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1. Inbjudan till markanvisning 
                                                                                                                                                 
Ljungby kommun bjuder in till markanvisning och söker exploatörer som vill vara med att 
utveckla kvarteret Sågverket etapp 1 i Ljungby Stad. Kommunen vill undersöka intresset för 
att exploatera mark och tar därför emot intresseanmälningar. Etapp 1 består av fyra stycken 
områden, det går bra att visa intresse för flera av områdena men kommunen väljer slutligen ut 
fyra olika exploatörer.  

Utbyggnaden av kvarteret Sågverket kommer att ske etappvis. Kommunen önskar att de 
exploatörer som väljs ut är med och utvecklar detaljplanen. Framtagandet ska ske tillsammans 
med kommunens planavdelning och då välkomnas förslag för utbyggnad av hela planområdet.  

 

Fram till och med 7 februari 2022 finns möjlighet att lämna in din intresseanmälan.  

Välkommen in med din anmälan! 

 

 

 

Etapp 1 är markerad på kartan. 
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2. Beskrivning av kvarteret Sågverket 
Kvarteret Sågverket ligger i centralorten i Ljungby kommun, se karta bilaga 1. För en dwg-fil 
över området, se bilaga 2. Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Ljungby Sågverket 1, 
se fastighetsregisterutdrag bilaga 3. Planområdet utgörs även av del av fastigheterna Ljungby 
7:16, 7:106 och 7:17.  

Kvarteret Sågverket har närhet till ett flertal butiker, restauranger och dagligvaruhandel. 
Området ligger intill Kronoskogens naturreservat som är mycket populärt bland invånarna 
med vacker natur och ett rikt friluftsliv.  

Det finns förskolor, skolor, gymnasieskola och ett campus som erbjuder olika eftergymnasiala 
utbildningar.  

Området har cykelavstånd till Ljungby centrum och närhet till resecentrum där det finns goda 
pendlingsmöjligheter med buss till omkringliggande orter, där både E4:an och riksväg 25 går 
genom kommunen.  

 

3. Markanvisningsavtalets förutsättningar 
3.1. Generella villkor 
Om kommunen anser att ditt förslag är av intresse kommer ett markanvisningsavtal att 
tecknas. Ett markanvisningsavtal är ett civilrättsligt avtal som reglerar förutsättningarna för att 
ingå ett överlåtelseavtal. Följande generella villkor gäller: 
 

 Markanvisningen är tidsbegränsad till två år. 
 

 Vid återtagen markanvisning har exploatören ingen rätt till ersättning eller ny 
markanvisning. I det fall projektet inte genomförs inom överenskommen tid ansvarar 
byggherren själv för sina kostnader fram tills dess att projektet avbryts. 
 

 En markanvisning är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja till den 
byggherren. 
 

 En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 
 

 Kommunen tar inte ut någon markanvisningsavgift.  
 

 Kommunen förbehåller sig alltid fri prövningsrätt.  
 

 Kommunen lämnar ingen ersättning för nerlagt arbete eller andra kostnader uppkomna 
för inlämning av intresseanmälan.  
 

 

4. Planering och utformning  
På fastigheten har tidigare bedrivits sågverksindustri men idag står det obebyggt. Ljungby 
kommun förvärvade fastigheten Sågverket 1 år 2017, detta för att den ansågs vara placerad på 
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den perfekta platsen för utveckling av ett nytt bostadsområde. Ljungby kommun anordnade 
sedan en arkitekttävling där arkitekter ritade på hur området skulle kunna komma att se ut och 
tre förslag valdes ut, se bilaga 4-6 för de vinnande förslagen.  

Kommunen har ett pågående arbete med hur kvarteret ska utformas och är i stadiet med att ta 
fram en ny detaljplan som ska möjliggöra för ett attraktivt bostadsområde med varierande 
bebyggelse i olika former och höjder. Det ska finnas flertalet mötesplatser som tex. parker och 
lekplatser. Det ska också planläggas för en förskola i den västra delen av området samt 
mindre centrumverksamheter och service i fastighetens mittpunkt. Förskolan är planerad att 
byggas år 2026. 

Exploatörerna kommer tillsammans med Ljungby kommun att vara delaktiga vid 
framtagandet av detaljplanen. Exploateringsgraden bestäms i samband med upprättandet. 
Kommunen står för kostnaden för framtagandet av den nya detaljplanen inklusive eventuella 
undersökningar som krävs, under förutsättning att exploatören fullföljer projektet enligt 
villkor i upprättat markanvisningsavtal.  

Nedan är en övergripande markanvändningskarta för etapp 1, som visar hur kommunen har 
tänkt använda marken. Inom den första etappen finns fyra områden som ska utvecklas med en 
blandad form av bostadsbebyggelse. Det planeras för bland annat radhus och flerbostadshus.  

 

 

De fyra områdena är markerade på kartan. 

Kartan visar den ungefärliga arealen och antalet möjliga våningsantal.  
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Område 1 är (ca 5000 kvm), område 2 (ca 1700 kvm), område 3 (ca 1900 kvm) och område 4 
(ca 3100 kvm). Våningsantalen skiljer sig mellan de olika områdena där det i område 1 finns 
möjlighet att bygga mellan 1–3 våningar. Resterande tre områden kan bebyggas med ett 
våningsantal om 2–5 våningar.    

De exploatörer som kommunen väljer att arbeta vidare med ska också inkomma med förslag 
på hur hela detaljplanen ska se ut. Förslag för hela detaljplanens utveckling kommer dock inte 
att utgöra ett bedömningskriterium i din intresseanmälan för kvarteret Sågverket etapp 1. Efter 
att kommunen valt ut de exploatörer som ska utveckla den första etappen, ska de tillsammans 
med Ljungby kommun planera för hur resterande del av detaljplanen kan se ut.  

För att på ett enkelt sätt kunna utföra byggnation kommer en huvudväg byggas ut i ett tidigt 
skede. Huvudvägen kommer att fungera som en genomfartsväg med lägre hastighet och ska 
gå genom hela kvarteret. Mindre vägar såsom gång och cykelvägar anläggs i ett senare skede. 

 
4.1. Vision och mervärden 
Inom kvarteret tas hänsyn till att skapa hållbara bostadsområden utifrån ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Det ska rymmas en variationsrik men sammanhållen bebyggelse som 
speglar den gamla sågverksindustrin med inslag av trä och anknytning till naturen. Sociala 
mötesplatser som skapar känsla av tillhörighet och trygghet ska för de boende finnas både 
inom och mellan kvarteren exempelvis gemensamma odlingar, lekplatser och parkområden. 
Kommunen ser positivt på anläggande av olika miljösmarta lösningar såsom bland annat 
gröna tak, trädplanteringar, regnbäddar och solceller på tak.  

Det ska vara enkelt att leva hållbart! 

 

4.2. Markförhållanden 
 
Geoteknisk och miljöteknisk undersökning 

Kvarteret Sågverket består till största delen av isälvssediment och i den nordvästra delen finns 
ett område med fyllnadsmassor enligt SGU:s jordartskarta. En geoteknisk utredning utfördes 
år 2018 av WSP, se bilaga 7.  

Byggnation av fastigheten innebär en förtätning av Ljungby tätort och all förtätning utgör en 
risk för föroreningar. Ett flertal miljötekniska markundersökningar har gjorts inom kvarteret 
Sågverket (1999, 2000, 2007, 2008, 2016) då det inom fastigheten har bedrivits 
sågverksindustri med doppning av virke. Provtagningar har gjorts av jord, grundvatten och 
ytvatten samt viss efterbehandling av jord. Inom planområdet har påvisats föroreningar som 
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark både värden över KM (känslig 
markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning). Provtagning som utfördes i 
jord visade bland annat att halter av klorfenoler och dioxiner överskred riktvärdena för MKM. 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning har gjorts (2020, 2021) se bilaga 8-9.  

Innan exploatörer tillträder marken ansvarar kommunen för att fastigheten överlämnas i ett 
byggbart skick. Kommunen bekostar undersökningar, anmäler om efterbehandling, bortför 
och omhändertager förorenade massor till godkänd nivå för känslig markanvändning. Utöver 
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dessa åtgärder svarar kommunen även för avhjälpande och återställande av eventuella 
förelägganden som inkommer till exploatören från Miljönämnden eller Länsstyrelsen 10 år 
efter att eventuell byggnadsskyldighet uppfyllts.  

 

Dagvattenutredning 

En dagvattenutredning inför upprättandet av detaljplanen har utförts av Sweco. Utredningen 
visar principlösningar för avledning, fördröjning och den rening som behövs inom 
planområdet. Det nämns även hur skyfallsfrågan ska hanteras och hur påverkan på omgivande 
infrastruktur ska beaktas. Dagvattenutredningen ger bland annat rekommendationer om att 
kvarteret ska ha en öppen dagvattenhantering med två fördröjningsdammar samt renande 
diken längs större gator. Där föroreningsrisken är låg föreslås infiltration med kompletterande 
åtgärder såsom gröna tak eller regnbäddar, se dagvattenutredning bilaga 10.  

 
 

4.3. Teknisk försörjning  
Det planeras för utbyggnad av ett nytt elnät inom kvarteret Sågverket. Elnätet kommer att 
byggas fram med högspänning, där det kommer finnas två stycken nätstationer och därifrån 
ska lågspänning fördelas till det som byggs. Placering för nätstationerna kommer att beslutas i 
tidigt skede vid framtagandet av detaljplanen. 

Fjärrvärmenät finns i anslutning till kvarteret och kommer att byggas ut efter intresse.  

Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunalt VA-nät.  

Plats för avfallshantering och återvinning skall anordnas inom varje område. 

I markpriset ingår inte anslutningsavgifter för teknisk försörjning. Exploatören har skyldighet 
att själv erlägga avgift för nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan, och utsättning, samt 
anslutningar till allmän vatten- och avloppsanläggning enligt Ljungby kommuns gällande 
taxor och reglementen.  

 

4.4. Undersökningar och utredningar 
De undersökningar och utredningar som behövs för detaljplanen utförs och bekostas av 
kommunen. De undersökningar och utredningar som behövs för byggnationen bekostas av 
exploatören.  

 

4.5. Parkering 
Bil- och cykelparkering ska inrymmas inom kvarteret. Antal parkeringsplatser som krävs 
beror bland annat på antal lägenheter och dess storlek. Se kommunens parkeringsnorm, bilaga 
11, antagen i kommunfullmäktige 1 september 2009 § 81. Parkeringsnormen är vägledande.  

Exploatörerna är med och beslutar om hur parkeringarna ska utformas inom kvarteret. 
Antingen ska parkeringsplatserna inrymmas inom varje bostadsområde eller så kan de 
anläggas som gemensamma parkeringsutrymmen för flertalet bostadsområden.  
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4.6. Fastighetsrättsliga frågor 
De fyra områdena som finns inom etapp 1 ska styckas av från stamfastigheten Sågverket 1. 
Avstyckningen medför att fyra nya exploateringsfastigheter bildas.  

Enligt kommunens riktlinjer står kommunen för ansökan om fastighetsbildning och 
exploatören står för kostnaderna. 

5. Prissättning på marken 
Markpriset inom kvarteret Sågverket sätts utifrån kommunens fastställda priser för möjlig 
BTA, se tabell nedan.  

Byggnation Pris 

Industrimark 38,5kr/kvm, tillägg för grovplanering om 49,5kr/kvm 
och 22kr/kvm för skyltläge vid E4:an eller 25:an 
 

Handelsmark 104,5kr/kvm, tillägg för grovplanering om 
49,5kr/kvm och 22kr/kvm för skyltläge vid E4.an 
eller 25:an 
 

Villatomt 174 900kr/tomt + 22kr/kvm 

Sammanbyggda hus där bostadshusen ligger mindre 
än nio meter från varandra och ej har två fulla 
våningar 
 

88 000kr/bostadshus + 22kr/kvm 

Marklägenheter 
 

88 000kr/lägenhet 

Sammanbyggda flerfamiljshus där våningsantalet är 
två (bostad) 
 

440kr/kvm BTA ovan mark 

Sammanbyggda flerfamiljshus där våningsantalet är 
två (lokal) 
 

550kr/kvm BTA ovan mark  

Sammanbyggda flerfamiljshus där våningsantalet är 
tre eller fler (bostad) 
 

385kr/kvm BTA ovan mark 

Sammanbyggda flerfamiljshus där våningsantalet är 
tre eller fler (lokal) 
 

495kr/kvm BTA ovan mark 

Parkeringsplats i markplan i Ljungby centrumzon  
 

25 000kr/plats 

Parkeringsplats i markplan i Ljungby yttre 
centrumzon 
 

19 000kr/plats 
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6. Uppgifter i intresseanmälan 
I intresseanmälan ska följande ingå: 

 Namn 

 Adress 

 Giltigt registreringsbevis  

 Organisationsnummer 

 Kontaktuppgifter till minst en kontaktperson 

 En kort beskrivning av organisation, erfarenhet, kompentens och ekonomisk status 

 En beskrivning av projektidén och koppling till hållbarhet 

 Referensbilder eller illustrationer till projektidén 

 Beräknad byggnadsareal 

 Redovisning av vilken typ av bebyggelse och upplåtelseform  

 Redovisning av vilka eller vilket markanvisningsområde som intresseanmälan avser. 
(Kommunen väljer endast ut en exploatör per område, är exploatören intresserad av 
flera områden ska dessa rangordnas)  

Ovanstående uppgifter behöver vara med i din anmälan för att kommunen ska kunna bedöma 
förslaget. Kommunen förbehåller sig också rätten att utreda om intressenten fullgjort 
lagstadgade krav på skatter och sociala avgifter. 

 

7. Bedömning 
Utvärdering av din intresseanmälan görs av tekniska förvaltningen i samråd med miljö- och 
byggförvaltningen.  

Kommunen bedömer de olika förslagen som inkommer utifrån hur väl de passar in på 
området och har valt att bedöma bidragen enligt fyra bedömningskriterier. Där två av 
bedömningskriterierna viktas med 35% vardera och resterande två med 20% respektive 10%.   
 
Betygsskalan för varje kriterium är 1–5. Där 1 = Ofullständig,  
2= Tillfredställande, 3= Bra, 4= Mycket bra, 5= Fantastisk. Vid värderingen kan maxbetyget 
för t.ex. gestaltning och utformning bli totalt (0,35x5 = 1,75 poäng)  
 

Bedömningsgrunderna är följande:  

 

 Kommunens vision om ett hållbart bostadsområde 

Kommunen har en vision om att Kvarteret Sågverket ska bli en ny ”Eko stadsdel” och ser 
positivt på lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Exempel på sådana lösningar är bland annat trädplanteringar som förutom att tillföra grönska 
bidrar till den ekologiska hållbarheten då luftkvalitén ökar, solenergi tas omhand och 
biologisk mångfald ökar genom att tillvara ta en livsmiljö för växter och djur. Gröna tak som 
bidrar till en god stadsmiljö samtidigt som det är en lösning för att fördröja dagvatten.  
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Kommunen ser även positivt på solceller då det omvandlar solljuset till elektrisk ström. 
Gemensamma odlingar som ökar grönytorna samtidigt som det leder till fler sociala möten 
mellan de boende och andra gemensamma grönytor som bidrar till ökad trivsel. Viktat 35 % 

 

 Gestaltning och utformning  

Kommunen önskar att kvarteret Sågverket ska knyta an till den gamla sågverksindustrin. De 
boende och besökande ska få en känsla av sågverkets historia genom t.ex. byggnader i trä som 
är ett förnyelsebart material, användning av naturmaterial och natursköna färger.  

Inga detaljerade ritningar över byggnation är nödvändiga i din intresseanmälan, dock vill 
kommunen få en tydlig bild över vad som är exploatörens idé med området. Viktat 35 % 

 
 God markanvändning  

Kommunen eftersträvar att marken nyttjas på ett effektivt sätt. Ljungby kommun har som mål 
att nå 35 000 invånare till år 2035. En förutsättning för att uppnå befolkningsmålet är att det 
ska finnas bostäder att tillgå, både för Ljungby kommuns nuvarande befolkning men också för 
att locka till sig människor från omkringliggande orter. Kommunen vill därför att exploatören 
ska inkomma med idé över hur marken nyttjas på bästa sätt. Viktat 20 % 

 

 Referensprojekt  

Har exploatören utfört tidigare byggnationer med relevans för projektet ska exempel visas 
samt referenskommun där byggnation uppförts. Ange även referens som kommunen kan 
kontakta. Viktat 10 % 

8. Vad händer sedan? 
Efter att alla intresseanmälningar inkommit väljer kommunen ut de exploatörer som 
kommunen kommer att arbeta vidare med för att teckna ett markanvisningsavtal. De 
exploatörer som väljs ut kontaktas via telefon, övriga meddelas via e-post.                                                                                            

Nedan redovisas en preliminär tidplan för processen. Observera att denna kan behöva justeras 
beroende på t.ex. detaljplan och politiska processer.  

 

Tidsplan för Kvarteret Sågverket Etapp 1 

 Q1 2022                        Utskick av intresseanmälan för markanvisning                                                                              
 Q1-Q2 2022                  Inlämning av projektidé                                                                                                      
 Q2-Q3 2022                  Markanvisningsavtal undertecknas                                                                                                    
 Q4 2022-Q1 2023         Detaljplanen vinner laga kraft                                                                                    
 Q1 2023                        Utbyggnad av huvudgata                                                                                              
 Q2-Q4 2023                  Överlåtelse av området                                                                                                       
 Q4 2023-Q1 2024         Byggnation kan påbörjas      
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9. Frågor 
Klarlägganden eller kompletterande uppgifter om handlingarna kan begäras per e-post eller 
telefon till: 

Jenny Magnusson                                                                                                     
Exploateringsingenjör                                                                                                                              
073-373 93 07                                                                                                   
jenny.magnusson@ljungby.se  

För att alla ska få samma information läggs relevanta frågor och svar upp på hemsidan.  

 

10. Bilagor  
 

Bilaga 1: Karta över kvarteret Sågverket    

Bilaga 2: Utdrag ur cad       

Bilaga 3: Fastighetsregisterutdrag 

Bilaga 4: Arkitekttävling, förslag 1 

Bilaga 5: Arkitekttävling, förslag 2 

Bilaga 6: Arkitekttävling, förslag 3 

Bilaga 7: Geoteknisk utredning 

Bilaga 8: Kompletterande miljöteknisk markundersökning (2020) 

Bilaga 9: Kompletterande miljöteknisk markundersökning (2021) 

Bilaga 10: Dagvattenutredning  

Bilaga 11: Parkeringsnorm 

 

 


