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Diarienummer MB-2021-2373 

Miljö- och byggförvaltningen 

 

Länsstyrelsen 

 

Begäran om planeringsbesked 
 
Ljungby kommun begär av länsstyrelsen ett planeringsbesked avseende detaljplan 
för del av Replösa 4:40 och 4:8, Sallebro, i Ljungby stad. Planeringsbeskedet avser 
upphävande av strandskyddet. 
 

Bakgrund 
Kommunens tekniska förvaltning har ansökt hos miljö- och byggnämnden att 
upprätta en detaljplan för del av Replösa 4:8 och 4:40. Miljö- och byggnämnden gav 
den 23 februari 2022 miljö- och byggförvaltningen uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det aktuella området.  
 
Kommunen har tidigare sökt om planeringsbesked av länsstyrelsen och 
länsstyrelsen meddelade negativt planeringsbesked, daterat 2018-03-28. 
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning om att området som behöver tas i 
anspråk utgjorde ett angeläget allmänt intresse. Däremot ansåg inte länsstyrelsen att 
behovet inte kunde tillgodoses utanför det strandskyddade området.  
 

Planeringsbesked 
Sedan 1 juli 2017 finns möjligheten för kommuner att i ett pågående 
detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. 
Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv.  
 

Beskrivning av området 
Området ligger i den nordöstra delen av Ljungby stad längs med ån Lagan. 
Planuppdraget handlar om att möjliggöra bostadsbebyggelse upp till tre våningar. I 
första hand är avsikten att skapa bostadstomter för byggnader i tre våningar inom 
området närmast Sickingevägen. Avsikten är också att området närmast Lagan ska 
utvecklas och tillgängliggöras. Möjlighet till gångbro, promenadstig, båtbrygga, 
spång och grillplats ska utredas. En gång- och cykelväg planeras längs med 
Norrleden, på den södra sidan, vilket gör att räddningstjänstens möjlighet att 
komma ner till ån flyttas till strax söder om den nya gång- och cykelvägen. En 
lämplig trafiklösning i korsningen Norrleden/Sickingevägen ska också utredas i 
detaljplanen. Området som är drygt 6 hektar till ytan, är beläget på östra sidan om 
Lagaån strax söder om Norrleden. Marken närmast Sickingevägen är utarrenderad 
och brukas som jordbruksmark. En strandvall avgränsar mot Lagaån. Marken 
mellan Lagaån och strandvallen är bevuxen med en del lövträd och sly och där är 
ofta fuktigt och otillgängligt. I området ingår del av Replösa 4:8 och del av Replösa 
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4:40. Föreslagen markanvändning i form av bostäder är i enlighet med 
översiktsplanen 2035 och även med länsstyrelsen granskningsyttrande över 
översiktsplanen. Marken ägs av kommunen men den är inte planlagd sedan 
tidigare. 
 

 
Områdets läge i Ljungby stad. 
 

 
Områdets avgränsning.  
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Utdrag ur Översiktsplanen 2035 där område 11, Sallebro, är avsett för bostäder. 
 

Motivering  
Kommunen anser att det finns skäl för att upphäva strandskyddet vilket kommer 
att prövas i den kommande detaljplaneringen. Det finns två förutsättningar som ska 
vara uppfyllda för att upphäva strandskyddet. Dels att finns särskilda skäl och dels 
att intresset att upphäva strandskyddet ska väga tyngre än strandskyddsintresset. Det 
finns sju särskilda skäl.  
 
I föreliggande fall motiveras ett upphävande av området att det behöver ianspråktas 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Kommunens behov av tätortsutveckling utgör ett angeläget allmänt 
intresse och ger långsiktiga fördelar för samhället.  
 
Det särskilda skälet förutsätter också att behovet inte går att tillgodoses utanför 
strandskyddat område. I översiktsplanen 2035 redovisar kommunen vilka områden 
som är aktuella för planering för bland annat bostäder. Det finns flera mål för 
samhällsbyggandet redovisat i översiktsplanen. Ett mål är ”vardagsliv” som syftar till 
att vardagslivet ska vara smidigt för alla och föreliggande område ligger relativt 
centralt i Ljungby där förutsättningar för smidiga och hållbara transporter 
underlättas genom att kunna gå eller cykla till många målpunkter i staden. Det 
aktuella området ligger cirka 1,5 kilometer från Ljungby centrum med såväl 
offentlig som kommersiell service och Ljungby terminal med goda bussförbindelser 
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till bland annat Växjö. I planområdets närhet finns även skolor och förskolor, 
idrottsplats samt rekreationsområdet Kronoskogen med mera.  
 
Bostäder inom det aktuella området överensstämmer med översiktsplanen där ett 
strategiområde är att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer. Målet för Ljungby 
kommun är befolkningsökning till 35 000 invånare år 2035. I översiktsplanen 
anges att bebyggelseområden ska planeras så att markresurser och infrastruktur kan 
användas effektivt. Området del av Replösa 4:40 ligger helt i linje med detta då 
infrastrukturen är utbyggd och samtidigt möjliggör det en tätare men låg bebyggelse. 
Vidare anger översiktsplanen att ny bebyggelse ska ske i form av central förtätning 
och ny exploatering i direkt anslutning till staden för att minska stadsutvecklingens 
påverkan på sammanhängande natur- och jordbruksmark. Området ligger innanför 
ringleden och en ny gång- och cykelväg planeras längs med Norrleden och John A 
Lagers väg.  
 
Enligt översiktsplanen ska staden i första hand förtätas och det nu föreslagna 
området är ett led i detta. Det är självklart att det finns andra områden som kan 
bebyggas men i ett sådant perspektiv förloras översiktsplanens strategiska betydelse 
där kommunens högsta beslutade organ, kommunfullmäktige, har fastställt 
kommunens fysiska utveckling med grundläggande inriktning såsom förtätning, 
nyttja redan befintlig infrastruktur och möjlighet att skapa hållbara transporter.  
 
Området längs med ån Lagan kommer att vara tillgängligt för allmänheten och 
eventuellt mindre åtgärder kommer att vidtas såsom gångstråk och bryggor. 
Områdets tillgänglighet säkras genom att det planläggs som allmän platsmark i form 
av natur.   
 
Vid ett upphävande av strandskyddet får inte syftet med strandskyddet påverkas. I 
det aktuella fallet utgörs marken av jordbruksmark och området längs med ån 
kommer fortsättningsvis vara naturmark och därmed finns förutsättningar för att 
bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Delar av det som idag är 
jordbruksmark föreslås bli naturmark i detaljplanen. Därmed kommer andelen 
naturmark blir större än idag.  
 
Strandskyddet får inte upphävas ända ner till vattnet, eller som i det här fallet, till 
ån. I förslaget kommer det finnas område som varierar mellan 25 och 80 meter som 
kommer fortsatt vara allmänt tillgängligt i form av naturmark längs med ån. 
Dessutom kommer allmänhetens tillgänglighet att öka genom att dels kommer 
delar av åkermarken vara allmän platsmark, dels kommer det finns gångstråk med 
möjligheter till vattenkontakt.  
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Kartan visar på en ungefärlig avgränsning inom vilket strandskyddet avses att upphävas.  
 

Sammanfattning 
Kommunen bedömer att det finns förutsättningar för att upphäva strandskyddet 
inom området som ska utgöras kvartersmark för bostäder. De skäl som anges är att 
detaljplanen utgör ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Inte heller påverkas syftet med strandskyddet.  
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Processen 
Om en begäran om planeringsbesked görs innan samrådet är klart ska det ge 
lantmäterimyndigheten, de kommuner och de myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda som har ett väsentligt intresse i de frågor som begäran avser tillfälle att 
komma in med synpunkter. Kommunen har samtidigt som begäran har skickats till 
länsstyrelsen kungjort ärendet i ortspressen. 
 

2022-05-23 
Miljö- och byggförvaltningen  
 
 
Ulla Gunnarsson 
Planarkitekt 
 

Bilaga 
Planuppdrag, daterat 2022-02-23. 
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