av lä-
get i länet. 

863



47

Vr
å

Åb
y

To
rp

a

Sk
ee

n

Kå
nn

a

D
ör

ar
p

Vi
tta

ry
d

Bo
lm

en

Bo
lls

ta
d

O
de

ns
jö

H
öl

m
in

ge

An
ge

ls
ta

d

An
ne

rs
ta

d

Sö
dr

a 
Lj

un
ga

By
ho

lm
a/

G
rim

sh
ul

t

Lj
un

gb
y

La
ga

n

Li
dh

ul
t

R
ys

sb
y

H
am

ne
da

Ag
un

na
ry

d

¥

0
10

20
5

Ki
lo

m
et

er

Ö
ve

rs
vä

m
ni

ng
Ö

ve
rs

vä
m

ni
ng

 L
ag

an
 o

ch
 H

el
ge

 å

864



48

Miljökvalitetsnormer luft och vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande 
styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel. Miljökvali-
tetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpå-
����������������������������
�����������������������������
luft, omgivningsbuller och vatten. Nedan redovisas MKN 
för luft och MKN för vatten, medan MKN för omgiv-
ningsbuller inte tas upp då det främst berör kommuner 
med minst 100 000 invånare. 

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnor-
�������������������, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

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 miljökvalitets-
målet 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.”

I samband med detaljplanering görs en bedömning om 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer överskridas uti-
från föreslagna planbestämmelser, markanvändning och 
exploateringsgrad. I de fall det krävs kompletteras försla-
get med planbestämmelser eller minskas exploaterings-
graden så att miljökvalitetsnormen för luft sannolikt inte 
överskrids.

Vatten
Miljökvalitetsnormer är den status som vattnen ska uppnå 
vid en viss tidpunkt, vilken har sin grund i en statusklassi-
������������������������������
vattenförekomster (ytvatten och grundvatten ) är att till-
ståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten 
ska uppnå en bestämd miljökvalitet. För ytvatten anges 
kemisk och kvantitativ status, medan det för grundvatten 
anges kemisk och ekologisk status. Information om be-
slutade miljökvalitetsnormer för alla vatten kan hittas via 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 

Hela Ljungby stads dagvatten är kopplad till ån Lagan. 
Delen som berör Skålån-Bolmån i Lagans vattensystem, 
uppnår god ekologisk status men ej god kemisk ytvat-
tenstatus enligt VISS. Kraven är sänkta för den kemiska 
ytvattenstatusen eftersom föroreningarna främst kommer 
luftburet från globala utsläpp från tung industri och för-
bränningen av stenkol. 

I översiktsplanen anges för respektive markanvändnings-
förslag vilken hänsyn som behöver tas för att miljökonse-
kvenserna ska minimeras, bland annat för att vattnen inte 
ska påverkas negativt. Det kan till exempel handla om 
frågor som dagvattenhantering, översvämningsrisk och 
dricksvattenförsörjning. 

Inför detaljplanering kontrolleras aktuella vattenförekom-
sters status och en bedömning görs om en dagvattenutred-
ning krävs för att säkerställa att exploatering inte riskerar 
att försämra vattenförekomstens status. Länsstyrelsen kan 
erbjuda information om statusklassningar för respektive 
område. Alla vattenförekomster måste särskilt beaktas vid 
���������������������������
om hur miljökvalitets-normer för vatten ska hanteras och 
beaktas vid framtagande av detaljplaner. 

I det fortsatta planarbetet, genom detaljplaneringen, är det 
krav på att miljökvalitetsnormerna följs. I detta samman-
hang är det viktigt att beakta ”Weserdomens” utfall där 
EU-domstolen förtydligade hur det så kallade ”icke-för-
sämringskravet” i ramdirektivet för vatten ska tolkas. 
Det innebär att kvalitetsfaktorerna i en vattenförekomsts 
status ska bedömas enskilt och inte samlat. Det innebär 
därmed att myndigheterna inte får ge tillstånd till verk-
samheter som riskerar att försämra en enda vattenkvali-
tetsfaktor.  

Förorenade områden
Förorenade områden innefattar mark, grundvatten, yt-
vatten och sediment som är så förorenat att halterna 
av föroreningar påtagligt överskrider de naturliga bak-
grundshalterna. Föroreningarna förekommer ofta på 
och angränsande till fastigheter där det bedrivs eller har 
bedrivits någon form av miljöfarlig verksamhet. Ett stort 
���������������������������
potentiellt förorenade, varav tre fastigheter utgör riskklass 
1, den högsta nivån på en fyragradig skala. Enligt miljök-
valitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade områden vara 
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön. Pågående klimatför-
ändringar med större nederbördsmängder kan innebära 
ökad rörlighet och urlakning av föroreningar i mark. En 
större variation i grundvattennivån, vilket också kan upp-
komma i samband med markarbeten vid byggnation, kan 
�����������������������������
utgöra en risk för känsliga områden.
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Användning av förorenad mark behöver ske med för-
siktighet. För markanvändnings-förslag som berörs av 
riskklassade objekt anges det i den beskrivande texten 
för respektive område. Länsstyrelsen har ett regionalt 
program för förorenade områden för perioden 2019-2021. 
Pågående saneringar i kommunen är Lidhults före detta 
sågverk och Holmsborg i Lagan. 

Radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas från naturligt fö-
rekommande uran i berggrunden och i jordarter. Gasen 
varken luktar, smakar eller syns och har ofta sitt ursprung 
������������������������������
kan även ha sitt ursprung i vatten eller byggnadsmateri-
al, exempelvis blåbetong. Förhöjda halter av markradon 
��������������������garter, som vissa 
graniter och pegmatiter����������. Jordarter med 
���������, som sand- och grusrika jordarter, kan 
innehålla mer radon. 

I Ljungby kommun är det generellt låga nivåer av radon, 
���������������������������g-
grund. Områden som kan förväntas ha förhöjda halter är 
ett område med bergarten diabas mellan sjöarna Möck-
eln och Tjurken samt i vissa områden med rullstensåsar. 
����������������������������
av Ljungby stad och kan kopplas till förekomsten av mer 
sorterade isälvsmaterial. För markanvändningsförslag 
som berörs av förhöjda radonhalter anges det i beskriv-
ningen av respektive område. I samband med planlägg-
�����������������������������
för radon kan markundersökning behöva göras. Det är 
viktigt vid uppförande av ny bebyggelse att i områden 
med risk för förhöjda halter av radon säkerställa radon-
säker grundläggning. Gällande gränsvärden i Boverkets 
byggregler ska uppfyllas. 

Buller
Buller är oönskat ljud som utgör en risk för olägenhet 
����������������. Buller kan komma från 
�����������������������������. 
Buller regleras i lagstiftningen genom plan- och byggla-
gen och miljöbalken, men även genom olika förordningar.  
�����������������������������-
våer vid bostadsbebyggelse. 

Buller har stor betydelse vid lokalisering av nya be-
byggelseområden, men även av störande verksamheter. 
Bullerfrågan har särskilt stor betydelse vid lokalisering 
och utformning av bostads-, skol- och vårdmiljöer. Verk-
samheter behöver planeras så att de inte verkar störande 
�����������������������������
����������������������

Vid planering av bostäder utifrån bullerhänsyn bör i för-
sta hand alltför bullerutsatt lokalisering undvikas. När 
det behövs och är möjligt ska källbullret åtgärdas. I sista 
hand måste bostäderna bulleranpassas genom att utformas 
och placeras för att minimera bullerproblemen. 

���������������������������
till buller, särskilt i tätbebyggda områden samt vid de 
större vägarna E4:an och riksväg 25. Bland kommunens 
����������������������������
����������������������������-
���������������������������
E4:an, riksväg 25 och ringleden. I Ljungby är det också 
svårt att hitta tillräckligt med attraktiva bostadslägen i 
bullerfria miljöer. �������������������
alla sidor och översiktsplanen behöver därför i många fall 
föreslå bostadsområden i bullerutsatta miljöer. 

Bullersituationen för många av de föreslagna bostadsom-
rådena i Ljungby stad är komplicerad, särskilt i närheten 
av riksväg 25, men även i anslutning till E4:an, väg 124 
och ringleden. Bullersituationen i dessa områden behö-
ver studeras vidare separat, till exempel i en fördjupad 
översiktsplan för Ljungby stad. Bedömningen i över-
siktsplanen är dock att det är möjligt att bygga bostäder i 
föreslagna bullerutsatta lägen om kompensationsåtgärder 
vidtas. 

Vid planering av nya industri- och verksamhetsområden i 
översiktsplanen har en utgångspunkt varit att i första hand 
placera dem i anslutning till de �����������främst 
E4:an och riksväg 25. På så sätt lokaliseras dessa verk-
����������������������������
möjligheter att utvecklas vidare. I många fall föreslår 
������������������������������
verksamheter från orternas centrala delar för att minska 
bullerstörningarna där. 

För markanvändningsförslag som antingen berörs av bul-
ler eller kan verka bullrande anges att bullerstörningarna 
är en fråga som behöver tas hänsyn till i planeringen av 
området. Vid detaljplanering ska gällande riktvärden kla-
ras. Det är viktigt att bullerfrågan utreds, särskilt i anslut-
��������������������

För eventuell järnväg är planeringsläget för osäkert i 
nuläget för att kunna göra några mer detaljerade bedöm-
ningar. Vid ett beslut om höghastighetsjärnväg förbi 
Ljungby kommer bullerfrågan därför att behöva studeras 
vidare. 
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1. Vi blir äldre i en allt större mångfald
De senaste åren har Sveriges befolkning ökat, till stor del 
������������������������������
10 miljoner. På sikt skulle befolkningen i Sverige minska 
på grund av låga födelsetal, om invandringen räknades 
bort. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen arbetsföra 
minskar. År 2014 var nästan var femte person över 65 år, 
����������������������������
Antalet nytillträdande på arbetsmarknaden blir lägre än 
åldersavgångarna och unga etablerar sig på arbetsmark-
naden allt senare i livet, vilket försvårar för både arbets-
marknad och ekonomi.

2. Urbanisering förstärker obalanser
I  storstäder och andra större städer ökar befolkningen 
som en följd av positivt födelsenetto och invandring.  I 
många glesbygdskommuner bedöms befolkningen istäl-
let minska med cirka 10% de kommande 40 åren, främst 
på grund av negativt födelsenetto och äldre befolkning. 
���������������������������
bor i tätorter än på ren landsbygd. Storstäders utbud och 
breda arbetsmarknad särskilt inom tjänstesektorn lockar 
till sig unga, medan andra prioriteringar vid familjebild-
�������������������������������
kranskommuner. De äldre arbetar ofta högre upp i åld-
rarna och efterfrågar ökade valmöjligheter för boendet. 
Utbildningsnivån, samt ålders- och könsfördelningen, 
�����������������������������
utbildningsnivå lockar näringsliv och organisationer, vil-
ket ger en positiv utvecklingsspiral. För mindre kommu-
ner kan det istället bli en negativ utvecklingsspiral med 
befolkningsminskning.

3. Ökade klyftor i samhället
I Sverige har inkomstskillnaderna på individnivå ökat 
sedan tidigt 80-tal. Inkomstskillnaderna har även ökat 
mellan olika arbetsmarknadsregioner, vilket tyder på att 
växande skillnader på individnivå medför ökande skill-
nader även mellan regioner. Socioekonomiska skillnader 
avspeglas i ojämlikhet hälsa, med tydlig skillnad i medel-
livslängd mellan kommuner och stadsdelar. Utbildnings-
nivå avspeglas i medellivslängden, där skillnaden ökat 
sedan 70-talet.

4. Unga vuxna som ställer krav
Med  unga vuxna menas gruppen 18 - 27-åringar. De 
unga vuxna tillför nya sätt att arbeta på, bland annat ge-
nom att de är välutbildade samt uppvuxna med internet 
och digitala medier. De ställer också högre krav som 
arbetsgivaren förväntas motsvara. Det är viktigt att ska-
pa förutsättningar för unga vuxna att påverka, både på 
arbetsplatsen och i stadens utveckling. Annars är risken 
att de söker sig vidare till en ny arbetsplats eller en större 
stad. Att attrahera unga vuxna är också viktigt eftersom 
det blir allt svårare att rekrytera personal med rätt kom-

En omvärldsanalys har tagits fram för att kunna fungera 
som grund för kommunens långsiktiga utvecklings- och 
visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan.

Omvärldsanalysen beskriver utifrån tillgängligt underlag 
nuläge och de förändringar i omvärlden som formar de 
framtida förutsättningarna för kommunens utveckling 
och attraktivitet gällande främst näringsliv, arbetsplatser, 
boende och besökare. Analysen innehåller dessutom en 
kort beskrivning av kommunens grundförutsättningar 
och regionala kopplingar inom och utanför länet, samt de 
möjligheter och hot som är relevanta för Ljungby kom-
mun. Analysen förser kommunen med kunskap om fram-
tida utmaningar och trender samt osäkerheter kopplat till 
kommunutveckling.

Med koppling till kommunens långsiktiga planering 
har det tagits fram ett antal förslag till prioriteringar för 
fortsatt arbete med exempelvis ställningstaganden för 
näringslivsutveckling och boende. Vidare har ett antal 
fokusområden pekats ut, utifrån vilka förslag på ställ-
ningstaganden och konkreta förändringar för framtiden 
lyfts fram.

Flera arbetssätt har kombinerats för att ta fram omvärlds-
analysen. De statistiska mått som använts belyser om-
råden som befolkning, näringslivsstruktur, arbetslöshet, 
ohälsa och utbildningsnivå. Två workshoppar har genom-
förts för att inhämta kunskap från kommunorganisationen 
och näringsliv, föreningsliv, ungdomar och andra perso-
ner i det omgivande samhället. Intervjuer har genomförts 
med personer som har kunskaper och tankar kring viktiga 
omvärldsfrågor för Ljungby.

De delar av omvärldsanalysen som redovisas mer ingå-
ende här är de som beskriver omvärldens påverkan på 
kommunen samt förslag på prioriteringar för kommunens 
framtida arbete.

Omvärldens påverkan på Ljungby
Analysen tar sitt avstamp i ett antal globala trender och 
hotbilder. Utifrån dessa och med hänsyn till den nationel-
��������������������������
som tolv frågor. Dessa tolv frågor ligger bakom många 
av de förändringar som kan påverka kommunen och 
dess framtid, både direkt och indirekt. Beskrivningen av 
omvärldens påverkan har i arbetet med översiktsplanen 
i första hand använts för att peka ut utmaningar som är 
relevanta för kommunens samhällsplanering och utveck-
ling. Detta beskrivs vidare i avsnittet om utmaningar och 
ställningstaganden. 

De tolv frågor som beskriver omvärldens påverkan på 
Ljungby kommun är:
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petens. Det är vanligare bland unga vuxna att byta arbets-
�������������������������������
vuxna kan också vilja varva perioder av intensivt arbete 
med mindre intensiva perioder.

5. Större arbetsmarknad genererar ökad  
pendling
Under perioden 1999–2009 har antalet lokala arbets-
marknader enligt SCB minskat från 92 till 75. Pågående 
regionförstoring genererar ökad pendling, men den har 
de senaste 20 åren koncentrerats till storstäderna. I själv-
����������������������������
���������������������������-
hovet av och möjligheten att pendla kan påverkas av mer 
tillgänglig internetuppkoppling samt en större acceptans 
för distansarbete. Internet har redan idag stor påverkan 
på arbetsliv, inköpsvanor och social samvaro – och denna 
kommer bara att öka framöver. Boverket bedömer att alla 
bostäder och arbetsplatser har bra internetuppkoppling år 
2025, vilket förutsätts säkerställas av staten där markna-
den inte fungerar.

6. Ökad automatisering och digitalisering förändrar 
behovet av människan
Teknikutveckling inom särskilt automatisering och di-
gitalisering är viktig för att lösa framtida samhällsutma-
ningar. Behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin 
minskar med teknikutveckling och produktivitetsökning, 
men ökar samtidigt inom andra branscher. Teknikutveck-
ling påverkar dock branscher olika gällande utveckling, 
produktion och distribution av produkter och tjänster. 
Robotisering, automatisering och 3D-skrivare kan öka 
förutsättningarna för lokal tillverkning och montering 
av produkter, vilket minskar behovet av transporter. Den 
ökande internethandeln kan tvärtom öka behovet av trans-
porter.

7. ”Big Data” öppnar för helt nya möjligheter
Big data handlar om att analysera och ta tillvara de ”digi-
tala spår” vi lämnar efter oss. Det samlade materialet kan 
användas för att förutsäga beteenden, förhållanden och 
���������������������������. 
Till exempel kan det förenkla arbetet med att motverka 
klimatförändringar och vid sjukdomsbekämpning. Sam-
�����������������������������
mängder information om människor.

8. Omstruktureringen inom skogssektorn
Skogssektorn har i Sverige efter den senaste lågkonjunk-
turen genomgått en omfattande strukturell omvandling, 
men trä som byggmaterial, hygienpapper och förpack-
ningar bedöms trots det ha en god framtid. Inom skogsin-
dustrin sker ett skifte från nord till syd, med etableringar 
i de snabbt växande marknaderna i Latinamerika och 
Sydostasien.  

Skogsindustrin utvecklas från volymproduktion av såg-
virke och papper till specialisering med nischade produk-
ter i mindre volym och högre förädlingsvärde. Detta syns 
tydligt inom exempelvis medicin och textilier, men det 
�����������������������������
Klimatförändringarna beräknas öka skogsproduktionen i 
Sverige, vilket ger ökad tillväxt men samtidigt riskerar att 
försämra träråvarans kvalitet.

9. Klimatet har knappt börjat påverkat Sverige
Den mänskligt initierade klimatförändringen anses vara 
den viktigaste långsiktiga samhällsutmaningen både na-
tionellt och internationellt, då konsekvenserna är såväl 
omfattande som svårförutsägbara. Klimatförändringen 
påverkar knappt Sverige idag, men får förödande konse-
kvenser om inte åtgärder vidtas snarast för att minimera 
temperaturökningen till år 2100 till max 2°C. I Sverige 
bedöms de areella näringarna jord- och skogsbruket få 
�����������������������������-
�����������������. De positiva och negativa 
�����������������������������-
verkas städer och övrig bebyggelse genom större risk för 
värmeböljor, översvämningar, förändrad grundvattennivå 
och snö- och vindlaster. Även om Sverige inledningsvis 
inte påverkas direkt av klimatförändringar får vi indirekta 
������������������������������
exempelvis klimatmigration och produktionsstörning för 
jord- och skogsbruket.

10. Besöksnäringens ökning
Besöksnäringen är en del av upplevelseekonomin och 
växer i såväl Sverige som internationellt. Den kan delas 
������������������������������
och vänner. Turismkonsumtionen i Sverige har ökat med 
över 80 % sedan år 2000. Näringslivet genererar dock 
����������������������. De största intäk-
���������������������������-
resenärer. Många kommuner hoppas att besöksnäringen 
ska skapa arbetstillfällen och locka nya invånare. Sverige 
har högt anseende som ett attraktivt och tryggt besöks-
land med stora områden med orörd natur, kulturliv, stabil 
���������������������������
ett behov av att arbeta med destinationsutveckling för att 
ytterligare stärka turistnäringen. Utvecklade destinationer 
har ofta samordnade aktörer som ger destinationen hög 
attraktionskraft.

11. Jag- och vi-samhället
Vi är i ett skifte från det trygga och förutsägbara till ett 
postmodernt samhälle där konventioner utmanas och det 
mesta tycks möjligt. Utvecklingen mot ett mer individua-
liserat samhälle drivs av globalisering och digitalisering, 
samt kännetecknas av ökad decentralisering och priva-
�����������������. Politiska institutioners 
����������������������������-
samma. I praktiken ökar också klyftorna i samhället. 
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Ökad individualism och högre krav på omvärlden märks 
allt mer vid individuell konsumtion och vid kontakt med 
��������. Detta medför ökade krav på utbud och 
unika lösningar, vilket ställer frågan om vad som ska 
�����������������������������
engagera sig i enskilda frågor utifrån individuella prefe-
renser, ofta via sociala medier.

12. Det livslånga lärandet
Nya kunskaper från teknisk utbildning behöver kombi-
neras med arbetslivserfarenhet för att behålla sitt värde, 
då den tekniska utvecklingen går så snabbt. Tekniken i 
samhället blir alltmer självinstruerande vilket gör det enk-
lare att ta till sig information, men samtidigt riskerar ar-
betslivserfarenhetens djupa kunskap att tappas. Tröskeln 
för att starta upp en ny verksamhet blir högre med alltmer 
avancerade maskiner som är dyra i inköp och kräver stör-
re kunskaper för att sköta. Det livslånga lärandet handlar 
inte bara om att kunna utvecklas i sitt arbete längre upp i 
åldrarna utan också om att kunna fortsätta att utveckla en 
bra lärmiljö.

Förslag på prioriteringar
Utifrån omvärldsanalysens resultat har ett antal förslag 
på prioriteringar för kommunens framtida arbete tagits 
fram. Förslagen baseras på vad som uppfattas som cen-
trala punkter för Ljungby att fördjupa och/eller utveckla 
sig inom. Utgångspunkten har varit Ljungby kommunens 
����������������������������-
heter till arbetspendling.

De föreslagna prioriteringarna har i arbetet med program 
till översiktsplan använts för att, tillsammans med utpeka-
de utmaningar���������������������-
vanta för kommunens samhällsplanering. Detta beskrivs 
vidare i avsnittet om utmaningar och ställningstaganden. 
Alla förslag är i olika utsträckning relevanta för kommu-
nens översiktliga planering, men några av förslagen har 
tydligare koppling till kommunens övriga utvecklings-
arbete med till exempel näringslivsfrågor. För att alla 
aspekter av omvärldsanalysens föreslagna prioriteringar 
ska fångas upp ska de även användas i kommunens övri-
ga långsiktiga utvecklings- och visionsarbete. 

De prioriteringar som omvärldsanalysen föreslår är föl-
jande:

1. Ökad innovationskraft
Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i Ljungby kom-
mun:

 
Förslaget handlar i första hand om att attrahera personer 
som har en egen drivkraft till att utveckla både sig själva 
���������������������������

����������������������������
vara kopplade till vilken bransch eller vilken sektor som 
helst. Eldsjälarna är viktiga stenar i samhällsbyggandet 
och kan de lockas att starta projekt och processer i Ljung-
by kommun så kan det bli ringar på vattnet.

2. Förenklat resande
Göra resandet enklare samt underlätta för transporter och 
logistik av alla slag: 
 
Se till relationen mellan Ljungby stad och Ljungby kom-
mun samt i dess förlängning grannkommuner och de re-
����������������������������
fungerar i praktiken som förvaltningsgränser av olika 
slag. Andra relationer att titta närmare på kan vara dag- 
och nattpendling, fritid och arbetstid, sommar och vinter-
aktiviteter. Antalet funktionella arbetsmarknadsregioner 
minskar sakta i Sverige då vi som individer är alltmer 
rörliga och det sker en allmän infrastrukturutbyggnad.

3. Ökad attraktivitet
Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera 
lockande levnadsmiljöer: 
 
Förslaget handlar i grunden om attraktivitet och lyfter 
���������������������������
görs än mer attraktivt att bo och leva i. Statistiken visar 
������������������������������
eller universitetsorter för att sedan bli kvar där. Livsstils-
frågor kan här vara avgörande att fokusera på.

4. Ökad trygghet
Se över hur trygghetsfaktorerna kan förstärkas: 
 
Ytterligare förstärka trygghetsfaktorerna i kommunen, 
vilket även har bärighet till det tredje förslaget. Att behål-
la sjukhuset och samtidigt utveckla barnomsorgen samt 
säkerställa att säkerhet i hem och på allmän plats fungerar 
är viktigt, inte bara för den enskilda människan utan även 
för näringslivet.

5. Verksamhetsutveckling
Aktivt arbeta för verksamhetsutveckling utifrån jämförel-
se mellan branscher och industrier för att visa på möjliga 
utvecklingsspår med fokus på digitalisering: 
 
Det femte förslaget är kopplat till den tredje men foku-
serar på att arbeta över branschgränser för att stödja en 
branschbreddning men också utveckla den egna bran-
schen med hjälp av exempelvis digitalisering och industri 
4.0-frågor. Industri 4.0 eller den fjärde industriella revo-
lutionen siktar inom tillverkningsindustrin mot smartare 
����������������������������-
telligenta digitala nätverkssystem.  
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Detta är något som även stöds av Region Kronoberg och 
bedömningen är att unga personer kan bidra med mycket 
värdefulla erfarenheter kring användning och produktion 
av ny teknik.

6. Utveckla tjänstesektorn
Etablera dialog kring utveckling av olika former av tjäns-
ter inom etablerade och nya områden, båda vad gäller 
enskilda företag och hela branscher: 
 
������������������������������
olika perspektiv. Ur ett upplevelseperspektiv har det ut-
����������������������������-
lingsperspektiv exempelvis naturen och civilsamhället 
kan utgöra stabila grunder för att skapa nya arbetstillfäl-
len. Minst lika viktigt kan det vara att stödja utvecklingen 
i redan etablerade industrier och företag till att bli mer 
tjänsteinriktade.

7. Förebyggande kompetensutveckling
För dialog om kommande behov hos näringslivet. Inled 
parallellt proaktiva samarbeten för att få framförallt unga 
vuxna in på arbetsmarknaden: 
 
��������������������������-
tens till vårt näringsliv och våra organisationer. Samtidigt 
handlar det om de som står långt från arbetsmarknaden. 
Med ett aktivt stöd in på arbetsmarknaden så blir kommu-
nen samtidigt en mer attraktiv plats att leva i.

8. Satsa på vatten och vattenförsörjning
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta 
vattenfrågor i Ljungby kommun: 
 
Det åttonde förslaget pekar på ett globalt problem som 
numera även är relevant i Sverige, nämligen frågan om 
vatten och tillgängligheten till vatten. Ljungby är, baserat 
på sitt läge, en naturlig plats för att diskutera alla former 
av frågor kring användning och förbrukning av vatten. Att 
kunna bjuda in ledande personer på en internationell nivå 
och diskutera behov och möjligheter kring vatten och 
vattenförsörjning skulle kunna innebära att Ljungby kan 
förstärka och utveckla ett branschsegment kring vatten 
och dess användning.

9. Utveckla den muntliga berättartraditionen
Utveckla arbetet kring berättartraditionen. Den muntliga 
traditionen är stark och kommunen bör utveckla och ta 
tillvara på Sagobygdens etablerade varumärke med kopp-
ling till Unesco som kan locka till sig mer kultur: 
 
Förslaget handlar om berättandet och de mjuka kulturella 
�����������������������������
ordets kraft och möjlighet samt om retorikens styrka och 
den goda sagans sätt att påverka oss som individer i rätt 
riktning oavsett om vi är unga eller gamla.

10. Gränsöverskridande samverkan
Fortsätt att föra dialog om framtiden i samtiden. Bjud in 
till samtal mellan olika myndigheter och hitta möjligheter 
till utveckling mellan ansvarsområdena: 
 
Förslaget handlar om gränsöverskridande samverkan. Att 
samverka i olika former har redan nämnts under olika 
punkter ovan men vi vill ändå understryka att utveckling 
sker både snabbare och säkrare vid samverkan. Att sär-
skilt bjuda in till dialog om de svåra frågorna ser vi som 
viktigt. En sådan fråga handlar om unga vuxna som ham-
nar i någon form av utanförskap.

Av omvärldsanalysens tio förslag på prioriteringar har 
kommunstyrelsen beslutat att tre ska prioriteras. Fokus-
områdena är vägledande när beslut fattas i Ljungby kom-
mun framöver. 

Dessa tre fokusområden ska kommunen satsa på för att 
uppnå tillväxt: 

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och eta-
blera lockande levnadsmiljöer. 

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevan-
ta vattenfrågor i Ljungby kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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Del 4 - Fortsatt arbete
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Läshänvisning 
Översiktsplan 2035 är indelad i fyra delar som be-
handlar olika frågor som har med hållbar översiktlig 
planering och kommunens kommande utveckling att 
���������������������������
version som du hittar på kommunens hemsida. 

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning.  Här kan 
du läsa om vad en översiktsplan är, varför kommu-
nen tar fram en ny, hur processen med att ta fram 
en översiktsplan går till samt när planen beräknas 
vara färdig. Du kan även läsa om vilka nationella, 
regionala och kommunala mål, planer och pro-
gram som översiktsplanen berörs av samt hur man 
förhåller sig till dem. Delen innehåller också in-
formation om de mest aktuella mellankommunala 
frågeställningarna.

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

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

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, beskri-
ver de förutsättningar som kommunen har att jobba 
utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintres-
�����������������������-
munen och som kan komma att påverkas vid den 
fysiska utvecklingen av kommunen. 

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande över-
siktlig planering fungerar och hur kommunen kan 
fortsätta arbetet med översiktlig planering efter att 
översiktsplanen har antagits. I denna del kan du även 
�����������������������������
få en bra bakgrund och öka förståelsen för del 4 bör 
del 1 läsas först.

Innehåll
5 Löpande översiktlig planering

6 Förslag på arbetssätt

7 Förslag till fortsatta plane-
ringsprojekt, utredningar och 
insatser

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

Det kanske viktigaste verktyget i den löpande översiktliga 
planeringen är en handlingsplan för implementering av 
översiktsplanen. I handlingsplanen ska kommande stra-
�����������������������������-
neras för frågor som är viktiga för kommunens framtida 
utveckling. För att ge framförhållning behöver handlings-
planen sträcka sig över ett antal år framåt, gärna minst 
3–4 år. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
ställningstagande på en övergripande nivå. Markanvänd-
ningskartorna redovisar därför inte i detalj samtliga ställ-
ningstaganden och avvägningar för varje enskild yta, utan 
att många avvägningar måste ske i kommande planering. 
���������������������������
översiktsplanen, eller i detaljplaner för mer avgränsade 
områden.  T����������������������
listat stöd i form av en lista med vad som behöver beaktas 
i fortsatta planarbetet.

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

Förslag på arbetssätt
Översiktsplanen är ett ”paraply” för kommunens fysiska 
planering och bör användas för att samordna kommunens 
planeringsarbete. För att översiktsplanen ska få genom-
slag och för att arbetet med löpande översiktlig planering 
�������������������������������
kontinuerligt arbetssätt. Hur den löpande översiktliga pla-
neringen går till är av avgörande betydelse för hur över-
siktsplanen utformas och vilken detaljeringsnivå den har, 
varför rutiner för kommunens arbete med översiktlig pla-
nering bör fastställas i samband med antagandet av över-
siktsplanen. I projektplanen för översiktsplanen behandlar 
ett av projektmålen den löpande översiktliga planeringen:
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I samband med antagandet av översiktsplanen ska en 
handlingsplan för implementering av översiktsplanen 
vara framtagen. Till dess behöver ansvaret förtydligas för 
både den löpande översiktliga planeringen i stort och för 
de utpekade planeringsprojekten. Vidare behöver det klar-
göras hur det kommande arbetet med planeringsstrategi 
och eventuellt omtaget på hela översiktsplanen ska hante-
ras praktiskt och formellt. 

Förslag till fortsatta planeringsprojekt, 
utredningar och insatser
���������������������������
som relaterar till fysisk planering, förvaltningen av mark 
och vattenområden, eller samhällsutveckling i ett mer 
generellt sammanhang.

För att säkra en hållbar förvaltning och utveckling av 
kommunen kan det utifrån krav i plan- och bygglagen, 
����������������������������
att ta fram ytterligare styrdokument. I många fall kommer 
nya styrdokument som tas fram utifrån ett bredare per-
��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunen ska hantera ökade mängder dagvatten. 

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

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

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

• ����������������������������
�������������������������
brett perspektiv och ska utgöra ett helhetligt underlag 
����������������������������
cykelfrågor���������������������-
������������������������

Övriga styrdokument
• Bostadsförsörjningsprogram – Aktualisering av be-

�������������������������-
försörjningsprogram uppdateras minst vart fjärde år. 
Gällande program behöver senast uppdateras 2021. 
Programmet beskriver behov av bostäder och kom-
munens arbete med bostadsförsörjning. 

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

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

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

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

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

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

• Samrådsredogörelse
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Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande 
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt 
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story 
Map på hemsidan.

Postadress:  
Ljungby kommun  
Planavdelningen 
341 83 Ljungby

E-post: 
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Tyck till om översiktsplanen!
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-02-10 RJL 2020/86 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Verksamhetsberättelse 2020 - TIM 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 godkänner verksamhetsberättelse för 2020 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelserna för 2020 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget. 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2020 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2019 
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för de verksamhetsområden som 
verkar inom nämndens ansvarsområde. 
 
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd  
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt 
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till 
regiondirektören. 
 
Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2020 utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för 
2020. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även 
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information, då många av 
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
 Verksamhetsberättelse 2020 Länstrafiken 
 Verksamhetsberättelse 2020 Regionledningskontor med verksamhetsnära 

funktion – för information 
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  RJL 2020/86 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 
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Inledning 
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla 
kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköping läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv 
region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 
att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker 
resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket 
innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. 

Länstrafikens budgeterade omslutning uppgick 2020 till ca 1396 mnkr. Nettokostnaden för Region 
Jönköpings län var ca 957 mnkr. Mellanskillnaden på ca 439 mnkr finansieras genom intäkter: 
biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter. Under våren har budgettillskott erhållits för särskilt 
utsedda transporter inom sjukresor för Covid19-smittade personer. 

Faktiskt antal årsarbetare har varit 89,1 i genomsnitt under året. 

Sammanfattning 

Året började med en svagt positiv resandeutveckling i den allmänna kollektivtrafiken. Sedan slutet på 
första tertialet har spridningen av Coronapandemin haft stor påverkan på hela verksamheten. Antalet 
resor i både den allmänna kollektivtrafiken och inom Serviceresor minskade kraftigt från den andra 
halvan av mars månad. Inom den allmänna trafiken har det varit stora intäktsbortfall pga 
resandeminskning, ca 113 mnkr avvikelse mot budget. När påstigning i framdörrarna inte längre var 
möjlig pga pandemin togs beslut om att tillfälligt sänka priset i mobilappen så att det skulle motsvara 
priset för resor med reskassa. Kostnaderna inom Serviceresor har sjunkit när antalet resor minskat. 
Inom Serviceresor beslutades att kunder över 70 år ska resa ensamma samt att särskilda fordon ska 
avsättas för transport av Covid19-patienter. 

15 juni började nya avtal inom regionbusstrafiken att gälla och inom Serviceresor från 1 september. 
Kampanjer för att marknadsföra nya fordonen inom regionbussar har dock skjutits fram pga pandemin. 
Lansering av det nya biljettsystemet var planerad till i början på december, men fick flyttas fram då 
det var felaktigheter i systemet. Projektet har drabbats av förseningar under året där en del kan 
hänföras till leveransproblem kopplat till Coronapandemin men även av andra förseningar. Detta har 
medfört att den ursprungliga investeringsbudgeten skulle komma att överskridas och 
Regionfullmäktige beslutade därför i december att utöka budget med 20 miljoner kronor. 

Trafikupphandlingen inom Krösatågen har genomförts men den har blivit överprövad. Arbetet med 
nya Krösatågsfordon och ny tågdepå med placering i Nässjö pågår. Beslut om byggnation togs i 
Regionfullmäktige i augusti. 

Flerårsöversikt, utfall 2020 2019 2018 2017 2016 

Antal tusental resor, 
allmän trafik 

13 147 22 088 22 647 22 783 22 425 

Antal tusental resor, 
serviceresor 

508 715 692 681 669 

Trafikproduktion tusental 
km 

     

Stadstrafiken Jkp 6 529 7 038 7 064 7 042 7 021 

Regionbussar 13 603 13 752 13 487 13 802 13 593 

Krösatåg, Jkpg län 3 037 3 061 2 982 2 810 2 982 

Serviceresor 12 355 14 741 14 261 14 370 13 829 

Biljettintäkter, milj kr 171,4 280,2 272,8 259,7 239,4 

Skattesubventionsgrad, % 69,2 60,5 61,2 63,5 63,7 
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Flerårsöversikt, utfall 2020 2019 2018 2017 2016 

Budgetavvikelse milj kr -22,2 -7,3 0,6 -34,6 -44,1 

Tabellen ovan visar bl.a. hur resande och ekonomi påverkats av pandemin. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-12-31 Andel 2019-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

3 23% 4 33% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

4 31% 6 50% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

6 46% 2 17% 

Antal mätetal som 
mäts 

13  12  

Det är en större andel av mätetalen där inte målen nås jämfört med föregående år. Det är mätetal 
kopplade till resandet och ekonomin som inte är uppfyllda. 
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Perspektiv: Medborgare och kund 
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra resor. 
Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.  

Flertalet av mätetalen som berör nöjdhet bland både allmänhet och resenärer har sjunkit sedan 
föregående år. En anledning är att trafikavtalen håller på eller har löpt ut under året och del av 
fordonen är i sämre skick. I somras trädde nya trafikavtal inom regionbusstrafiken i kraft och samtliga 
fordon är utbytta vilket borde bidra till att öka kundnöjdheten på sikt. Även biljettsystem och övrig 
teknik är föråldrad och det här sammantaget påverkar nöjdheten negativt. Under rådande pandemi som 
inneburit stängda framdörrar och därmed sämre kontakt med förarna har troligtvis också påverkat 
nöjdheten negativt. 

Inom Serviceresor har nöjdheten dock ökat under året. 

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 
serviceresor - för hållbar utveckling 

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Restiden - allmän 
trafik 

30% 25 % Frågan om restid handlar om man anser sig spara tid genom 
att resa med kollektivtrafiken. Resultatet är sämre än vid 
förra årsskiftet och är lägre än genomsnittet i landet (33%). 

 
Restiden -
 serviceresor 

92% 95 % Många kunder åker själva i fordonet pga Coronapandemin 
och då upplevs även restiden bli kortare. 

 

Aktiviteter Analys 

Utreda och genomföra aktiviteter i 
avsiktsförklaringen med Jönköpings kommun 

Pågår i stort sett planenligt. Vissa aktiviteter som berör 
integration av nya biljetter, är försenade. 

Framgångsfaktorer: Prisvärt 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Prisvärdhet 

50 % 43 % Resultatet för prisvärdhet är detsamma som vid förra 
årsskiftet och är högre än landets genomsnitt. 

 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra periodbiljetter Lansering av nytt biljettsystem är försenad. I övrigt pågår 
inga eller få aktiviteter kring marknadsföring av försäljning 
p g a den pågående Coronapandemin. 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska utreda resvanor hos studenter för att 
undersöka vilka resekort eller produkter som används inom kollektivtrafiken. 

Aktiviteter Analys 

Utreda studenters resvanor I biljettutbudet finns studentkort (Period Student) som 
laddas med en 30-dagars period. Den som reser med Period 
Student ska vid varje restillfälle kunna uppvisa resekortet 
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Aktiviteter Analys 

tillsammans med giltig legitimation. Dessutom behöver man 
ha en app från Mecenat eller STUK (Studentkortet har nytt 
namn fr.o.m. april 2020) med giltigt datum och 
studentresesymbol. Är man gymnasieelev och fyllda tjugo 
(20) år får du resa med Period student om du kan uppvisa ett 
giltigt studentkort från Mecenat med SJ-logga eller SL-
logga. Detta gäller endast för resor inom Jönköpings län, 
inte över länsgräns. 

Uppdrag/mål: Taxorna för ungdomskortet och seniorkortet ska vara kvar på 200 
kronor oavsett indexuppräkning för övrig prissättning inom Länstrafiken 

Vid prisjusteringen i årsskiftet lämnades priserna för ungdomskortet och seniorkortet oförändrade. 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Färdtjänsthandläggn
ing, dagar från 
ansökan till beslut 

18 dagar 37 dagar Handläggningstiden har ökat under året och kan härledas 
till personalomsättning och viss sjukfrånvaro. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - alla länsbor 

55 % 49 % Resultatet har ökat med ett par procentenheter sedan förra 
årsskiftet, men är fem procentenheter sämre än landets 
genomsnitt. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI - allmän 
trafik - resenärer 

65 % 60 % Nöjdheten bland resenärer har sjunkit sedan årsskiftet, och 
är två procentenheter lägre än landet i övrigt. 

  
Andel nöjda 
kvinnor och män 
index NKI -
 serviceresor 

85 % 83 % Resultatet för kundnöjdhet har förbättrats med fyra 
procentenheter under året och ligger i nivå med landet i 
övrigt. 

  
Andel tåg som går 
enligt tidtabell 

95 % 96 % Andelen tåg som når slutdestination enligt tidtabell uppgår 
till 96% och målet nås men andelen har minskat någon 
procentenhet under året. 

 

Aktiviteter Analys 

Aktivitet kring prioriteringar av ansökningar 
om färdtjänst samt riksfärdtjänst 

Aktiviteter kring prioriteringar har genomförts under våren 
och hösten och är nu en del av den löpande verksamheten. 

Implementera ny varumärkesplattform Arbetet pågår och går enligt plan, lansering under 2021. 

Ta fram strategi för sociala medier En strategi för digitala kanaler kommer fortsätta utvecklas 
under 2021. 

Ta fram koncept för hur vi kan synas mer ute i 
verksamheten direkt hos kund 

Vi har haft kundevent i bl a Gislaved i samband med 
Klimatveckan. Kundvärdar har varit ute på flera orter under 
hösten. Fler aktiviteter är inplanerade i samband med 
lanseringen av biljettsystemet. 
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Aktiviteter Analys 

Intensifiera arbetet med förarcertifiering inom 
den allmänna kollektivtrafiken. 

Förarcertifieringarna pausades till viss del i våras pga 
Corona, men har startat upp efter sommaren. 

Färdtjänsthandläggningen - identifiera 
förbättringsområde. 

Översyn av handläggningsprocessen har skett under året. 
Verksamhetsrutinerna har uppdaterats och även mindre 
förbättringsområden har identifierats och åtgärdats. 

Förstärka projekt kring "coaching" på 
Beställningscentralen. 

Under hösten har alla nyanställda på Beställningscentralen 
coachats och även uppföljande coachingtillfälle har 
genomförts. 

Koppla befolkningsregister mot 
planeringssystem 

Daglig uppdatering av folkbokföringsregistret har 
implementerats till planeringssystemet för Serviceresor inkl 
systemet för myndighetsutövning för färdtjänst och  
riksfärdtjänst. 

Digitalisera bokning av serviceresor Digitalisering för bokning av  Serviceresor går sakta framåt 
och driftstart kommer att ske under våren 2021. 
Projektet har drabbats av förseningar, t.ex har det tagit mer 
tid än beräknat att koppla på tjänsten BankId för säker 
inloggning. 

Uppdatera riktlinjer till vården ang liggande 
transporter 

Riktlinjerna för liggande transporter har uppdaterats och 
förtydligats på regionens intranät under mars månad. 

Förtydligande av regelverk sjukresor Mindre förtydliganden har skett i regelverken och har 
lämnats till budget 2021. 
  

Förstudie Mina Sidor Serviceresor För att kunderna ska kunna logga in och se bokade resor 
samt även kunna boka färdtjänstresor måste säker 
inloggning finnas till tjänsten. Arbete med  att koppla 
BankID till tjänsten har tagit mer tid än beräknat. Under 
kvartal 1 2021 beräknas tester av  "Mina sidor" starta. 
  

Uppdrag/mål: Genomföra ett utvecklingsprojekt för att införa digitala intyg 

Aktiviteter Analys 

Starta projekt för att införa digitala tillstånd 
vid sjukresa 

Projektet för digitala tillstånd har startats upp. 

Uppdrag/mål: Införa en regeländring som innebär att resenären kan avtala tid för 
hemresa 

Aktiviteter Analys 

Genomföra regeländring om avtalad tid för 
hemresa. 

Projektet startades upp i januari och införandet har skett i 
olika etapper för att under april månad driftsatts fullt ut. 
Alla kunder som bokar en sjukresa hem från vården får nu 
en tid när hämtning ska ske. 
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Perspektiv: Process och produktion 
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för en snabb, 
säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.  

Sedan ett par år har ett flertal trafikupphandlingar gjorts och det är av största vikt att upphandlingarna 
genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för trafikutbud och service framöver. 

Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort) minskade med 
39 procent 2020 jämfört med 2019 vilket beror på Coronapandemin. 

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren men 2020 har de minskat även de som en följd av 
Coronapandemin. 

  

Verksamhetsmått 

Länstrafiken (tusental) Utfall 2020 Utfall 2019 Förändring 
antal 

Förändring 
% 

Antal resor- buss och tågtrafik 13 147 22 088 -8 941 -40,5% 

Andel regelbundna resenärer (% av 
länets invånare) 

20 % 22 % -2 -10% 

Antal serviceresor 508 715 -207 -29% 

Varav färdtjänstresor 405 591 -186 -31,5% 

Varav sjukresor 103 124 -21 -16,9% 

Antalet resor i buss- och tågtrafiken minskade med 40,5% inkl skolkortsresor. Resandet inom 
serviceresor minskade också där färdtjänstresorna minskade mer än sjukresorna. 

Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal 

Aktiviteter Analys 

Uppstart av upphandling 2022 inom 
Serviceresor 

Uppstartsmöte har skett  för ny upphandling av Serviceresor 
med avtalsstart 1 september 2022 

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor 
inom serviceresor 

På grund av pandemin har det varit svårt att genomföra 
denna aktivitet enligt ursprunglig plan. 
Kontroll av att alla förare har anställningsbevis har 
genomförts hos ett trafikföretag  och vissa justeringar 
genomfördes hos företaget efter påpekande. 
Kontroll av arbetsschema (följs regler för tex kör- o 
vilotider) har pågår hos ett trafikföretag. 

Teckna och/eller säga upp avtal med mindre 
leverantörer 

Vissa leverantörer försvinner i samband med nytt 
regionbussavtal. 

Genomföra projekt och driftsätta ny 
teknikplattform för fordonsteknik 

Kvar att installera Q1 2021 är Wifi och 
kundräkningssystemet. 

Handla upp och tilldela nytt trafikavtal för 
Krösatågen inklusive tågunderhåll 

Tilldelning är gjord men upphandlingen är överprövad och 
ligger för beslut hos Förvaltningsrätten. 
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Uppdrag/mål: Inom Regionsamverkan Sydsverige införa ett nytt biljett- och 
betalsystem. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra projekt och driftsätta nytt 
biljettsystem 

Projekt försenat och nytt lanseringsdatum ej bestämt. 

Uppdrag/mål: För att göra resandet så enkelt som möjligt är det viktigt att fortsätta 
arbetet med att ta fram gemensamma reseprodukter över alla länsgränser, även till 
Östergötland 

Aktiviteter Analys 

Ta fram länsöverskridande biljetter. Avtal om länsöverskridande biljetter finns med samtliga 
grannlän och ett nytt avtal är slutet med Västtrafik. 

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping 

Aktiviteter Analys 

Medverka i arbetet med ny bussdepå i 
Jönköping. 

Pågår enligt plan, planerad inflyttning för trafikföretaget i 
mars 2021. 

Uppdrag/mål: Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet 

Aktiviteter Analys 

Slutföra Transitios projekt för 
spårfordonsupphandling 

Beslut i Förvaltningsrätten om att göra om upphandlingen. 
Ny spårfordonsupphandling pågår. 

Medverka i leveransprojektet nya spårfordon Tilldelning under kvartal 1 2021, ca ett år efter plan. 

Upphandla upprustning av Itino-fordonen Upphandling är senarelagd och påbörjas under 2021. 

Uppdrag/mål: Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö 

Aktiviteter Analys 

Medverka i projekt för ny tågdepå Upphandling genomförd och utvald avtalspartner finns. 
Beslut om byggnation har fattats i Regionfullmäktige. 

Uppdrag/mål: Serviceresor  - Etablering inför trafikstart september 2020 

Aktiviteter Analys 

Etablering inför trafikstart Etableringsperioden för 13 trafikföretag  och ca 180 nya 
fordon inklusive förare inom Serviceresor 2020 är avslutad 
med ett gott resultat. Eventuella kvarvarande punkter som 
inte är åtgärdade i etableringen flyttas över till förvaltning av 
avtal inom Serviceresor 2020. 

Projekt avveckling Serviceresor 2012 Avtal Serviceresor 2012 innehållande 17 trafikföretag och 
ca 170 fordon har avslutats 31 augusti. Glädjande är att alla 
trafikföretag levererade ett gott resultat enligt avtal fram till 
sista dagen och även de sista timmarna på avtalet. Arbetet 
med att säkra kvalitén fram till sista dag genom 
avstämningar, möte mm summeras som lyckat. 
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Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal 
påstigande/mil 

9,2 5,1 Påstigande per mil har sjunkit kraftigt som en följd av lägre 
antal resenärer pga Coronapandemin och antalet resor som 
inte registreras samtidigt som trafiken körts som vanligt. 

  
Antal resor 

Ökning 
med 1 % 

-39 % Resandet fortsatte att minska i december och ackumulerat 
visar statistiken en minskning med 39% jämfört med 2019. 
Det finns dock brister i statistiken eftersom inte alla resor 
valideras och därmed inte registreras i statistiken. Enligt 
statistiken är minskningen störst inom regionbusstrafiken 
och där beror en stor del på att man inte kan validera 
resekort när påstigning sker i bakre dörren. 

Uppdrag/mål: Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram färdigställs och omfattar 
tiden fram till 2035. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nytt 
trafikförsörjningsprogram 

Tidplanen är framskjuten ca 6 mån pga pandemin. Arbetet 
enligt ny tidplan pågår planenligt och just nu bearbetas 
remissvar. Planen är att Regionfullmäktige ska ta beslut om 
nytt Trafikförsörjningsprogram under våren 2021. 

Uppdrag/mål: För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län 
utreda förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. 

Aktiviteter Analys 

Utreda och vidareutveckla koncept för 
anropsstyrd trafik. 

I samband med svar på en motion för några år sedan 
presenterades olika förslag på hur närtrafiken kan utvecklas i 
framtiden och förslaget inkluderade även 
kostnadsberäkningar. Framöver kommer vi även kunna göra 
ännu bättre analyser av behovet av trafikutbud i glesbygd 
med hjälp av nytt kundräkningssystem. 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska ta initiativ till ett samarbete med Region 
Halland med syftet att göra en utvärdering av sträckan Värnamo-Halmstad 

Aktiviteter Analys 

Utvärdera tågtrafiken på sträckan Värnamo-
Halmstad. 

Utvärdering är klar. Fortsatt arbete med tågtrafiken på 
sträckan sker tillsammans med Region Halland och 
Hallandstrafiken. 

Uppdrag/mål: Införa den första elbusslinjen i Jönköping 

Linje 17 sattes i drift i december 2019 som den första elbusslinjen i Jönköping. 
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Uppdrag/mål: Fortsätta etableringen inför nytt stadsbussavtal i Jönköping. 

Aktiviteter Analys 

Slutföra upphandling av nytt trafikavtal för 
stadstrafiken i Jönköping 

Upphandlingen är slutförd och nu pågår etableringsarbetet. 

Uppdrag/mål: Etablera ny regionbusstrafik 

Aktiviteter Analys 

Etablering  och driftsättning av nytt 
regionbussavtal inför  juni-2020 

Trafiken startade upp som planerat i juni. 

Uppdrag/mål: Planera för fler turer Jönköping – Falköping – Skövde/Göteborg från 
december 2020 i enlighet med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035. 

Aktiviteter Analys 

Planera för fler turer på sträckan Jönköping-
Falköping-Skövde/Göteborg. 

Planering har gjorts i samband med tågplanearbetet. 

Framgångsfaktorer: Tryggt och säkert 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Trygghet resenär 

70% 67 % Resultatet har sjunkit sedan förra årsskiftet men är på 
samma nivå som landets genomsnitt. 

 
Genomförda 
fordonskontroller 

50% 94 % Antalet fordonskontroller uppnår målsättningen väl. Målet i 
de nya regionbussavtalen är att samtliga fordon ska 
kontrolleras en gång per år. Ca en tredjedel av kontrollerade 
fordon får någon anmärkning men är fortsatt godkända att 
framföra i trafik. 

 
Genomförda 
fordonskontroller 
Serviceresor 

90% 100 % Samtliga fordon har genomgått fordonskontroll och endast 
en låg andel får efterkontroll. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och återkoppla 
direkt.  

Resultatet för lyhördhet har ökat under året. 

Strategiska mål: Kundanpassad organisation 

Framgångsfaktorer: Ständiga förbättringar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Lyhördhet 

36% 36 % Resultatet sjönk kraftigt under förra året men har nu ökat 
med sju procentenheter. Resultatet är tre procentenheter 
högre än genomsnittet i landet. 

 

Aktiviteter Analys 

Snabba upp processen kring återkoppling till 
kund på Kundcenter. 

Processen kring återkoppling är implementerad. 

Förstudie för autonoma fordon med LogPoint 
i Jönköping 

Inte aktuell just nu - skjuts på framtiden beroende på 
frågetecken i finansiering och organisation samt att det inte 
passat tidsmässigt med bla. nytt trafikföretag och nytt avtal i 
stadstrafiken i Jönköping. 
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Perspektiv: Medarbetare 
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.  

Vi skapar delaktighet i verksamhetens mål bl.a. genom medarbetarsamtalen och genom att personliga 
mål sätts utifrån avdelningens och verksamhetens övergripande mål. Under 2020 har det bl.a. arbetats 
med resultat av medarbetarundersökningen som gjordes 2019. 

Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Använda sociala medier som marknadsföring 
för en attraktiv arbetsplats 

Aktiviteten har inte prioriterats och genomförts 2020. 
  

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 100 % Kompetensutvecklingsplaner har gjorts för samtliga 
medarbetare i samband med medarbetarsamtalet. 

 

Aktiviteter Analys 

Se över organisation inför ny teknik En organisationsöversyn är gjord och omorganisation 
gjordes innan sommaren. 

Arbeta med framtagen 
Kompetensförsörjningsplan 

Visst arbete har gjorts genom att främja intern rörlighet för 
några medarbetare. Dels har några personer arbetat i 
teknikprojekten och därmed utvecklats kompetensmässigt, 
dels har ett par medarbetare fått andra tjänster internt. 

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

2,5 % 3 % Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående månader i år, 
men är något högre än föregående år vid samma period. 

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbete pågår på respektive avdelning. För hela 
verksamhetsområdet har det genomförts en workshop kring 
diskriminering i enlighet med handlingsplan för 
medarbetarundersökningen. 

Nya lokaler där alla verksamheter kan samlas. Regionfastigheter har gjort klart med extern fastighetsägare 

901



Länstrafiken, Verksamhetsberättelse 15(19) 
 

Aktiviteter Analys 

om ändamålsenliga lokaler centralt i Jönköping där hela 
verksamheten får plats och kan sitta samlat. 

Uppdrag/mål: Aktiv och likvärdig rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

Följa de regler som finns kring rehab-arbetet När det är aktuellt följs reglerna. 

Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 102 % Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga 
medarbetare. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med medarbetarundersökningen Arbete pågår inom respektive avdelning. För hela 
verksamhetsområdet har det genomförts en workshop kring 
diskriminering i enlighet med handlingsplan för 
medarbetarundersökningen. 

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

 Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Chefer ingår bl.a. i nätverk för engagerat ledarskap. 
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Perspektiv: Ekonomi 
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering över tid.  

Under 2020 är budgetavvikelsen stor pga minskat resande och därmed minskade biljettintäkter. 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr -22 235 tkr Budgetavvikelsen slutade på minus 22,2 mnkr vilket blev 
bättre än lämnad prognos efter tertial två på minus 28,3 
mnkr. En förklaringspost är att statsbidraget för 
intäktsbortfall blev högre än förväntat. 
Fördelat på Resultatenheter: 
Stab, ek, marknad +7 137 tkr 
Allmän trafik -52 807 tkr 
Serviceresor +23 435 tkr 
Överskott inom stab beror på centrala budgetmedel, inom 
allmän trafik är det biljettintäkter som står för avvikelsen 
vilken till viss del vägs upp av statsbidrag för intäktsbortfall 
och av viten samt ökade tilläggsavgifter vid ogiltiga 
biljetter. 
Trafikkostnaderna inom den allmänna trafiken går med 
visst överskott eftersom det är lägre ersättningar kopplade 
till resande- och kvalitetsincitament samt en låg 
indexutveckling, framförallt på bränsle. 
Inom Krösatågen har projektet med fordonsanskaffning 
fördyrats pga förlängning till följd av överprövning av 
upphandling. Västtågen har haft höga kostnader för 
ersättningstrafik vid banarbeten på Jönköpingsbanan. 
Inom Serviceresor är det ett överskott pga lägre antal 
serviceresor och därmed lägre ersättningar till 
trafikföretagen. De särskilda sjuktransporterna för Covid-
smittade har budgetkompenserats med kostnaden på ca 15 
mnkr. 
 
 

JLT Totalt 
(tkr) Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter    

Biljettintäkter 176 822 290 330 -113 508 

Egenavgifter 19 315 27 088 -7 773 

Skolkorts-
intäkter 

76 762 78 178 -1 416 

Övriga intäkter 94 394 43 207 51 187 

Intäkter 
Summa 

367 292 438 803 -71 511 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

Kostnader    

Personal-
kostnader 

-58 471 -58 568 97 

Regionbuss inkl 
förstärkning 

-320 553 -329 224 8 671 

Stadstrafik inkl 
förstärkning 

-299 654 -314 778 15 124 

Krösatåg, 
operatör 

-104 883 -108 819 3 936 

Krösatåg, övrigt -128 891 -118 191 -10 700 

Västtågen -97 116 -90 516 -6 600 

Kust till kust -3 593 -4 850 1 257 

Öpendeln -23 620 -23 187 -433 

Trafikkostnader
färdtjänst 

-155 144 -175 580 20 436 

Närtrafik -5 083 -5 563 480 

Riksfärdtjänst -1 818 -5 223 3 405 

Trafikkostnader
sjukresor 

-81 145 -86 933 5 787 

Övriga 
kostnader 

-88 176 -95 991 7 815 

Kostnader 
Summa 

-1 368 148 -1 417 423 49 275 

Totalsumma -1 000 856 -978 620 -22 235 
 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans I den allmänna trafiken körs alla turer enligt fastställd 
tidtabell trots resandeminskning för att inte öka trängseln 
ombord. Hur underskottet på biljettintäkter ska hanteras 
under 2021 blir en fråga för nämnden under året. 

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kostnad per resenär 
- km (serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
21,96 
kr/km 

26,86 
kr/km 

Kostnaden per resenärkm har ökat under året då det är en 
större andel som reser ensamma och samkörningen har 
därför minskat. Dessutom finns särskilda fordon för 
transport av smittade som driver upp kostnad/km. 

  
Skattesubventionsgr
ad - allmän trafik 

60 % 69 % Skattesubventionsgraden ökar kraftigt eftersom 
biljettintäkterna är lägre och kostnaderna är kvar på samma 
nivåer eller högre än tidigare. För 2019 var 
skattesubventionsgraden ca 60 procent. Den blev ca fyra 
procentenheter lägre i och med statsbidraget för 
intäktsbortfall. 
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Perspektiv: HÅLLBARHET 
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår 
verksamhet ökar under programperioden. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Regionbuss 

80 % 96 % Regionbusstrafiken visar ytterligare förbättring av 
användningen av förnybara drivmedel 2020 jämfört med 
2019. Fördelningen för 2020 är: 33 % HVO, 37 % RME. 
27 % biogas och 4 % fossil diesel. 

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Stadstrafik 

90 % 84 % Målet uppnås inte. Resultatet för 2020 är betydligt sämre än 
för 2019 som precis klarade målet på 90 % då. Förklaringen 
till årets sämre utfall på 84 % är en större användning av 
fordonsgas beroende på gasleveranserna (gasleverantören 
har inte kunna leverera efterfrågad biogas), samtidigt som 
andelen fossilfritt innehåll (biogas) minskat jämfört med 
föregående år (för 2020 är fördelningen 68 % biogas och 
32 % naturgas). Fördelningen för 2020 är: 48 % RME, 
34 % biogas, 16 % naturgas och 2 % förnybar el. 

  
Andel förnybart 
drivmedel Tåg 

60 % 71 % Tågtrafiken visar ett utfall på ca 71 % förnybara km och 
visar därmed något litet sämre utfall än för 2019.  
Fördelningen för 2020 är: 64 % förnybar el, 29 % fossil 
MK1-diesel och 7 % HVO. 

  
Andel förnybart 
drivmedel 
Serviceresor 

20 % 63 % Resultatet uppgick till 63 % med både bussar och 
personbilar inkluderade. Jämfört med resultatet för 2019 på 
54 % har även serviceresorna tagit ytterligare ett kliv framåt 
genom incitament i trafikavtalen avseende förnybara 
drivmedel. Fördelningen för 2020 är: 55 % HVO, 37 % 
fossil diesel, 5 % biogas, 3 % RME samt en mycket liten 
andel förnybar el och etanol. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Miljöintroduktion för trafikföretagen inom 
Serviceresor 

Pga Coronapandemin genomförs inte utbildning i storgrupp. 
Varje företag som så önskar har fått anmäla sig till ett 
individuellt möte där utbildning sker anpassat till företagets 
behov. 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Energianvändning 
inom allmän 
kollektivtrafik 

0,24 
kWh/pkm 

0,315 
kWh/pkm 

Energianvändningen per personkilometer för 2020 uppgick 
till 0,315 kWh/pkm vilket innebär att målet inte nås. 
Utfallet är också väldigt högt över föregående års resultat. 
Förklaringen till det höga utfallet  är att antalet 
personkilometer har minskat med 25 % p.g.a. Corona-
epidemin genom att färre har rest i den allmänna 
kollektivtrafiken. Använd energi har minskat från 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

föregående år vilket är positivt för framtiden. 
  

 

Aktiviteter Analys 

Öka energieffektiviteten Förbättras i och med införande av nya fordon i nytt 
trafikavtal med start den 15 juni. 

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -96,2 % Ingen ersättning har betalats ut för tjänsteresor med egen bil 
under de två sista tertialen. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % 100 % Användningen av poolbil/hyrbil har minskat med ca 70% 
jämfört med föregående år, men resultatet jämförs med 
2017 då det var noll användning. Användningen av JLTs 
egna poolbilar har minskat med 27% jämfört med 
föregående år och användningen av biogas är 97% i 
fordonen. 
  
  

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

0 % -100 % Inga flygresor har skett under perioden. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -63 % Utrikes flygresor har minskat med ca 63% jämfört med 
föregående år. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2020 är cirka 456 miljoner kronor och verksamheten har cirka 410 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion arbetar regionövergripande med 
uppdrag och aktiviteter inom huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård samt med 
regionövergripande stödprocesser för ett bra liv i en attraktiv region. En väl fungerande verksamhet 
som ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov är verktyget. 

Under 2020 har arbetet till mycket stor del handlat om den pågående pandemin. Arbetet har anpassats 
efter de behov av ledning och insatser som Covid-19 fört med sig. För att leda arbetet har så långt 
möjligt ordinarie ledningsstrukturer använts. Sedan mitten av mars har en särskild regional 
sjukvårdsledning varit aktiverad (uppehåll en period augusti-september) som har lett det dagliga 
arbetet med hälso- och sjukvården avseende coronapandemin. Den täta samverkan nationellt med 
såväl Sveriges kommuner och regioners nätverk som myndigheter har fördjupats och varit viktig under 
året. I länet har en stor del av samverkan med andra aktörer skett inom ramen för F-samverkan. När 
det gäller regionala utvecklingsfrågor har även Regional utveckling under långa perioder haft en 
daglig styrning av arbetet. Även inom detta område med tät och fördjupad samverkan på nationell nivå 
och inom länet. 

Många planerade aktiviteter såväl interna, regionala som nationella ställdes in under våren och mycket 
pausades. Vårens budgetarbete och några större programarbeten sköts fram till hösten. Samtidigt 
hände mycket oväntat snabbt, mycket verksamhetsutveckling har skett trots, och i vissa fall tack vare, 
pandemin. Vi ser många exempel på förändrade arbetssätt som införts och som kommer att bidra även 
efter den här pandemin. 

Trots att coronapandemin sedan början av mars upptagit mycket tid och resurser har mycket av det 
ordinarie arbetet fortgått och i uppföljningen av aktiviteterna som följer i verksamhetsberättelsen 
redovisas status för dessa. 

Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram har fortsatt 
men formerna har anpassats utifrån rådande omständigheter. 

De uppdrag som inte kunnat genomföras under 2020 har flyttats med till verksamhetsplanen för 2021. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2020-12-31 Andel 2019-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

2 40% 3 60% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

0 0% 1 20% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 60% 1 20% 

Antal mätetal som 
mäts 

5 100 % 5 100% 

Måluppfyllelsen har påverkats av pandemin. De mätetal som inte når måluppfyllelse 2020 är 
medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplan samt sjukfrånvaro. Ekonomi i balans samt indikatorer 
öppna jämförelser når måluppfyllelse. 
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Perspektiv: Medborgare och kund 
Strategiska mål: Tillsammans för framtidens hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: Nära vård 

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen har 
fortsatt under 2020. Arbetet ingår i länsgrupp i samverkan 
Trygg och säker vård och omsorg under Strategigrupp 
Äldre. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet 

Beskrivning och överenskommelse tillsammans med länets 
kommuner om gemensamma arbetssätt är under 
framtagande. Detta för att underlätta samarbetet i vården 
runt personer med behov från både Region Jönköpings län 
och kommunerna. 

Uppdrag/mål: Arbeta med omställning till den nära vården 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en plan för utveckling av den nära 
vården 

Arbetet med att ta fram planen för att möte framtidens hälso- 
och sjukvård har färdigställts under hösten. Aktiviteter som 
genomförts under året: 
- Framtidsscenario med Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
- Föredragning av arbetet och dialog längs vägen i olika 
politiska forum, samt Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
- En parlamentarisk grupp har processat innehåll, för att ha 
en gemensam framtidsplan där samtliga partier står bakom 
och som håller över tid. 
- Workshop med fokus på strategi 6 – Nämnd för folkhälsa 
och sjukvård, med förstärkning av parlamentarisk grupp. 
Resultatet blev det strategiska dokumentet ”Tillsammans 
möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård”, som 
Regionfullmäktige i Region Jönköpings län fattade enhälligt 
beslut om 2020-12-01. 

 Dietister i den nära vården Arbetet med att tillgängliggöra dietister i den nära vården 
undersöks utifrån förutsättningen att det är en förhållandevis 
liten yrkesgrupp. En utökning av dietister som arbetar i 
primärvården kommer ske under 2021. 

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård tillgodoses. 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda patientkontrakt Införandet av patientkontrakt fortsätter enligt plan. Fokus 
har varit på samskapande med invånarna samt stödja 
verksamheterna i införandet. En naturlig del i införandet av 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nära 
vård. Även i den förstärkta samverkan med kommunen 
integreras patientkontrakt. Dokumentationsmallar finns nu 
på plats och integreras i rådande system. Särskild workshop 
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Aktiviteter Analys 

mellan patientorganisationer och politiker har genomförts. 

 Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Arbete pågår både inom arbetsgrupp Trygg och säker, 
patientkontraktsarbetet och i samband med utskrivning från 
slutenvård där personer med behov av samordning får fast 
vårdkontakt. 

 Läkarstödet i kommunerna Nuvarande avtal har förlängts ett år. Översyn av avtal för 
läkarmedverkan i särskilda boendena och den kommunala 
hemsjukvården genomförs under hösten 2021 för att 
samordnads med utvecklingen av nära vård i samverkan 
med länets kommuner. Avtalet kommer att fastställas i 
REKO. 

Uppdrag/mål: Tvärprofessionella närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Arbetet har integrerats med arbetet med Trygg och säker 
vård och omsorg i hemmet. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för utveckling 
kring livsstilsutmaning 

Arbetet knyts till planen för framtidens hälso- och sjukvård. 
Ingående delar är tilläggsuppdrag via vårdval om 
förebyggande arbete i samverkan med närsamhället, samt 
etableringen av hälsocenter i Jönköpings län. 
Tilläggsuppdraget är riktat under tre år till de sju 
vårdcentraler som har högst CNI och befinner sig i 
närområden med hälsomässiga utmaningar. Pandemin har 
haft viss påverkan på arbetet men har också motiverat en 
satsning kring hälsa för riskgrupper lokalt och över länet. 
Hälsocenter som spridningsmodell i länet har fått fäste. 
Utöver Värnamo, är Jönköping, Aneby, Mullsjö och 
Vetlanda exempel på kommuner som är i uppstartsfas. 

Uppdrag/mål: Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling av lärcaféer Det finns ledare till lärcafé och självhjälpsgrupper inom 
specialistvården i hela länet. På höglandet finns det även 
utbildade ledare inom primärvården. Arbetet fortgår för att 
få lärcafé som en integrerad del av vården. 
Ett arbete är påbörjat för gemensam administration och 
grundutbildning för personer med egen erfarenhet såsom 
levande bibliotek, peer och volontärer. 
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Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade 
vård och inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hanteras sin sjukdom. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Den existentiella dimensionen av hälsa utgör en del av all 
vård och ryms inom varje enskilt patientmöte. Region 
Jönköpings län har ett aktivt regionövergripande arbete för 
att på olika sätt främja den existentiella hälsan. 
Samtalsgrupper med WHO:s åtta existentiella dimensioner 
som teoretisk grund erbjuds patienter inom delar av 
psykiatrin, onkologin och primärvården. I nuläget prövas 
även samtalsgrupper i digital form. Även personal inom 
hälso- och sjukvård erbjuds samtalsgrupper på länets tre 
sjukhus. Tanken är att egen bearbetning av de existentiella 
frågorna ska göra personalen bättre rustade att möta 
patientens behov. Naturstigarna på sjukhusen har nyligen 
kompletterats med en möjlighet att via en QR-kod ta del av 
existentiella frågor och övningar, den så kallade 
Tankegången. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

 Höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda 

Under hösten genomförde den årliga "Etikskolan", en 
grundutbildning för 20 nya etikombud. Etikrådet 
medverkade också i utbildningsprogram för AT- och ST-
läkare och på utvecklingsdagar för enskilda arbetsplatser. De 
lunchsamlingar som normalt genomförs för all personal har 
under hösten ställts in på grund av pandemin. Arrangemang 
har emellertid genomförts utomhus för medarbetare på 
länets tre sjukhus. 

 Främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet 

Etikrådets strävar på olika sätt efter att uppmärksamma 
samtal kring etik och prioriteringar samt etisk reflektion. Det 
sker inom det centrala etikrådet och via SKR:s nationella 
etiknätverk men också på enskilda arbetsplatser via chefer 
och etikombud. Nya etikombud utbildas årligen och möts i 
återkommande nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och 
fortbildning. Ett omfattande arbete har gjorts inom 
områdena andlig vård och existentiell hälsa som utgör ett 
profilområde för etikrådet vid sidan om grunduppdraget. 

 Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet ger löpande råd och vägledning till verksamheter 
och enskilda medarbetare i medicinsk-etiska frågor och när 
det gäller bemötandeaspekter i vården. Under hösten har de 
mycket uppmärksammade riktlinjerna om "Bemötande av 
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Aktiviteter Analys 

patienter med förolämpande, hotfullt eller diskriminerande 
beteende" uppdaterats och kompletterats med en rutin som 
ger stöd för handling i akuta situationer och i det 
förebyggande arbetet. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning och åtgärder för att förbättra 
tillgänglighet utifrån ny kömiljard 

Större delen av 2020 har präglats av den pågående 
pandemin. Redan under våren erhöll samtliga regioner sin 
andel av kömiljarden 2020. I nuläget är det svårt att beskriva 
vidtagna åtgärder under 2020 eftersom tillgängligheten 
försämras när vårdplatser omfördelas till Covid -19 vård. 

Uppdrag/mål: Anpassa öppettider utifrån patientens behov 

Aktiviteter Analys 

 Stöd för flexibla öppettider på 
vårdcentralerna 

Region Jönköpings län ersätter vårdcentralerna för utökade 
öppettider utöver 9 timmar per dag 08:00–17:00 vardagar. 
Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda 
läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. Tio 
vårdcentraler erbjuder utökade öppettider. 

Uppdrag/mål: Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och implementering av 
e-hälsa som skapar värde för invånare och på 
ett kostnadseffektivt sätt leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

Visiba care och e-besök har gått bra och nu kan i princip alla 
vårdverksamheter i länet genomföra videomöten. Stort 
arbete kvarstår under 2021 med att bredda användningen till 
fler medarbetare och säkerställa arbetssätten. 
Användningen av Journalen via nätet har ökat under året på 
grund av provsvaren för Covid-19. Arbete pågår med att 
ytterligare utöka antalet informationsmängder i Journalen 
via nätet och Nationella patientöversikten. 
Under coronapandemi 1177.se till stor del används för 
spridning av information. 
Journalsystemet Cosmic har under året uppgraderats vid tre 
tillfällen. Under hösten infördes beställning och 
svarsmodulen i Cosmic. Andra exempel på utveckling är 
Cosmics mobila lösning (NOVA) som är testad i pilot på tre 
ställen. Breddinförande planeras under 2021. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

. 

Aktiviteter Analys 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Utbildningar och diplomeringar har påverkats av pandemin, 
men har kunnat fortgå i begränsad omfattning. Årets Qom-
ut-vecka genomfördes som ett digitalt evenemang och 
Region Jönköpings del var en av de sammanhållande 
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Aktiviteter Analys 

aktörerna. 

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

 Hälsoundersökningar Hälsoundersökningarna för nyanlända genomförs. Dessa 
påverkas delvis av pågående coronapandemi. 

 Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer har arbetat 
intensivt med att kommunicera nationella rekommendationer 
angående pandemin, gäller särskilt i bostadsområden med 
hög andel nyanlända. Filmer har spelats in på 1177 som har 
fått nationell uppmärksamhet. Hälsoskolor fortsätter enligt 
tidigare rutiner. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Utvecklingsarbete inom "Bästa plats att växa upp, leva och 
bo" sker på uppdrag av Strategigrupp barn. 
Hälsocenter sprids till länets kommuner och vårdcentraler. 
Inom äldreområdet är fokus på psykisk hälsa och samverkan 
med samhällsaktörer genom gruppverksamheter. 
Nätverksträffar och andra aktiviteter har fått anpassas 
digitalt pga rådande omständigheter. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Ett flertal aktiviteter och riktade insatser har genomförts för 
barn och unga. Exempelvis DISA (Din Inre Styrka 
Aktiveras), Dansa utan krav, Folkhälsoenkät Ung+kultur 
och Folkhälsenkät Ung+idrott. Med hjälp och inspiration av 
metodstöden från pilotprojekten är förhoppningar att skolor 
och klasser kommer igång i liknande arbeten under hösten 
2021. 
Vissa aktiviteter har ställts in och man har minskat antalet i 
grupper på grund av pandemin. 

Uppdrag/mål: Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med Barnskyddsteamet Ett regionalt nätverk där barnskyddsteamen i Region Skåne, 
Region Östergötlands och Region Jönköpings län samverkar 
har startat upp under 2020. Nationella nätverksträffar för 
barnskyddsteamet har genomförts digitalt. 
Barnskyddsteamet stöttar verksamheterna kring 
orosanmälningar samt då verksamheterna behöver stöd kring 
arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vissa 
frågor under året har rört barn till föräldrar med Covid-19. 
Antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökar varje år. 
Under 2017 gjordes 332 orosanmälningar och 2020, 709 
orosanmälningar till socialtjänsten. 
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Uppdrag/mål: Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en plan för arbetet med att 
förbättra äldres psykiska hälsa 

Arbete med framtagandet av planen pågår. Ingående delar 
berör integrering av äldres hälsa i etableringen av 
hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och 
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för 
minskad ensamhet. 
En länssamordnare för äldres hälsa är rekryterad till 
Folkhälsa och sjukvård, med start i januari 2021, och 
kommer hålla samman arbetet med plan och insatser. 

Strategiska mål: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår utifrån programmet för Hållbar 
utveckling. I arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet har 
området social hållbarhet/vi är till för alla fått ett stort fokus 
och här har under hösten delmål och 
aktiviteter/handlingsplan tagits fram för 2021 och framåt. 
Det nya hållbarhetsprogrammet antogs av regionfullmäktige 
i december 2020. 
I budget 2020 finns ett uppdrag att ta fram en 
jämställdhetspolicy, detta arbete är framskjutet med 
anledning av coronapandemin och är framflyttat som en 
aktivitet 2021. 

 Möjligheten att ta del av 
regionfullmäktiges sammanträden ska 
utvecklas, ett exempel är att under 2020 införa 
teckenspråks- och skrivtolkning 

Utveckling pågår av att kunna ta del av regionfullmäktiges 
sammanträden. Under våren 2021 kommer som steg 1 
skrivtolkning att införas. 
Skrivtolkning innebär att sammanträdet i realtid kommer att 
textas och att denna textning sedan blir permanent om man 
vill se sammanträdet i efterhand. I steg 2 införs 
teckenspråkstolkning om detta behövs som ett komplement 
till steg 1. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete med Barnkonventionen 

Aktiviteter Analys 

Revidering av handlingsplanen Styrgruppen för barnkonventionen, som godkänner 
handlingsplanen, har utökats med personer från Kultur och 
utveckling och Smålands musik och teater. 
Barnrättskonferensen Barnet som rättighetsbärare. Vad 
innebär det i praktiken? har genomförts. Utbildning för nya 
barnrättsombud har genomförts samt även två 
nätverksträffar. Användandet av familjeformuläret har ökat 
liksom orosanmälningar för barn som far illa. 

Webb-utbildning om barnkonventionen Spridning av webbutbildningen pågår i olika kanaler, 
främste genom barnrättsombuden. 

916



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 11(41) 
 

Perspektiv: Process och produktion 
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Ett stort antal aktiviteter och initiativ pågår där några har 
påverkats av coronapandemin och några har kunnat 
kompletteras med digitalt stöd - exempelvis personlig 
rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare 
och Fysisk aktivitet på recept (FaR)-samordnare. Rutiner 
och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför operation har 
införts och samverkan har skett inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
En ny överenskommelse för "Idrott och folkhälsa" är under 
framtagande. 
Inom området kultur för hälsa har aktiviteterna påverkats 
märkbart. Flera aktiviteter är inställda eller genomförts 
digitalt. 
Gällande området sexuell och reproduktiv hälsa har en 
nationell strategi för SRHR presenterats, vilket blir en av 
utgångspunkterna för länets arbete. 

 Handlingsplan för jämlik hälsa. Revideringen av handlingsplanen har skjutits fram till 2021 
med anledning av pågående pandemi. Aktiviteterna i 
gällande plan har kunnat genomföras till stor del, men delar 
har påverkats av pandemin. 

 Utvärdering av hälsosamtal och fortsatt 
arbete 

Utvecklingsarbete utifrån bland annat den pågående 
utvärderingen har påbörjats och har från och med hösten 
blivit en tydligare del i Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård. Kopplingen till arbetet med hälsocenter 
utgör en positiv kraft även för hälsosamtalen. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Uppföljningsbesök har kunnat genomföras, digitalt i de 
flesta fall. 

 Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Bidragsfördelningen är genomförd och beslutad. Ett flertal 
av föreningarna har haft utmaningar att genomföra 
aktiviteter pga coronapandemin. 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget i 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Delar av arbetet har högaktualiserats i samband med 
coronapandmin exempelvis har efterfrågan på stöd att sluta 
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Aktiviteter Analys 

röka ökat och tobakshjälpen har fått spridning. Motsvarande 
meny etableras inom området mat. Stöd- och 
behandlingsplattformen används som ett digitalt alternativ 
för behandling av ohälsosamma levnadsvanor. 
Etableringen av Hälsocenter i länet har påbörjats. En 
majoritet av länets kommuner är igång med förberedelser för 
uppstart. Hälsocoach-online prövas på hälsocentret i 
Värnamo med målet att komplettera de fysiska besöken. 

 Utveckling och spridning av fler 
mötesplatser och hälsocaféer likt hjärtats hus i 
länet 

Mötesplatsen Hjärtas hus har startats upp även i Tranås, 
vilket innebär att Hjärtas hus finns på fyra platser i länet -
 Jönköping, Värnamo, Eksjö och Tranås. Det finns nu ledare 
till lärcafé och självhjälpsgrupper i hela länet. Planering har 
påbörjats för gemensam administration och grundutbildning 
för personer med egen erfarenhet såsom levande bibliotek, 
peer och volontärer. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, 
tillsammans med kommun, primärvård och 
specialistvård 

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
REKO. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under 
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen 
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för 
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården. 

Uppdrag/mål: Arbeta för att minska sjukskrivningarna inom olika områden. 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Det övergripande syftet 
med förbättringsarbetet är att förenkla och optimera 
sjukskrivningsprocessen för såväl patient som vårdcentral 
samt frigöra tid för andra patientgrupper. Förbättringsarbetet 
har resulterat i att man tagit fram enhetliga rutiner för 
sjukskrivningsprocessen. Rutinerna kommer att spridas till 
alla länets vårdcentraler. 

Optimera sjukskrivningar för de med problem 
med rörelseapparaten 

Vårdcentraler inom Region Jönköpings län deltar i ett 
förbättringsarbete gällande sjukskrivningar inom främst 
psykisk ohälsa och ospecifik smärta.  Samma arbete som 
ovan gäller även här. 

Uppdrag/mål: Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund En översyn har genomförts utifrån uppdraget att belysa 
fördelar, nackdelar och konsekvenser utifrån tre 
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Aktiviteter Analys 

huvudalternativ: 
Alternativ 1: Organisation och arbetsformer är kvar som 
idag. 
Alternativ 2: Samordnad administration för de tre 
samordningsförbunden. 
Alternativ 3: Sammanslagning till ett länsförbund. 
Rapporten redovisades på Kommunalt forum den 12 juni. 
Under hösten har samtal fortsatt med utgångspunkt i 
rapporten hos alla medlemsorganisationer. Några beslut är 
inte fattade under 2020. 

Uppdrag/mål: Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Gemensam handlingsplan för hälsa Nätverksträffar inom "Bästa plats att växa upp, leva och bo" 
med ingående förbättringsteam från länets kommuner har 
träffats regelbundet. Förbättringsarbete har kunnat 
genomföras inom områden som rör mental hälsa, fysisk 
aktivitet. Pandemin har påverkat formerna för 
nätverksträffar som nu sker digitalt. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med samordning av 
suicidprevention 

En uppdragsbeskrivning för perioden 2020-2023 är 
framtagen och förankrad i ReKo. En samordningsgrupp 
håller samman arbetet tillsammans med den regionala 
samordnaren för uppdraget som finns på Folkhälsa. 
Under suicidpreventiva veckan genomfördes utåtriktade 
aktiviteter för att uppmärksamma att det är män som är 
överrepresenterade. Kampanjen #Bryt isen består av profiler 
från länet som berättar om vikten att ställa frågor till sina 
nära. 
Regionen har blivit beviljade medel av 
Folkhälsomyndigheten för utvecklingsarbete med fokus på 
antistigma, psykisk hälsa och suicid. Satsningen sker i 
samverkan med Hälsohögskolan/Center for co-production 
och innehåller delar som rör FUNK (hälsan hos högstadie- 
och gymnasieelever), Recovery College och Peer Support, 
lokala samordnare för suicid i länets kommuner samt 
hälsoguider i Jönköpings kommun. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

 Säker vård alla gånger Under hösten har arbetet kunnat pågå på ett rimligt sätt i 
förhållande till pandemins påverkan. 
Delvis nya arbetssätt har utvecklats. 
Men på det hela taget har en del av det systematiska i 
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Aktiviteter Analys 

ledning och styrning av patientsäkerhetsarbetet inte kunnat 
upprätthållas under pandemin. 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Patientsäkerhetsberättelsen för föregående år är klar, 
diarieförd och förankrad i organisationen. 

 Genomför patientsäkerhetsronder Inplanerade patientsäkerhetsronder kunde inte genomföras 
fullt ut som planerat då verksamheterna hade fokus på 
coronapandemin. Ett nytt koncept med patientsäkerhet i 
realtid (PiR) för covid-19 enheter har testats med bra resultat 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet har skett med fokus på att stödja 
patientsäkerhetsarbetet under de speciella förutsättningar 
som varit i den omställda sjukvården. Dialog har genomförts 
i samband med verksamhetsuppföljningar utifrån frågorna; 
vad går bra, vad behöver ni arbeta mer med och vilket stöd 
behöver ni. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Under coronapandemin har mycket arbete fått läggas på att 
stödja arbetet med patientsäkerhet i verksamheterna i 
vårdens omställning. Arbetet med nationella 
handlingsplanen för patientsäkerhet och patientsäkerhet i det 
nationella systemet för kunskapsstyrning har pågått men 
med något reducerad fart. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

60 % 71,7 % Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt 
sin jämförelse i Hälso- och sjukvårdsrapporten (tidigare 
Öppna jämförelser). Region Jönköpings län har vid 
jämförelse mot övriga regioner goda resultat inom de flesta 
områden och vid en sammanräkning av resultaten på 
samtliga indikatorer i en form av ranking är Region 
Jönköpings län på första plats. Vid sammanställning av de 
mått som berör kliniska resultat och patientnöjdhet är det 
förbättrat utfall på 33 av 46 mått (71%). Om man tar med 
personal och ekonomimått är det förbättrat utfall på 45 av 
65 mått (69%). 
Exempel på mått med goda resultat och förbättring är 
följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler, 
överlevnad vid cancersjukdom och omdömet från invånarna 
kring hur nöjda de är med den vård som de erhållit (flera 
olika mått). Framförallt positivt är resultatet på tillgång till 
den hälso- och sjukvård man behöver där 92 % av 
respondenterna var mycket nöjda eller nöjda, vilket är med 
marginal bäst utfall av samtliga regioner. 
Ett viktigt område där ytterligare förbättringsinsatser krävs 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

är arbetet kring trycksår där båda mätområdena visar på en 
försämring vid jämförelse mot 2019 

 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell 

Länsgemensamma programområden (LPO) organiseras 
utifrån regionernas överenskommelse att samverka i 
Nationellt system för kunskapsstyrning. Syftet är att 
förbättra verksamheternas möjligheter att systematiskt 
utveckla och säkerställa god och jämlik vård för alla 
länsinvånare. Programområden har ansvar för att följa, 
utvärdera, åtgärda och rapportera resultat i hela vårdkedjan. 
Utgångspunkterna i uppdraget till programområden och 
samverkansgrupper är God vård, Nära vård, 
Processorientering samt Tillitsbaserad ledning och styrning. 
Programområden är en vidareutveckling av en mångårig och 
framgångsrik samverkan i medicinska programgrupper och 
processgrupper, arbetet med Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta samt införandet av 
standardiserade vårdförlopp inom cancervården. 
Region Jönköpings läns gemensamma programområden 
stödjer mikronivån och säkerställer kommunikationen med 
sjukvårdsregional och nationell nivå. Programområdena har 
som del i sitt uppdrag att säkerställer Region Jönköpings 
läns representation i sjukvårdsregionala och nationella 
programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper. 

 Följer den nationella utveckling och 
genomför lokala anpassningar vid behov 

Bevakar nationell utveckling av kunskapsstöd för en hel 
vårdkedja. Faktadokument revideras utifrån nya vårdförlopp. 
Dialog om pilotområden att flytta från Fakta till Nationellt 
kliniskt kunskapsstöd men ingen tidplan. Dialog om 
paketering av kunskapsstöd för cancersjukdomar, psykisk 
hälsa och kroniska sjukdomar på Folkhälsa och 
sjukvårdswebben. 

 Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Arbete sker kontinuerligt med implementering av 
kvalitetsregister, främst i det regionala och lokala 
kunskapsstyrningsarbetet. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

 Påbörja arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp 

Arbetet pågår enligt införandemodellen för de tre nu aktuella 
vårdförloppen - Reumatoid artrit, Stroke och TIA samt 
Höftledsartros. 
Arbetet med Länsgemensam rutin för respektive vårdförlopp 
följer planen och är inom kort färdigt. Publicering kommer 
att ske samlat på Folkhälsa och sjukvårdswebben under 
Vårdstöd. 
Utbildningar och skarp drift av våra gemensamma nya 
arbetssätt är planerat under 2021. 
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Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar Implementering av riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar samt det försäkringsmedicinska beslutsstödet 
pågår. Slutversionen av målnivåerna publiceras den 20 
januari 2021. 
Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller 
vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens 
sjukdomar. Beslutsstödet gäller de inflammatoriska 
reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial 
spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och 
reumatoid artrit. Uppdatering av resterande diagnoser inom 
rörelseorganens sjukdomar påbörjas 2021. 
Från sjukvårdsregionen har påpekan ytterligare en gång 
skickats in om att Försäkringsmedicinska bedömningen för 
höft och knäartros innehåller en sammanblandning av 
behandlingsriktlinjer och försäkringsmedicinsk vägledning. 
Det kan finnas en risk för att bedömningen hos 
Försäkringskassan påverkas. 

Uppdrag/mål: Funktionsvariation 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 4 
ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 

 Arbeta med att förbättra tillgängligheten Anpassning av lokaler utifrån ett 
funktionsnedsättningsperspektiv görs kontinuerligt. 
Coronapandemin har påverkat på många sätt och det är 
viktigt att kunna erbjuda olika sätt för invånare och patienter 
att få tillgång till information, stöd och miljö. Övriga 
aspekter är aktuella att fånga genom revideringen av 
regionens hållbarhetsprogram. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

 Regelbundet genomföra 
läkemedelsdialoger samt arbeta med 
identifierade förbättringsområden. 

Arbetet med läkemedelsdialoger återupptogs under 2020 i 
den mån det var möjligt med tanke på rådande 
coronapandemi. 
Under våren genomfördes 8 dialoger, arbetet har fortsatt 
under hösten, men i mindre skala. Fokus har legat på 
läkemedelskostnader och klinikerna upplevs positivt 
inställda till regelbundna läkemedelsdialoger. 

 Förstärkning av läkemedelskommittén Under hösten startade apotekares arbete mot 
läkemedelskommittén, 20 timmar/vecka. Några ledamöter 
har avslutat sitt uppdrag i läkemedelskommittén då de bytt 
arbetsuppgifter/arbetsgivare, efterträdare finns på flera av 
posterna, dock inte alla. 

Arbeta med identifierade förbättringsområden 
för läkemedel t.ex. för ökad 

Flera åtgärder genomförs såsom läkemedelsdialoger, 
identifiera budgetbehov och ordnat införande enligt 
nationella beslut. Läkemedelsdialoger sker via kliniska 
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Aktiviteter Analys 

kostnadseffektivitet, ordnat införande eller 
patientsäker. 

apotekare och patientsäkerhetsarbete tillsammans med 
verksamhetsområdena. Arbete med biosimilarer av TNF-
hämmare, riktlinjer för preparatval publicerades på 
Folkhälsa- och sjukvårdswebben i december. 
Arbetet har avstannat något med anledning av 
coronapandemin. 

Minska olämplig polyfarmaci Fortsatt arbete med läkemedelsgenomgångar. Nystartat 
arbete med statistikgenomgång. Utbildning av primärvården 
och förskrivningsmål inför 2021 är framtaget. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

 Införa vaccination mot humant 
papillomvirus (HPV) för pojkar. 

Vaccination mot HPV för pojkar i årskurs 5 är infört från 
höstterminen 2020. På nationell nivå är täckningsgraden 
bland pojkar 72 %, jämfört med 77 % hos flickor (gäller dos 
1, baserat på data från november). 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

 Planläggning, utbildning och övningar Utbildningar och övningar har genomförts i begränsad 
omfattning pga coronapandemin. 

 Risk och sårbarhetsanalyser Arbetet med riska och sårbarhetsanalyser pågår enligt plan. 

 Tjänsteman i beredskap Arbetet har under året pågått enligt plan. De 5 vanligaste 
larmen gäller vårdplatsbrist, driftstörning, ambulansfrågor, 
bränder samt vädervarningar. Coronapandemin har hanterats 
som särskild händelse, där regional särskild 
sjukvårdsledning har aktiverats. 

Civilt försvar Arbetet med civilt försvar har under året anpassats för att ge 
utrymme till pandemihantering. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en strategi för arbetet med 
idéburen offentligt partnerskap 

Arbetet har delvis påverkats av coronapandemin. 

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Aktiviteter Analys 

 Nya riktlinjer för länsklinikerna Arbetet är påbörjat senare än planerat med anledning av 
coronapandemin och blev inte klart under 2020. Arbetet 
fortsätter under 2021. 

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Aktiviteter Analys 

 Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag Arbetet är påbörjat men försenats på grund av 
coronapandemin. Projektledare tillsattes, men kunde inte 
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Aktiviteter Analys 

slutföra uppdraget under 2020. Arbetet fortsätter under 
2021. 

Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län under 2020 

Aktiviteter Analys 

 Införa och marknadsföra tjänsten SMS-
livräddare 

Uppdraget pausade under pandemin men arbetet är nu 
återupptaget och vi räknar med att ha tjänsten igång under 
2021 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Inom Strategigrupp barn och unga pågår flera aktiviteter: 
 Inom Bästa platsen att växa upp, leva och bo på har 

fyra team genomfört sex lärandeseminarier, med 
mål att förbättra barn och ungas hälsa med två 
procentenheter per år inom psykisk hälsa, fysisk 
aktivitet och fullföljda studier. Teamen har arbetat 
med utökade hembesök, SEEK, Tryggvegympa och 
mammacore, insatser för ungdomar mellan 13-17 år 
med obesitas och ökat närvaron i skolan genom 
aktiv kontakt med den elev som är hemma. 

 Arbetet med Allaktivitetshus har startat upp. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner i strategigrupp Psykiatri 
och missbruk drivs flera aktiviteter och projekt, arbetet utgår 
från statliga satsningar.  Exempelvis har en nationell 
satsning kring suicidprevention startat med lokal samordnare 
i varje kommun och med mål att skapa 
handlingsplan/handlingsprogram för suicidprevention. 
Arbetet stöds av regional samordnare för suicidprevention. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Strategigrupp Äldre har i samband med coronapandmin 
intensifierat sitt arbete och haft avstämningsmöten varje 
vecka. Goda erfarenheter från arbetet tas nu till vara i det 
fortsatta samarbetet. 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Länsövergripande strategi för e-hälsa  - 
Handlingsplan 2020 

Arbetet tillsammans med kommunerna har fortsatt. 
Exempelvis kring hur man främjar införandet av 
digitaliserad välfärdsteknik för att öka trygghet och 

924



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 19(41) 
 

Aktiviteter Analys 

självständighet samt avlasta för personalen. Arbetet har 
under coronapandemin haft fokus på utökad användning av 
digitala mötesformer vid vårdplanering i samverkan. 

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

 Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under REKO. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Mottagning för uppföljning av sena komplikationer till följd av 
cancersjukdom hos barn 

Aktiviteter Analys 

 Utreda möjligheterna för mottagning Arbetet drivs inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala 
cancercentrum etablerar kompetenscentrum/nätverk för 
långtidsuppföljning för barncancerpatienter. 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. 

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

 Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 

Strategiska mål: Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och 
arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus har en del aktivitetsbaserade arbetsplatser 
utformats som ska underlätta och stimulera teamarbete. 
Regional utvecklingsavdelningen har under året flyttat in i 
nya lokaler som helt bygger på aktivitetsbaserat arbetssätt. 
Arbetssätten har under året förändrats mycket i och med 
coronapandemin där digitala möten blivit en stor del. 
Arbetsformer, både i team och digitalt kan vidareutvecklas 
mer. 
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Uppdrag/mål: Jämförelser med riket samt utvalda regioner avseende kostnad per 
invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

VO Följa upp nyckeltal Uppdraget att årligen ta fram ett antal relevanta nyckeltal för 
Region Jönköpings läns ekonomi totalt och för olika 
verksamhetsområden jämfört med riket och övriga regioner 
sker då Kolada har uppdaterats med utfall 2019 för samtliga 
regioner. 

Uppdrag/mål: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

 Kommunikationsinsatser för ökad 
kunskap, insyn och delaktighet 

Uppdraget är av löpande karaktär, men ska ses som slutfört 
för 2020 och nya insatser identifieras för 2021. 

 Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Uppdraget avslutas för 2020 som under senare delen av året 
fokuserat på färdigställa regiongemensam chefsintroduktion 
samt att ta fram underlag för ny "chefsportal" på intranätet. 
Nya delprojekt tar vid för 2021 

Uppdrag/mål: Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av processer som går att 
automatisera 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. Arbete 
pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett område som 
vi behöver arbeta mer systematiskt med men som inte har 
varit prioriterat under 2020. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Aktiviteter Analys 

VO Learnovation och CoProduction Program med ledningsgrupper på vårdcentral har 
genomförts med goda resultat. 
co-production/samverkan finns i fokus i majoriteten av 
utvecklingsarbeten. Till stöd finns olika patient/och 
invånarrepresentanter som stärker samverkansperspektivets 
betydelse. Arbete med Min vårdplan och patientkontrakt är 
ytterligare koncept att stärka co-production. 

Framgångsfaktorer: Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Aktiviteter Analys 

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa 
i arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coachutbildning pågår under året och har i år haft 
många deltagare. 
Specifika insatser kring existensiell hälsa har gjorts under 
pandemin för psykisk hälsa. Under paraplyet vårdval och 
förbättringsarbete pågår projekt med psykisk hälsa. 
Ledarutveckling i 4 omgångar, NEL, framtidens ledare och 
processledarutbildning pågår. 

Framgångsfaktorer: Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

 Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har fungerat relativt 
väl trots alla modifieringar som genomförts på grund av 
pandemin. Studenter och verksamhetsföreträdare har i stort 
sett varit nöjda trots den hårda belastningen periodvis.  
Arbetsplatsförlagd lärande (APL) praktik har i perioder 
ställts in. Viss LIA-praktik (vårdadministratörsutbildning) 
har gjorts helt digital under en period. Inställd VFU på IVA 
har skett i enstaka fall. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan Region Jönköpings län, Jönköping 
University och Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och Jönköping University klart. 

AT-organisationen AT-organisationen har nu förts över till Futurum till alla 
delar inklusive ekonomin. Verksamheten är välfungerande. 
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Uppdrag/mål: Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

 Decentraliserad läkarutbildning i 
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Den decentraliserade läkarutbildningen i RJL har fungerat 
väl under året trots betydande förändringar på grund av 
pandemin. Sedan våren 20 har modifiering av 
utbildningsmoment såsom VFU och KUM gjorts och i 
övrigt har utbildningen huvudsakligen bedrivits i ett 
distansläge. Trots detta har såväl studenter som lärare i stort 
varit mycket nöjda. Den kompetenta och uppskattade 
lärarstaben har blivit större under året och de nybyggda 
lokalerna fungerar väl men har inte använts fullt ut på grund 
av pandemin och att utbyggnaden av utbildningen inte är 
färdig ännu. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Arbete har genomförts för att utveckla 
universitetssjukvården i Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: Öka fokus på att utvärdera och implementera nya innovativa 
teknologier 

Aktiviteter Analys 

 Arbete utifrån Life Science strategin Arbete utifrån Life science Strategin pågår i 
sjukvårdsregionen: Futurum har med framgång arbetat aktivt 
med processen för kliniska prövningar. RJL, Forum Sydost 
arbetar med att stärka stödet för klinisk forskning generellt i 
sjukvårdsregionen och strategin för universitetssjukvård i 
sjukvårdsregionen skall ge bättre förutsättningar. Hinder för 
utvecklingen har varit att Forum Sydosts delvis varit 
organiserad LiU med oklar styrning. Dessutom har 
hanteringen av vissa life science-frågor hanterats 
fragmenterat i sjukvårdsregionen. 

Uppdrag/mål: Utveckling av tandvården 

Aktiviteter Analys 

 Ansöka om att etablera 
tandläkarutbildning 

Ansökan inlämnad mars -20, extern granskning okt -20 och 
beslut togs dec -20 där Universitetskanslers ämbetet (UKÄ) 
föreslår avslag. Man anger att Jönköpings University (JU) 
idag inte har de förutsättningar som krävs för att ge 
tandläkarexamen. Planen framöver är att med kraft arbeta 
vidare med att skapa förutsättningar för utbildningen, 
rekrytera personal till utbildningen och i övrigt stärka 
ansökan med sikte på att lämna in en ny ansökan hösten -21. 

Framgångsfaktorer: Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: Utveckling av Region Jönköpings läns intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Ny regionsgemensam startsida är lanserad och uppdraget för 
2020 därmed avslutat. Nu tar nästa fas i utvecklingen av 
intranätet vid. 
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Perspektiv: Medarbetare 
Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Framgångsfaktorer: Attrahera och rekrytera 

Uppdrag/mål: Attrahera nya medarbetare 

Aktiviteter Analys 

VO Målgruppsarbete Utveckling av målgruppsplaner pågår. Fokus på 
gemensamma aktiviteter inom attrahera och rekrytera. I 
några av målgruppsplanerna är även arbete inom utveckla 
och behålla på gång. 

VO Stärka arbetsgivarvarumärket Kontinuerligt arbete tillsammans med 
kommunikationsavdelningen för att synliggöra och stärka 
arbetsgivarvarumärket. Under 2020 sökte ca 33000 
kandidater jobb i Region Jönköpings län. En välfungerande 
hantering av alla arbetssökande är en viktig del såväl i 
rekryteringsprocessen som i strategin för att bygga 
arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: Kompetensbaserad rekrytering 

Aktiviteter Analys 

VO Utveckla anställningsprocessen Arbete för att digitalisera anställningsprocessen pågår, under 
året har underlagen som går från chef/HR till 
löneadministratör digitaliserats. Arbete pågår för att 
digitalisera anställningsavtal. 

VO Implementering tester i rekrytering Integrering mellan testverktyg och rekryteringsstöd har 
genomförts under året. Arbete med kravprofiler för 
screeningtester pågår. Fördjupade tester testas som en del av 
chefsrekryteringsprocessen och specialistroller. 

VO Utveckla Kompetensförsörjningsenheten Den regionövergripande kompetensförsörjningsenheten har 
fortsatt utvecklas under året med syfte att förbättra och 
underlätta rekryteringsarbetet för chefer inom hälso- och 
sjukvården samt matcha kompetens mot verksamhetens 
behov. Utveckling av arbetssätt och uppdrag pågår löpande. 
Även en utökning i form av uppstart av bemanningsenhet 
har påbörjats under året. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: Kompetensplanering och rätt använd kompetens 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 54 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen och 
framtagandet av kompetensutvecklingsplaner till följd av 
coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Regionledningskontoret: kompetensplan Våra verksamhetsområden arbetade under 2019 med att ta 
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Aktiviteter Analys 

fram en kompetensförsörjningsplan. Det är framför allt HR-
avdelningen som arbetar med stöd ut i verksamheten på den 
regionövergripande nivån. 
Vad gäller regionledningskontorets egen 
kompetensförsörjning utgår arbetet från att varje avdelning 
löpande ser över vilka kompetenser och funktioner som 
behövs utifrån våra uppdrag. När vakanser uppstår prövas 
om och med vilken kompetens funktionen ska återbesättas. 
För medarbetarna på regionledningskontoret sker 
kompetensplanering i dialog med närmaste chef. 

 Utbildningsanställningar 2020 Drygt 100 medarbetare har just nu en pågående 
utbildningsanställning, det motsvarar ca 75 årsarbetare. 
Knappt 200 personer sökte till höstens antagning av 
utbildningsanställningar. Utöver sjuksköterskor har även bl a 
cytodiagnostiker läst med bibehållen grundlön under 2020. 
Definition av konceptet med utbildningsanställning kopplat 
till andra yrkesgruppers möjligheter att få ta del: 
För att definieras som en utbildningsanställning ska: 
- utbildningen leda till en av, regionen definierad, ny 
tjänst/kategori. Annars är det kompetensutveckling och 
hanteras inom verksamheternas ordinarie arbete. 
-  utbildningen ska vara en definierad, vedertagen utbildning 
på akademisk nivå, magister eller master. 

 Länsövergripande resursenhet för 
sjuksköterskor 

Bemanningsenheten blir en enhet under område 
kompetensförsörjning med en egen enhetschef och en 
administrativ resurs. Chef är rekryterad och har påbörjat 
arbetet med att bygga upp enheten. 

VO Implementering av ny 
kompetensplattform 

Förberedelse för att implementera dokumentation av 
medarbetarsamtal har pågått under hösten. HR-
referensgruppen har varit involverade i den gemensamma 
samtalsmallen. Några chefer och medarbetare prövade 
systemet under december. Ambitionen är att dokumentation 
av medarbetarsamtal ska vara tillgängligt för de chefer som 
vill från 2021 och breddinförande under 2022. L 

 Arbete med kompetensförsörjningsplan Utveckling av arbetssättet för kompetensförsörjningsplaner 
pågår och systemstöd kommer att utvecklas i bla LoK 
(plattform för lärande och kompetens). Införande av LoK 
pågår med ambition att utveckla kompetensdelarna under 
2021. Stödrapporter kring befintlig och framtida 
prognostiserad bemanning är under utveckling. 
Arbetet med kompetensplanering och behov bör ha sin 
utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och vara del i arbetet 
med det årliga planeringsarbetet inom respektive 
verksamhet. 

 Förutsättningar för äldre medarbetare Mycket pågår i den dagliga verksamheten, schemaplanering 
och mentorskap. Kan finnas möjligheter i LoK att arbeta 
med bl a successionsplanering mm. Dock kommer detta 
systemstöd inte utvecklas förrän under nästa år och kan då 
leda till en mer övergripande bild och systematisering av 
arbetssätten. 
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Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Aktiviteter Analys 

VO Riktlinjer för lönebildning Nya riktlinjer för lönebildning och principer för 
ingångslönesättning (lathunden) är framtagna och beslutade 
och samverkade. 

 Riktad lönesatsning Satsningen genomförd och utbetald under 2020. De 
yrkesgrupper som är identifierade och ligger längst från den 
önskade målbilden har prioriteras och tagit del av del av den 
riktade satsningen enligt plan. Fördelning har skett utifrån 
gruppernas relativa löneläge i förhållande till önskad 
målbild. 

Framgångsfaktorer: Hälsa, delaktighet och likabehandling 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 

3,1 % 3,3 % Sjukfrånvaron har legat på en jämn nivå under året. Dock 
en aning över målvärdet från föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån 
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete 
och med insatser för att sjukfrånvaron ska hållas på en låg 
nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg 
sjukfrånvaro och medarbetarenkäten som genomfördes 2019 
visade i huvudsak goda resultat. Arbetet har inriktats mycket 
på att bibehålla och utveckla det som är bra. En ny fråga 
som aktualiserats med anledning av pandemin är tillfälligt 
arbete i hemmet. Det är dels frågor om utrustning som man 
behöver i hemmet och dels frågor om den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Uppdrag/mål: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med resultat från 
medarbetarundersökning 

Arbete har skett inom respektive avdelning vad gäller 
resultaten för Regionledningskontoret med verksamhetsnära 
funktion. För Region Jönköpings län som helhet 
genomfördes under våren ett arbete i regionens 
ledningsgrupp med fördjupning av de områden som på en 
aggregerad nivå visade behov av utveckling. På grund av 
coronapandemin kom våra verksamheter olika långt i sitt 
arbete utifrån resultaten i enkäten. Under hösten ska varje 
verksamhetsområde bedöma vad som är gjort och vad som 
behöver göras och förankra detta i respektive 
samverkansgrupp. 

Uppdrag/mål: Anställda ska kunna erbjudas att köpa reseprodukter till ett 
subventionerat värde av arbetsgivaren. 

Arbetet uppskjutet på grund av coronapandemin. 
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Uppdrag/mål: Medarbetarskap och delaktighet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 65 % Vissa enheter har skjutit upp medarbetarsamtalen till följd 
av coronapandemin. 

 

Aktiviteter Analys 

 Introduktion till att jobba i RJL Ej påbörjat men finns planer på att starta ett projekt för att 
jobba med frågan. 
Koppling till pågående projekt med chefers introduktion. 
Mycket borde kunna utvecklas gemensamt. 

 Avslutningssamtal Det pågår ett pilotprojekt med avgångsenkäter som kommer 
vara grund i utvecklingen på Regionnivå. När pilotprojektet 
är utvärderat påbörjas eventuell digitalisering, uppskalning 
och systematisering av avgångsprocessen. 

 Översyn samverkansavtal Har varit pausat på grund av läget med covid-19. Ambition 
att återuppta arbetet under 2021. 

Framgångsfaktorer: Chef- och ledarskap 

Uppdrag/mål: Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

 Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet har förskjutits med anledning av coronapandemin. 
Arbetet fortsätter under 2021 

Uppdrag/mål: Ett stärkt- chef och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

 Chefer och ledare ska delta i chefs-
/ledarutvecklingsprogram och 
chefsutbildningar. 

Fyra chefsutvecklingsprogram beroende på chefsroll och 
erfarenhetsgrad genomförs löpande. Under 2020 har fyra 
nya grupper i tre av programmen startat där cirka 50 chefer 
deltar. Utöver det genomförs programmet Framtida chefskap 
för medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i 
Region Jönköpings län, den omgång som startade hösten 
2019 avslutades maj 2020, en ny omgång startade hösten 
2020. 
Samtliga verksamhetschefer och första linjens chefer, drygt 
500 chefer sammantaget, deltar i Nätverk för engagerat 
ledarskap. Vårens träffar fick med anledning av 
Coronapandemin anpassas efter nya förutsättningar. Även 
höstens träffar har fått anpassas efter pandemin. Deltagandet 
har varit väsentligt lägre än tidigare år eftersom många 
chefer inte haft möjlighet att prioritera träffarna. Alla 
grupper har inte haft möjlighet att genomföra träffar men de 
som haft möjlighet har gjort det genom videomöte och varit 
nöjda med innehållet och samtalet. Att få möjlighet att 
diskutera och reflektera kring sitt ledarskap är viktigt inte 
minst när verksamheten utmanas som den gjort under 2020. 

VO Chefsutbildningar HR Utbildningar har genomförts i den mån det varit möjligt 
under pandemin. Digitala delar samt distansutbildningar kan 
ofta genomföras medan de moment/utbildningar som bygger 
på fysisk närvaro har skjutits på framtiden. Ambitionen är 
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Aktiviteter Analys 

att återuppta moment där fysisk närvaro krävs under andra 
halvan av 2021 och samtidigt fortsätta utveckla de delar som 
kan genomföras digitalt. 
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Perspektiv: Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 47 582 tkr Det positiva resultatet förklaras huvudsakligen av överskott  
inom Folkhälsa och Sjukvård (+32,6 mnkr).  Men även AT-
organisationen och Futurum redovisar större överskott. 
Utlåning av personal från vissa enheter till vården samt 
minskad aktivitet avseende projekt/utbildningar etc 
förklarar stora delar av överskottet. Ersättning för 
merkostnader covid har erhållits av Qulturum, 
Kommunikation och AME med totalt 2,6 mnkr. 

 

Uppdrag/mål: Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt 
och såld vård 

Översyn av den ekonomiska styrmodellen för köpt och såld 
vård aktualiseras igen under 2021. 
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Regional utveckling 
Covid-19 har i stor omfattning präglat det regionala utvecklingsarbetet under år 2020. Många projekt 
och verksamheter har fått ändrade förutsättningar och i många fall försenats. Samtidigt så har Regional 
Utveckling ställt om sin verksamhet till att bedriva mer akuta stödinsatser för att motverka pandemins 
konsekvenser. 

Regional utveckling har även fått nationella uppdrag under pandemin och bedrivit en nationell 
företagsakut, kunskapscenter för företagsjourer och nationell support för korttidsarbete på uppdrag av 
Tillväxtverket. Insatserna har kommit att påverka länet positivt genom en unik kunskap om krisens 
konsekvenser för näringslivet. Kunskaperna har förmedlats genom nätverk och omsatts i nya riktade 
insatser under 2021. 

Under det gångna verksamhetsåret har arbetet med att ta fram ett väl fungerande ledningssystem 
påbörjats. Syftet är att öka samverkan mellan alla berörda aktörer i Jönköpings län. Fastställandet av 
den nya regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i arbetet att fastställa målsättningar för det 
regionala arbetet. 

Hållbar utveckling 

Strategiska mål: Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar utveckling och att 
målen i Agenda 2030 ska nås i tid i länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt 
och utveckling i hela Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Utvecklingsprojekt Erfarenheterna från de riktade insatser som genomförts under året med 
anledning av pandemin, hållbarhetsutbildning för företag och "Koppla 
uppdagarna" har fångats upp av projektet "Vägar till hållbar utveckling". 
Därigenom har arbetet bland annat fokuserats på att etablera samverkan 
med Jönköping University för framtagandet av en högskolekurs med 
Corona-utbildningen (hållbarhetsutbildningen) som utgångspunkt. Även 
insatser för att främja digital inkludering har fortsatt. Arbetet fortsätter 
under 2021. 

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de 
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett på alla områden jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Analys 

Agenda 2030 Under senare delen av året har vi berett och fått beslut på att Region 
Jönköpings län ska gå med i Glokala Sverige. Det kommer skapa goda 
förutsättningar för att utveckla samarbetet med länets kommuner och andra 
aktörer. Vi har haft interna utbildningar med fokus på Agenda 2030 och 
hållbar utveckling och det har lett till att medvetenheten och kompetensen 
på området har ökat bland medarbetarna. 

Miljöprojekt för att minska 
andel läkemedelsrester i vattnet. 

Inventering av behov och möjliga insatser har startat under året. 
Vattenfrågan har arbetats in som ett tydligt målområde i det kommande 
regionalfondsprogrammet för Småland och öarna. Det skapar framtida 
möjligheter att finansiera insatser med medel kopplat till regionalfonden. 
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Prioriterade uppdrag: För att få en bättre tillgänglighet behöver Region Jönköpings 
län investera i och tillhandahålla fler laddstolpar för elfordon och andra drivmedel 
som innebär mindre klimatpåverkan. 

Aktiviteter Analys 

Etablering av Grön mack i länet En konstruktiv dialog har skett under året mellan det etablerande företaget 
och en av länets kommuner om en etablering på en av länets 
logistikparker. Regionen fortsätter stötta i dialogen. 

Prioriterade uppdrag: Tenhult naturbruksskola och Stora Segerstad 
naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna 
eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region 
Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Livsmedelsstrategins handlingsplaner har antagits under året. Många av 
åtgärderna i handlingsplanerna har under året genomförts digitalt på grund 
av Coronapandemin. Åtgärdernas fokus har även anpassats till att möta de 
utmaningar livsmedelssektorn nu möter i och med pandemin. Arbetet har 
resulterat i effekter som t.ex. ökat samarbete och ökad förmåga till 
marknadsföring. Bedömningen är att pandemin enbart påverkat 
framdriften i projektet marginellt. 
En projektgrupp har tillsatts för att utreda hur återtag av livsmedel ska 
kunna ske från våra naturbruksskolor. En projektgrupp har tillsatts för att 
utreda hur återtag av livsmedel ska kunna ske från våra naturbruksskolor. 

Innovation och företagande 

Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med 
tillväxt av jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt 
ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Ledningssystemet är under implementering med fördjupad 
förankringsprocess. Arbetet har gjort ett omtag under år 2020 för att göra 
en nystart under våren 2021. 

E-merge Projektet fortlöper i stort sett planenligt i delmål ett och tre, även om viss 
fördröjning som följd av Corona kunnat konstateras. Delmål två som 
handlar om kommunikation, spridning, och community-byggande ligger 
väsentligt efter plan. Orsakerna är delvis Corona och det stopp för 
företagsbesök och fysiska seminarier som det inneburit, men också att 
Jönköpings kommun som enligt projektbeslutet bär särskilt ansvar för 
delmål 2 inte har förmåtts kliva på projektet. Under senare delen av 2020 
har dock dialogen tagits upp på nytt och Jönköping har nu anslutit. 
Projektledningen begärde förlängd projekttid med anledning av Corona, 
vilken dock avslogs av Tillväxtverket varför projektet går i mål som 
planerat 31/12 2021. 

Projekt Innovation Runway Projektet har fram till Corona-utbrottet löpt på enligt plan. Därefter har 
man delvis fått ställa om så som redovisats den 8 maj till finansiärerna. En 
projektförlängning är också aktuell till följd av denna utveckling. Ett 
vidareutvecklat fortsättningsprojekt lämnas in till ERUF i 
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Aktiviteter Analys 

septemberutlysningen och regionalfonden beviljade vid sitt möte i början 
av december 2020 medel till projektet ”Framtidsinnovation”. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Strukturfondsprojektet ARK-II avslutades vid förra årsskiftet. Nu pågår 
enbart det S3-projekt (Smart Specialisering), STURK som enligt beslutet 
ska avslutas vid årsskiftet. Som följd bl.a. av projekthemvistflytt till 
Högskolan (JTH) under 2019 med bl.a. kraftigt fördröjd verksamhetsstart 
tillika rekvirering samt coronapandemin, finns ett stort behov av 
projektförlängning vilket Tillväxtverket öppnat upp för. STURK förväntas 
därför även drivas under våren 2021. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Projektsatsningen Kkraft som är det andra projektet i Tillväxtverkets S3-
satsning som drivs med koppling till länet, löpte fram till pandemiutbrottet 
enligt plan. Därefter har arbetet fått anpassas vilket bl.a. medfört att 
internationella delar i projektet inte kunnat genomföras som tänkt. 
Projektet har i princip vid årsskiftet upparbetat alla sina medel. 

Handlingsplaner som stärker 
företagens långsiktiga 
konkurrenskraft 

Arbetet med handlingsplanen för en smart region pågår. De insatser som 
planerats under fyraårsperioden kommer att behöva genomföras tidigare 
som en konsekvens av Coronapandemin. Beroende på tilldelning av 
ytterligare 1:1 medel och hur utlysningar av ESF och ERUF kommer att se 
ut görs en plan för arbetet. Vi kan dock konstatera att de insatser som 
identifierats i den regionala utvecklingsstrategin väl möter behoven även i 
krissituationen. 

En översyn av 
verksamhetsbidragen ska ske 
med syftet att koppla dessa till 
genomförandet av 
handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin 

Arbetet är i slutfasen, och inriktas i första hand på att ta fram ett 
standardiserat redovisnings- och uppföljningsmaterial till aktörer med 
verksamhetsbidrag som ska kunna ligga till grund för uppdraget och 
utvärdering av beviljade verksamhetsbidrag. Synkning har påbörjats med 
de handlingsplaner som ligger för SMÅT så de håller en likvärdighet. 

Prioriterade uppdrag: Stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom analyser och 
påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för 
järnvägsutbildningar och järnvägsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Riktade insatser och projekt för 
att stärka Nässjö som nationellt 
centrum för järnvägsutbildning 

Regional utveckling stöttar utveckling i Nässjö dels genom finansieringen 
av projektet "Framtidens järnväg" samt genom att aktivt stödja inrättande 
av YH-utbildningar inom området i Nässjö. Projektet har drabbats av 
förseningar utifrån covid-19. 

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt och hållbarhet ur de 
tre perspektiven ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att 
skapa ett jämställt och hållbart län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Forum Jämställdhet 5-6 februari 
2020 

Den nationella konferensen Forum Jämställdhet genomfördes enligt plan 
den 5-6 februari som en av de sista stora konferenserna innan pandemin 
slog till. Region Jönköpings län stod tillsammans med Jönköpings 
kommun för värdskapet och det öppna lokala programmet. Flera av 
delarna i det öppna programmet har efter konferensen dokumenterats för 
att kunna användas för det framtida jämställdhetsarbetet i länet. Bland 
annat har en film gjorts om jämställd sponsring. 

Jämställd regional tillväxt Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
hållbar region. Några åtgärder har fått ställas om till digitala åtgärder. 
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Aktiviteter Analys 

Vissa planerade insatser har inte kunnat genomföras under 2020 på grund 
av Coronapandemin. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en 
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar länets 
potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Efter att det visat sig att Energikontor Norra Småland gör en i det närmaste 
identisk förstudie så har de och Regional Utveckling nu koordinerat sina 
insatser. RU studerar volymer biomassa och hur dessa används idag. Vissa 
problem med att verifiera volymer föreligger eftersom dessa ingenstans 
bokförs per län. Förstudien beräknas klar under början på 2021. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom 
offentlig verksamhet och näringslivet 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar En analys av checkarna strukturomvandlade effekt genomfördes under 
året. Alla av Tillväxtverket tilldelade medel för affärsutvecklingscheckar, 
inkl. extratilldelning, beslutades ut till företag före den 30/11. Dessa 
fördelades till totalt sju företag, varav fem avsåg internationalisering. De 
två kvarvarande avsåg digitalisering. 
Region Jönköpings län avsatte inga egna medel på 1:1-anslaget för år 
2020. Däremot avsatte Almi likt tidigare år 2 miljoner kronor som en 
utökades med ytterligare 1 miljon kronor. Även dessa medel beslutades ut 
under året. 
När det gäller genomförandet så har det naturligtvis i olika grad påverkats 
av pandemin. Detta gäller inte minst checkarna för internationalisering. 

Kompetensförsörjning och utbildning 

Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin 
egen försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt 
ökad sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att 
matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Frågan bevakas och analys av förändring av statliga jobb i länet görs 
regelbundet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning vid JU har pågått i stor 
samverkan under 2020. Coronapandemin har till viss del haft effekter på 
påverkansarbetet. Inlämnad ansökan från JU har granskats av UKÄ och 
resulterat i att en ny och omarbetad ansökan ska lämnas in under hösten 
2021. 

Samla aktörerna och ta fram en 
gemensam plattform för arbetet 
med kompetensförsörjningen 
för näringslivets och offentlig 
sektors behov 

Detta utgör en del av det ledningssystem som ska göra verkstad av den 
regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med att ta fram ett ledningssystem 
pågår. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta för att öka antalet 
utbildningsplatser vid JU och 
YH-utbildningar 

JU fick utökat antal utbildningsplatser i regeringens budget för 2020. Fler 
platser har tillkommit under året. Även i regeringens budget för 2021 får 
Jönköpings University fler högskoleplatser. Regional utveckling har en 
kontinuerlig dialog med JU i syfte att verka för att högskolan långsiktigt 
tilldelas fler utbildningsplatser. 
Jönköpings län har många YH-utbildningar idag. I och med det nya 
beviljandet har Jönköpings län 5 574 utbildningsplatser på yrkeshögskola 
under perioden 2020-2026. Det innebär att länet har 280 platser per 10 000 
invånare, vilket är mest i hela Sverige. Analys av kompetensbehov har 
inlämnats till Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd 
regional tillväxt 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Genom de egna nya kontorslokalerna kan företag se exempel på hur 
arbetsmiljön kan utvecklas på ett yteffektivt och samtidigt kreativt sätt. 
Insatser för jämställd regional tillväxt pågår enligt handlingsplanen en 
hållbar region. 

Prioriterade uppdrag: Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta 
näringslivets och det offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt 
med arbete i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Etablerade Lärcentra finns i minst sex av länets kommuner. 
Coronapandemin har påverkat arbetet med detta mål och målet kommer 
inte att nås 2020. 

Prioriterade uppdrag: Ett länsövergripande system för livslångt lärande i syfte att 
stärka matchningen på arbetsmarknaden ska utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Några projekt har startat och fortsätter under kommande år. Målsättningen 
finns med i RUS:en och kommer att finnas med i det fortsatta arbetet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län behöver bli en starkare aktör som 
erbjuder stöd till de branscher eller företag som behöver nyanställa eller uppgradera 
kompetensen hos befintliga medarbetare 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplanen för en smart region. Arbetet 
kommer att utvärderas inför revideringen 2024. 

939



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 34(41) 
 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka stödet till nyföretagande 
bland utrikesfödda. 

Aktiviteter Analys 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Ett projekt som pågått sedan september 2019. Projektet har analyserat 
utrikesfödda kvinnors företagande i länet. Det är en studie som bygger på 
inspel från 16 kvinnliga egna företagare och 30 aktörer i Jönköpings län. 
Kartläggningen lyfter framgångsfaktorer, men också hinder, som möter 
både aktörer och företagare vid uppstart och främjandet av företagande för 
utrikes födda kvinnor. Genomförda pilotinsatser och förslag till aktiviteter 
visar på vilken beredskap framtida insatser behöver och signalerar behov 
efter fortsatt lärande och koordinering av insatserna. Av slutsatserna 
noteras att eget företagande kan vara ett alternativ till anställning. En 
digital förenklad form av företagarspår är möjlig att realisera med rätt 
förutsättningar och samverkan. Projektet avslutades under december 
månad. 

Prioriterade uppdrag: Den språkliga och etnokulturella kompetensen inom de 
regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna behöver 
förbättras 

Aktiviteter Analys 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet 

Projektet "Stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet" 
har pågått under året och avslutades i höst. Intervjuer med 37 företag har 
resulterat i en 90-sidig rapport som beskriver och diskuterar behov, 
utmaningar och svårigheter kring rekrytering, mångfald på arbetsplatsen 
(inte minst frågor som rör språk och språkutveckling), hur företagen 
arbetar för att möta de kompetensförsörjningsutmaningar de står inför och 
hur samverkan med andra aktörer, inte minst offentliga, fungerar. 
Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer – riktade till så väl 
regionen själv som till arbetsgivare och andra intressenter – vilka 
fortsättningsvis behöver adresseras – genom dialog, fortsatt lärande och 
konkreta insatser. Rapporten finns på utvecklingswebben. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska även stötta etableringar av mindre 
traditionella företagsformer såsom kooperationer och sociala företag. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Projektet har synliggjort entreprenörskap och dess effekter till aktörer i 
länet såsom företagsfrämjande systemet, näringslivsbolag, offentliga 
aktörer men också till potentiella entreprenörer. Aktiviteter som har gjorts 
är film om socialt entreprenörskap och fem olika företag, reportage och 
sociala kampanjer om ämnet, inspirationsföreläsningar, paneldiskussioner, 
webbinarium, konferens och utbildning. Totalt har vi samlat projektets 
målgrupp vid nio olika tillfällen. Alla aktiviteter har skett i nära samverkan 
med Coompanion, Jönköping University och Ung Företagsamhet. På så 
sätt har vi nått fler invånare och aktörer. Denna samverkan har också 
resulterat i att arbetet med socialt entreprenörskap lever vidare. Projektet 
avslutades enligt plan den 30 oktober 2020. 
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Attraktivitet och livsmiljö 

Strategiska mål: RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 
tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på 
landsbygden samt förbättra förutsättningarna för turism, rekreation, kultur och fritid 

Aktiviteter Analys 

Regionen ska ta fram en 
regional cykelstrategi som en 
del av kommande regionala 
transportplanen år 2018-2029 

Arbetet har inte kunnat slutföras under 2020 på grund av Coronapandemin. 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Arbetet är slutfört för 2020 , berörda kommuner har fått besked och medel, 
intresset  för dessa frågor har ökat under året och fler kommuner hör av 
sig.  Beslut om förlängning av Regionalt serviceprogram tas i nämnden 
januari 2021. 
  

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet jobbar aktivt med fyra prioriterade områden som är 
utpekade i verksamhetsplanen för 2020. 
Digitaliseringsrådet har bland annat arbetat med en kommungemensam 
plattform för Internet of Things under året. Rådet har även anordnat ett 
flertal träffar kring dialogen mellan kommuner och invånare, i samarbete 
med handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University samt ordnat 
ett par träffar angående digitaliseringens krav och möjligheter, tillsammans 
med Sveriges kommuner och landsting. Rådet har vidare mätt och följt upp 
den digitala mognaden i regionens kommuner med hjälp av verktyget 
Dimios samt överfört vårt kommungemensamma långtidsarkiv för digital 
information från utvecklingsläge till förvaltningsläge. 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Arbetet med kartläggning av nuvarande överenskommelser inom länet 
pågår, har ej slutförts under 2020. En strategiplan har tagits fram föra att 
fortsätta arbetet med kartläggning samt kunskapshämtning från omvärlden 
gällande strukturer och befintliga överenskommelser. Allt för att skapa den 
mest optimala överenskommelsen mellan våra aktörer i länet. 

Socialt företagande Projektet är slutfört och en kommande slutrapport kommer att lanseras 
under våren 2021. 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets kommuner 

Arbetet har påbörjats och är löpande. Digitaliseringsdagen genomfördes 10 
december, kompetenshöjande insats för samtliga aktörer i länet. 
Digitaliseringsstrategins utpekade områden har varit i fokus utifrån 
genomförda aktiviteter under året. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Pågår löpande enligt plan i nära samverkan med forskningsintuitioner 
inom digitaliseringsrådet fortsätter samarbetet med Handelshögskolan JU 
och Jönköping Academy med syftet att kartlägga de effekter 
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för 
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Arbetet har pågått enligt plan och har slutförts under 2020, se i övrigt på 
annan plats i verksamhetsberättelsen. 

En branschanalys tas fram som 
underlag för prioritering av 
investeringar i småskalig 
infrastruktur för 
besöksnäringens utveckling 

Arbetet ej påbörjat , kommer att vara en del av arbetet i den kommande 
regionala besöksstrategin. 
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Samhällsplanering och tillgänglighet 

Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta 
och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som 
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja 
utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor Arbetet pågår enligt plan. Regionen samordnar påverkansaktiviteter med 
angränsande län inför slutrapport från Trafikverket i februari, samt 
koordinerar insatser från länet. Regeringen väntas fatta beslut under våren, 
vilket kommer att påverka arbetets inriktning. 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Inledande kontakter har tagits under året. Pandemin och dess påverkan på 
flygsektorn har dock inneburit kraftigt ändrade förutsättningar. 

Strukturbilder Arbete pågår, men har delvis behövt vänta in det omtag som gjorts kring 
ledningssystemet för RUS. 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Arbete pågår, men har delvis behövt invänta det omtag som gjorts kring 
ledningssystemet för RUS 

Prioriterade uppdrag: Under våren 2020 ska arbetet med en kommande nationell och 
regional transportplan påbörjas 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet löper enligt plan. Vi förväntar oss få i direktiv av regeringen att 
uppdatera planen under våren 2021, förberedelsen inför detta, som 
exempelvis yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag, pågår. 

Prioriterade uppdrag: Enligt prognosen kommer det bli svårt att nå målet om att alla 
invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Framförallt är 
det boende på landsbygden och vid kommungränser som är svårast att nå med 
bredband. För att kunna nå målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för 
samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar 
bredbandsutbyggnaden. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbandskoordinator Arbetet fortlöper enligt plan. 
Medel för statliga medel för funktionen är beslutade och intensiva 5 år 
återstår för att uppnå de nationella målen. 

Regional cykelstrategi Ett inledande internt arbete har påbörjats. Coronapandemin påverkar 
arbetet med framtagandet av den regionala cykelstrategin. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet att nå de 
nationella målen såväl som målen i den regionala bredbandsstrategin så att hela 
länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter och nå målen i den regionala 
digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Arbetet med handlingsplaner kopplat till digitaliseringsstrategins 
prioriterade områden har försenats på grund av pandemin , slutförs ej 
2020. 

Internationellt samarbete 

Strategiska mål: Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande 
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, 
miljö- och klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i 
Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad. 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Internationaliseringssatsningar påverkades uppenbart pga. reserestriktioner 
m.m. av coronapandemin. En del igångvarande satsningar fick därmed gå 
ner på sparlåga eller pausas. Totalt togs under året fem beslut för 
internationaliseringscheckar. Totalt åtgjordes hela det tillgängliga anslaget 
inkl. extratilldelning som erhölls sent på hösten från Tillväxtverket. 

Utländska direktinvesteringar Arbetet har under perioden mer och mer kommit att präglas av 
handelsprotektionism och senare av alla restriktioner som 
Coronapandemin resulterat i. Aktiviteterna med utländska 
direktinvesteringar har dock under inledningen av året utökats med 
möjligheter till ett mer proaktivt sätt att erbjuda intressenter tillgängliga 
siter genom verktyget Site Finder som är en GIS baserad applikation 
tillhandahållen av Business Sweden där tillgängliga siter exponerats 
mycket fördelaktigt. Genom partnerskap med NodePole når vi dessutom ut 
till intressenter i Datacentervärlden. 
Business Swedens stora omorganisation har inneburit ett färre antal 
inkomna investeringsmöjligheter till Jönköpings län. 

Be Global 2.0 Strukturfondsprojektet löpte enligt plan fram till coronapandemins utbrott. 
Internationaliseringssatsningar påverkas starkt bl.a. till följd av 
reserestriktioner etc. Vissa företag fick därför fått pausa sina satsningar 
och andra gått ner på sparlåga. Även kompetensutvecklingsinsatser etc.av 
deltagande företag har fått ställas om till övervägande digitala kanaler eller 
skjutits fram. Projektet har precis före årsskiftet begärt tidsförlängning 
pga. denna fördröjning. 
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Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling 

Strategiska mål: Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv 
och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt 
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Stort fokus på att ta fram underlag och rapporter som stöd i 
coronapandemin. Första företagsbarometern genomförd och revideras 
utifrån kommande undersökningar. företagsbarometen kommer att 
genomföras löpande under år 2021. 
Arbete pågår med att uppgradera ArcGIS för att på ett bättre sätt möta 
behov och utveckla vårt arbete med regionala strukturbilder. 

Arbeta för ökad tilldelning av 
1:1 medel och andra nationella 
utvecklingsmedel till länet 

Inför 2020 beviljades Region Jönköpings län både ett utökat 
bemyndigande och ett utökat anslag för 1.1-medel. I prognoser lämnade 
till Tillväxtverket under året har Region Jönköping län visat på behov av 
ytterligare ökning för kommande år. Ett ökat bemyndigande behövs som 
förstärkning inför EU:s kommande programperiod och särskilt med tanke 
på ökade krav på medfinansiering inom Europeiska Regionala 
utvecklingsfonden. Inför 2021 har bemyndiganderamen höjts från 65 
miljoner till 70 miljoner. 

Förbereda nästa programperiod 
för EU:s samhållningspolitik 

Region Jönköpings län koordinerar arbetet för Småland och öarna. Arbetet 
har organiserats genom programgrupp och styrgrupp i NUTS2-området. 
Flera sakkunniga har involverats och levererat underlag. Tillväxtverket har 
haft en stödjande funktion. Förslag till operativt program för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden lämnades till näringsdepartementet den 30 
december. Under 2021 väntar budgetfördelning, kompletteringar, 
förändringar och förhandlingar. Uppdraget att ta fram regional 
handlingsplan för ESF förväntas komma under 2021. 

Prioriterade uppdrag: För att klara det nationella regionala utvecklings- och 
tillväxtuppdraget och för att säkerställa länets fortsatta positiva utveckling prövas 
medel till regional utveckling utifrån den plan som gjordes inför 2019. 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Arbetet är beroende av arbetet med handlingsplaner, ledningssystem och 
finansieringsstrategi kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. 
Arbetet har delvis försenats av coronapandemin. Arbetet behöver 
synkroniseras med EU:s nya programperiod och prioriteringar inom 
strukturfonderna. 

Ta fram en finansieringsstrategi 
för Regionala 
utvecklingsstrategins 
genomförande 

Arbetet samordnas med översyn av ledningssystemet för den regionala 
utvecklingsstrategin. Arbetet behöver synkroniseras med EU:s nya 
programperiod. Arbetet fortskrider under 2021. 
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Perspektiv: HÅLLBARHET 
Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-30 % -1,2 % Målet har inte uppnåtts trots att Coronapandemin har 
bidragit till ökad användning av digitala möten och arbete i 
hemmet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-15 % -40,4 % Coronapandemin har bidragit till hög måluppfyllelse genom 
bl.a. ökad användning av digitala möten och arbete i 
hemmet. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-40 % -84 % Coronapandemin har bidragit till hög måluppfyllelse. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-55 % -62 % Coronapandemin har bidragit till hög måluppfyllelse. 

 

Aktiviteter Analys 

Använda poolbilar. Resandet påvisar en betydande minskning. Resultatet 
påverkas av Coronapandemin. 

Öka andel digitala möten. Antalet digitala möten har ökat markant under 
coronapandemin. 

Undvika inrikes flygresor Inrikes flygresor minskar i stor omfattning. Detta påverkas 
av Coronapandemin. 

Minska utrikes flygresor. Flygresorna utomlands minskar i stor omfattning. Detta 
påverkas av Coronapandemin. 

 Arbeta med hållbart resande. Coronapandemin har inneburit en kraftig omställning till 
webb- och videomöten och därmed ett minskat resande såväl 
inom länet som i övrigt. 

 Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Erbjudande har pågått under hösten 2020. Därefter kommer 
cyklar som en del i förmånspaketet ses över. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på 
livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra hälsoekonomiska beräkningar Nätverksträffar har varit svåra att genomföra med anledning 
av pandemin. Finns ett uppbyggt nätverk i samverkan med 
Jönköpings University där ekonomer och 
verksamhetsutvecklare från länets kommuner och Region 
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Aktiviteter Analys 

Jönköpings län träffas. Pågår dock hälsoekonomisk 
utvärdering kopplat till bland annat. hälsosamtal, 
kulturunderstödd rehabilitering 

Uppdrag/mål: Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Sprida hållbar utvecklingsprogrammet Hållbarhetsprogrammet är integrerat i verksamhetsplanerna 
och arbetet följs upp i den ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocessen. Med detta kan konstateras att 
programmets mål och insatser är väl spridda i verksamheten. 

Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och 
inom organisationen. 

Aktiviteter Analys 

 Förtydliga och ta fram kriterier, metoder 
och mätningar avseende projektmedel och 
andra stödformer 

Arbete med att ta fram en finansieringsstrategi samordnas 
med arbetet att säkerställa ledningssystemet för den 
regionala utvecklingsstrategin. 
Arbetet med att införa och utveckla ett projektkontor pågår 
med syfte att säkerställa styrning och kvalitet av de interna 
projekten. Analys av projektmedlen har genomförts och 
redovisas för ANA den 9:e december. Detta arbete kommer 
att fortlöpa under 2021 och resultera i en kvalitetshöjning, 

 Stötta länets näringsliv i insatser riktade 
mot hållbarhet 

I den uppkomna situationen med corona så har arbetet 
fokuserat på att stötta näringslivet på olika sätt. 
Avstämningar har gjorts löpande med 
näringslivsrepresentanter i hela länet, en nationell 
företagsakut har startat inom regional utveckling som ett led 
i att hjälpa och lotsa företag i den kris som vi befinner oss i. 
Ett antal insatser och projekt har beslutats som ett led av 
coronapandemin. Insatserna har hela tiden två perspektiv; att 
hjälpa aktörer/näringslivet i krisen samt att verka för en 
omställning mot en mer hållbar framtid. 
Under november/december genomförs ett 
demonstrationsprojekt inom nationella företagsakuten med 
en fördjupad rådgivning för företagen parallellt med 
kompetensutveckling med fokus på omställning. 

 Hållbarhetsutbildning via webb med fokus 
på vad medarbetare kan göra 

Hållbarhetsutbildningar finns på nya LoK. 
Miljösamordnare genomfört två dagars konferens ledd med 
webb 

Belysa goda exempel, resultat, förebilder och 
förbättringsarbeten 

Under året har en mäng olika exempel lyfts fram i samtliga 
kanaler. 
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Uppdrag/mål: Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling 

Nytt hållbarhetsprogram är antaget och organisering av 
arbetet pågår. Påverkas av pandemin. 

Uppdrag/mål: Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av 
likabehandling 

Aktiviteter Analys 

 Webb och informationsmaterial ska 
granskas årligen - mångfald och tillgänglighet 

Tillgänglighetsöversyn har gjorts av de flesta av RJL:s 
webbplatser. Ytterligare några granskas under 2021. 

 Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

I arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud ingår 
introduktion till jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling. En fördjupad utbildning kring 
normmedvetenhet kommer att erbjudas under 2021, där 
politiker även omfattas. 

 Arbeta med CEMR-deklarationen Ingår som en del i ordinarie jämställdhetsarbete 

Uppdrag/mål: Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med social hållbarhet Det reviderade hållbarhetsprogrammet innehåller en 
förstärkt del inom perspektivet social hållbarhet. Satsningar 
inom normmedvetenhet och hur olika verksamheter kan 
stärka sitt hållbarhetsarbete är viktiga delar. Lansering av 
aktiviteter har påverkats av pågående pandemi. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 
miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

250 
recept/100
0 inv 

224 
recept/100
0 inv 

Målet uppfylls. Minskningen har varit markant under året 
och syns även nationellt, främst härleds minskningen till 
pågående pandemi. Detta kan sannolikt bero på ändrat 
sökmönster till vården, ökad fysisk distansering, förbättrade 
hygienrutiner och därmed minskad smittspridning av ett 
flertal infektioner i samhället. Antibiotikaförskrivning har 
som mest minskat för behandling av luftvägsinfektioner och 
till barn 0-6år. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 15-
26 
Tid: 2021-02-10 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 20  
 
Val av politisk referensgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Fastställa förslag till politisk referensgrupp för det fortsatta arbetet 
regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035. 

Sammanfattning  
Tillsättning av en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande regionalt trafikförsörjningsprogram har varit uppe 
för diskussion, och en förfrågan har gått ut till gruppledarna. 
I uppdraget ingår att regionledningskontoret i samråd med den politiska 
referensgruppen sammanställer inkomna remissvar samt överlämna förslag 
till program för den angivna perioden till nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2021-01-26 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Följande synpunkter noteras inför det fortsatta arbetet med programmet: 

 I programmet föreslås ett inledande stycke om hur pandemins 
konsekvenser påverkat kollektivtrafiken i nuläget.  

 Kontinuerliga dialoger tillsammans med kommunerna önskvärt. 
 Näringslivsfrågorna knyts närmare programmet.  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-15 

Tid: 2021-01-26 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Val av politisk referensgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Nämnden 

 Beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Sammanfattning  
Tillsättning av en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande regionalt trafikförsörjningsprogram har varit uppe 
för diskussion. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att punkten val av politisk referensgrupp utgår från 
dagens sammanträde och att frågan tas upp vid kommande presidium. 
 
Arnold Carlzon (KD) och Mikael Karlsson (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-14 

Tid: 2021-01-12 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Politisk referensgrupp – Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Tillsätta en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande trafikförsörjningsprogram.  

Sammanfattning 
Tillsättning  av en politisk referensgrupp som följer arbetet med inkomna 
remissvar till kommande regionalt trafikförsörjningsprogram.  
I uppdraget ingår att Länstrafiken i samråd med den politiska 
referensgruppen sammanställer inkomna remissvar samt överlämna förslag 
till program för den angivna perioden till Nämnden för Trafik, Infrastruktur 
och Miljö.  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Politisk referensgrupp – Regionalt trafikförsörjnings program 

  
Azra Muranovic  (S) azra.muranovic.mujagic@rjl.se 

 
Monica Samuelsson (KD) monica.samuelsson@rjl.se 

 
Bengt Petersson (C) bengt.a.petersson@rjl.se 

 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) martin.nedergaard-hansen@rjl.se 

 
Curt Carlsson (L) kurt.karlsson@rjl.se 

 
Emma Emanuelsson  (MP) emma.emanuelsson@rjl.se 

 
Henrik Dinkel (V) henrik.dinkel@rjl.se 

 
Per-Allan Axén (M) paaxen@gmail.com 

 
Jan-Olof Svedberg (SD) jan-olof.svedberg@rjl.se 
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