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 Läsanvisning 
Målet har varit att skapa en kortfattad och tydlig översiktsplan med fokus på möjligheter för framtiden. 
Dokumentet är uppdelat så att det görs skillnad på ställningstagande och förutsättningar. Förslagsdelen 
inleds med strategier för kommunen i stort för att sedan redovisa ortsspecifika förslag för 
markanvändningen. Planförslaget följs av en redovisning av hur kommunen avser ta hänsyn till allmänna 
intressen och avslutningsvis redovisas ett utkast till konsekvensbedömning.  
 
De olika ämnesområdena inleds med målbeskrivning (röd text) och en kartbild över föreslagen struktur. 
På detta följer förslag på utvecklingsprinciper med eventuella riktlinjer. 

 

Planförslaget 
 

 

 

Förutsättningar och Konsekvenser 
 

 

 

Del 1 
Kommunövergripande strategier 
• Målbild (vision) & strukturbild 
• Övergripande strategier 
 

Del 2 
Ortsfördjupningar; strategier och markanvändning 
med riktlinjer 
• Älmhult 
• 8 orter 
 

Del 3 
Hänsyn (planeringsunderlag) 
• Allmänna intressen 
• Riksintressen 
• Relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program med betydelse för hållbar utveckling 
 

Del 4 
Konsekvensbeskrivning 
• Miljökonsekvenser 
• Sociala konsekvenser 
• Ekonomiska konsekvenser 
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Formella yttranden skickas till: 
 
E-post: 
oversiktsplan@almhult.se 
 
Adress: 
Älmhults kommun 
Box 500, 
343 23 Älmhult 
 
Vid frågor, kontakta  
Sunna Pfeiffer 
Telefon 0476-55317 
Epost sunna.pfeiffer@almhult.se 
 
Mer information finns på hemsidan 
www.almhult.se/oversiktsplan 

Om översiktsplanen 
En översiktsplan är ett samlat beslutsunderlag och handlingsprogram som visar hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändningen i kommunens olika delar och vad kommuninnevånarna kan vänta sig i 
framtiden. Planen belyser också allmänna intressen och kommunens miljösituation. 

Översiktsplanen är vägledande för kommande beslut. Den är inte rättsligt bindande, men väger tyngre 
än andra beslutsunderlag genom förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. 
Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationellt slag 
ska beaktas och tas till vara. 

Tidshorisonten för förslaget är 2040 men delar av strategierna har ett mer långsiktigt perspektiv. Planen 
ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod och uppdateras vid behov. 

Processen 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga planering och förslaget har tagits fram av en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En omvärldsanalys gjord 2013 har 
tillsammans med den strategiska utvecklingsplanen legat till grund för arbetet med översiktsplanen. 
Under processen har dialog förts med medborgare, näringsidkare, politiker och myndigheter. Bland 
annat har samtliga mindre orter i kommunen besökts och information har funnits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 

Denna samrådshandling är en förlängning av den dialog som redan inletts. Den redovisar inget färdigt 
förslag utan syftar till att i enlighet med Plan- och bygglagen få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådet pågår under december 2014 - januari 2015. I nästa skede kommer förslaget att bearbetas 
utifrån inkomna synpunkter för att ställas ut under våren. 

Synpunker på samrådsförslaget lämnas senast den 30 januari 2015. 

Bilagor 

Bilagor finns tillgängliga på hemsidan: 
 

1. Inventering Möckeln – Friluftsliv 
2. Inventering Möckeln - Naturvärden 
3. Kartbilaga hänsyn 
4. Kartbilaga markanvändning orter 
5. Konsekvenser checklista 
6. Konsekvenser matris 
7. Urvalskriterier för LIS 

  

mailto:oversiktsplan@almhult.se
http://www.almhult.se/oversiktsplan
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Sammanfattning 

Kommunövergripande strategier 
De kommunövergripande strategierna syftar till att beskriva en målbild för kommunen som helhet samt 
peka ut utvecklingsprinciper för att nå målet om kommunen som är attraktiv att besöka, bo, verka i.  

Den attraktiva bostadskommunen 
För att vara tilltalande som bostadskommun ska Älmhult kunna erbjuda tilltalande och varierade 
boendemiljöer för olika grupper av människor och vara attraktiv att bygga och förvalta bostäder i.  

Det är av stor vikt att satsa på att skapa tilltalande närmiljöer och allmänna plaster för människor att 
vistas och mötas på. När det gäller nya bostäder ska dessa erbjudas på de mest strategiska platserna. Tre 
attraktivitetsfaktorer pekas ut som utgångspunkt i den fortsatta planeringen: centralt boende i 
framförallt Älmhult och Diö, sjönära boende med relativ närhet till tätorterna samt boende på den rena 
landsbygden med de värden som finns i natur- och kulturmiljöer. 

Ett blomstrande näringsliv 
Näringslivet ska ges möjlighet att växa och detta särskilt i kommunens viktiga stråk för arbetsplatser. 
Visionen för framtiden är att näringslivet särskilt utvecklas ytterligare med särskilt fokus på 
heminredning, kreativa näringar och kunskapsintensivt företagande. När det gäller handel ska Älmhults 
tätort kunna erbjuda ett brett utbud som kan konkurrera med större orter i regionen. 

Rika natur- och rekreationsmiljöer 
Kommunen ska värna sina naturmiljöer så att ett rikt växt- och djurliv säkras på lång sikt. Naturen är 
värdefull i sig men ska samtidigt ses som en resurs som bidrar till ett rikare liv för människor. 
Kommuninvånare och besökare ska ha god tillgång till områden för friluftsliv och rekreation vilket i sin 
tur bidrar till ökad rörlighet och folkhälsa. Älmhultsbygden har stor potential att locka fler besökare 
från både när och fjärran genom att förena den småländska naturen med kulturhistoria, heminredning 
och nöjen. 

Ett hållbart resande med minskat bilberoende 
Kommunen ska arbeta för att möjligheten att resa kollektivt ökar så att det är lätt att pendla till och från 
Älmhult. Det ska vara lätt att röra sig till fots, därför ska allmänna platser och stråk prioriteras så att de 
är trygga och tillgängliga för alla. Gator och vägar ska gestaltas så att de oskyddade trafikanterna 
prioriteras. Det ska också finnas goda möjligheter att cykla säkert i både pendlings- och rekreationssyfte, 
cykelvägar bör därför byggas mellan kommunens orter. 

En stark centralort som gynnar helheten 
Kommunal service stärks och utvecklas framförallt i centralorten vilket kommer att gynna de övriga 
orterna genom att en god servicenivå ska kunna erbjudas inom kommunen. Samtidigt ska 
grundtryggheten i de mindre orterna garanteras genom att en tydlig och långsiktig strategi för olika 
servicenivåer pekas ut. 

Resurshushållning och slutna kretslopp 
När det gäller teknisk försörjning ska kretsloppsprincipen genomsyra verksamheten. Energiförsörjningen 
ska grundas på förnybar energi med fokus på energieffektivitet i både stor och liten skala. 
Avfallhanteringen ska vara kretsloppsanpassad och det ska vara lätt för människor att hantera sitt avfall 
på ett miljöeffektivt sätt. Hanteringen av vatten och avlopp ska för större delen av kommunen hanteras 
på central nivå för minimal belastning på miljön. Det ska också finnas god tillgång till snabbt och stabilt 
bredband i tätort såväl som på landsbygd. 
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Ortsfördjupningar 
Översiktsplanen redovisar i detta kapitel grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden samt den övergripande transportinfrastrukturen för kommunens orter. Detta ska vara 
vägledande för fortsatt planering och prövning av tillstånd. 
 

Älmhult 
Den småstadscharm som redan finns i Älmhult kan stärkas och utvecklas. Förtätning föreslås i de 
centrala delarna dels för att tillgodose behovet av bostäder och dels för att befolka staden så att det 
sociala livet och möten mellan människor främjas. I detta ingår även att ta hand om de allmänna 
platserna och stråken så att de blir kvalitativa och tilltalande att vistas i. Även trafikmiljöerna ska 
utvecklas så att gående och cyklister prioriteras för att stimulera ett mer hållbart resande. 

Älmhult ska vara en grönskande ort med rekreationsmiljöer av hög kvalitet. Översiktsplanen föreslår 
utvecklandet av ett nytt nord-sydligt parkstråk genom orten genom att förädla och tillgängliggöra 
områden som idag är outnyttjade. Också befintliga parker och naturområden bör utvecklas och länkas 
ihop bättre. 

Älmhult ska också ges möjlighet att växa i riktning mot sjön, nya områden för bostäder i strandnära läge 
pekas därför ut längs Möckelns strand. I övrigt bör expansion ske så nära tätorten som möjligt och nya 
områden för blandad bebyggelse föreslås väster och öster om orten. På sikt bör även områden som idag 
används för industri kunna omvandlas för att ge plats för bostäder och andra typer av arbetsplatser. Här 
har näringslivet möjlighet att utvecklas mot ett mer kunskapsintensivt företagande. 

Tyngre verksamheter hänvisas på sikt till ortens södra delar där risken att störa boende är låg och de 
logistiska förutsättningarna är goda.  

Delary - bruksorten mitt i ån  
Delary har en intressant historia som fortfarande kan utläsas i den fysiska miljön på bruksön. 
Översiktsplanen pekar på framtida möjligheter att utveckla miljön för både bostäder och företagande på 
sikt. Läget vid Helge å och den relativa närheten till Älmhult är också attraktivt och nya områden för 
strandnära boende föreslås också norr om orten. 

Diö - den sjönära bostadsorten 
Diö har potential som attraktiv bostadsort med närhet till sjö, vacker natur, tågpendling, 
fritidsaktiviteter, skola och arbetsplatser. Här föreslås utveckling av nya strandnära bostäder norr om 
orten och möjlig förtätning i de centrala delarna nära Helge å. Rekreation och friluftslivet bör främjas 
genom utvecklandet av ett stråk längs med vattnet. 

Eneryda - verksamhetsorten mitt i kulturlandskapet 
En stor kvalitet för Eneryda är den värdefulla kulturmiljön i bylandskapet alldeles intill som skapar 
kvaliteter för de boende och särskilt ska värnas. För sin storlek är Eneryda också en stark 
verksamhetsort och verksamheterna ges möjlighet att expandera i norra delen av orten. En planskild 
korsning föreslås under järnvägen och på lång sikt ska det även ges möjlighet till framtida station. 

Göteryd - entrén till det unika hällkisteområdet  
Göteryds kvalitet är närheten till Römningenområdet - ett av Sveriges hällkistetätaste områden med 
potential för utveckling av turismverksamheter. I Göteryd föreslås en entreplats till Römningens 
hällkisteområde. En säker cykelväg mot Ryfors och i förlängningen Älmhult föreslås också. Det bedöms 
inte finnas behov av ytterligare mark för bostadsbebyggelse utöver redan planlagda områden. 
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Hallaryd - Helge ås pärla lockar besökare 
Hallaryd är en idyllisk by med potential både som bostadsort men också för turism, tack vare Helge å 
och den fina naturen kring den. Ett område vid ån pekas ut som möjligt att utveckla för 
tursimverksamhet, fisketurism, stuguthyrning eller liknande. Befintliga verksamheter ges också möjlighet 
att expandera. Det finns även planlagda villatomter vid ån som ännu inte bebyggts. 

Häradsbäck - kyrkbyn att stanna till och roa sig i 
Häradsbäck har på grund av sitt läge vid väg 120 en genomströmning av förbipasserande och har 
potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. Genomfartsgatan bör 
utvecklas så att de oskyddade trafikanterna prioriteras i högre grad och vägen därmed upplevs som en 
tilltalande bygata snarare än en barriär. Planlagda områden för nya bostäder finns redan varför 
ytterligare bebyggelseområden inte pekas ut. 

Liatorp - det småstadsmässiga stationssamhället 
Liatorps bykärna som är sprungen ur det gamla stationssamhället har höga kulturvärden som ska 
värnas. På sikt bör åter station möjliggöras på orten som så starkt präglats av järnvägen. Det är också 
viktigt att skapa en säker korsning med järnvägen genom en planskild korsning för genomfartstrafiken. 
Det finns redan en stor planberedskap för nya bostäder, ytterligare områden för detta ändamål pekas 
därför inte ut. Befintliga verksamheter ges dock möjlighet att expandera längs med järnvägen i utkanten 
av orten. 

Pjätteryd - i en idylliskt lantlig miljö 
Pjätteryd ligger i en idyllisk trakt mitt mellan de lantliga kulturbygderna Lönshult och Stenshult. Det 
finns potential att utveckla denna karaktär ytterligare i anslutning till den gamla landsvägen öster om 
orten. Inne i bykärnan ges även möjlighet för utveckling av bostäder, exempelvis för äldre. 

Virestad - jordbruksbyn 
Virestad har kommunens mest bördiga åkermark med aktivt jordbruk, men också ett aktivt föreningsliv, 
friskola, klädbutik och goda friluftsmöjligheter. Det finns en god planberedskap för nya bostäder på 
orten och nya exploateringsområden pekas därför inte ur. Badplatsen kan utvecklas för turismändamål. 

Hänsyn 
I detta kapitel redovisas hur vi avser ta hänsyn till allmänna intressen eller hur vi tillgodoser 
riksintressena. Kapitlet är indelat i fyra hänsynskategorier: 

Natur- och kulturmiljövärden 
Område där särskild hänsyn bör tas till dess höga natur- eller kulturmiljövärden. Exempelvis berörs 
bostadsbebyggelse vid Möckeln av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter 
Område som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhällsviktiga 
verksamheter och där möjligheten att utnyttja respektive driva dessa bör värnas. Här redovisas 
prioritering av viktiga vägar och järnvägar, befintliga och framtida vattentäkter som ska värnas med 
mera. 

Miljö, hälsa och säkerhet 
Områden där särskild hänsyn bör tas till att där råder eller kan råda förhållanden som negativt kan 
påverka miljön eller människors hälsa och säkerhet. Exempelvis områden som är påverkade av buller, 
olycksrisk eller översvämning, förorenad mark med mera. 
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Areella näringar  
Område där särskild hänsyn bör tas till att det är särskilt betydelsefullt för areella näringar. Här 
redovisas de områden som bör prioriteras för jord- och skogsbruk på grund av markens lämplighet. 

Konsekvensbeskrivning 
Här redovisas en översikt över de viktigaste konsekvenser som förslaget förväntas ge, både när det gäller 
övergripande strategier och markanvändningsförslagen, jämfört med nollaternativet. 

Ekologiska konsekvenser 
En beskrivning av hur förslaget påverkar sjöar och vattendrag, naturvärden, markförhållanden, 
luftkvalitet, landskapsbilden samt areella näringar. 

Sociala konsekvenser 
Här redovisas påverkan på människors hälsa, möjlighet till rekreation och friluftsliv, kultur, fritid och 
turism, forn- och kulturlämningar, kulturmiljö och arkitektur, jämlikhet och andra sociala dimensioner. 

Samhällsekonomiska konsekvenser 
Denna del redovisar konsekvenser för näringsliv, kommersiell service, offentlig service, bostadsbyggande, 
landsbygdsutveckling, transporter och teknisk försörjning. 
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Del 1 

Kommunövergripande 
strategier 
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Inledning 
 
De kommunövergripande strategierna syftar till att redovisa målbilden för kommunen som helhet samt 
ge förslag på hur kommunens övergripande fysiska vision ska nås. Strategierna är indelade i olika 
ämnesområden: boendemiljöer, näringsliv och handel, natur, friluftsliv och turism, grundservice, 
kommunikationer samt teknisk försörjning. 

 

 

 

Regionalt sammanhang 
 
Älmhults kommun ligger i södra Småland precis på gränsen till Skåne. Kommunikationerna är goda 
både till Växjö och till Öresundregionen tack vare södra stambanan som korsar kommunen i nord-sydlig 
riktning. Längs stambanan löper också ett viktigt stråk för boende och arbete vilket har varit en viktig 
utgångspunkt för de kommunövergripande strategierna. 
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Övergripande struktur 
Älmhults kommun är på många sätt unik tack vare ett starkt näringsliv 
med internationell prägel och kulturhistoriskt intressanta besöksmål i 
världsklass. Vår vision är att dessa värden ska utvecklas och stärkas. 

 

Målbild 

Älmhult ska vara en attraktiv kommun att besöka, bo, verka i.  
Kopplingarna till omvärlden via spårbunden trafik och god infrastruktur bidrar till ett 
centralt näringslivsstråk som stärks och utvecklas. I hela kommunen ska tilltalande 
boendemiljöer finnas och människors närmiljöer ska vara tilltalande och trygga. De mindre 
orternas attraktivitet ligger i det lugna livet med närhet till både natur och grundtrygghet. 
Landsbygdens stora kvalitet i de varierade kultur- och naturmiljöerna ska värnas för att ge 
möjlighet till rekreation och avskildhet.  

 

 

Centralt stråk för näringsliv, 
kommunikationer och nya 
bostäder 

Levande landsbygd 

Natur med hög 
biologisk mångfald 

Starka kopplingar 
till omvärlden 

Tilltalande 
rekreationsmiljöe

 

Centralorten – en knutpunkt 
för hela kommunen 
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Boendemiljöer 
En attraktiv bostadskommun som växer 
befolkningsmässigt 

Bostadsförsörjning 
Kommunen ska erbjuda tilltalande och varierade boendemiljöer för olika grupper av 
människor och vara attraktiv att bygga och förvalta bostäder i 

Utvecklingsprinciper 

Långsiktig bostadsförsörjning 
Den allmänna uppfattningen idag är att det är brist på bostäder i Älmhults tätort, framförallt riktigt små 
lägenheter men också vanliga lägenheter och till viss del även villatomter. Det finns också en stor 
efterfrågan på boende på landsbygden, gärna sjönära eller med möjlighet att hålla hästar. 
Bostadsmarknaden i Älmhults kommun ser delvis annorlunda ut än den gör för andra kommuner med 
liknande storlek. Det beror naturligtvis till stor del på att IKEA är en så stor arbetsgivare. Många av 
deras anställda veckopendlar gärna och det kommer också kontinuerligt medarbetare från hela världen 
för att under ett antal år arbeta i Älmhult. Befolkningstillväxten i Älmhult beror idag främst på 
inflyttande personer från utlandet, som även gör att kommunen har en internationell 
medborgarsammansättning. Jämfört med andra kommuner i länet har Älmhults invånare relativt hög 
medelinkomst vilket också påverkar bostadsmarknaden. Detta borde göra att det finns utrymme att 
skapa lite mer spännande projekt. Det gör å andra sidan också att mindre bemedlade hushåll får det 
svårt på bostadsmarknaden, på samma sätt som kanske annars främst finns i större städer.  

För att stimulera en positiv befolkningsutveckling måste kommunen främja en god och långsiktigt 
hållbar bostadsförsörjning. För att upprätthålla kommunens attraktivitet som val av bostadsort behöver 
bostadsproduktionen följa befolkningsutvecklingen. Utbudet måste vara varierat både vad gäller 
placering, storlek och upplåtelseform för att stimulera den positiva flyttspiral som Älmhults kommun 
behöver få igång. 

Älmhults kommun ska ha ett aktivt planarbete i syfte att skapa förutsättningar för ett attraktivt boende. 
I Älmhults kommun tar processen inte lika lång tid som i storstadsregionerna utan ett detaljplanearbete 
kan många gånger påbörjas omgående om det finns intresse att bygga. Detaljplaner kan därför med 
fördel göras i dialog med byggherrar då det ger planer som garanterat passar för det tänkta projektet 
utan att de tappar i flexibilitet. Ett framsynt och gott samarbete med aktörer som är intresserade av att 
bygga i kommunen ger på så sätt en god planberedskap. 

I småhusområden är det viktigt att det finns möjlighet till egna val för den privata byggherren. 
Kommunens roll är att hantera de gemensamma ytorna som en ram inom vilken det kan finnas en 
variation. Där förutsättningar finns för hållbar teknisk försörjning (främst avlopp) ställer sig kommunen 
positiv till omvandling från fritidsboende till permanentboende. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

• Bostadsförsörjningsprogram ska tas fram utifrån befolkningsprognos och omvärldsanalys.  
• Kommunen ska främja en god och långsiktigt hållbar bostadsförsörjning som ligger i takt med 

befolkningsutvecklingen. 
• Kommunen ska verka för att bostadsutbudet blir varierat både vad gäller placering, storlek och upplåtelseform. 
• Samverkan med aktörer som är intresserade av att bygga i kommunen ska eftersträvas. 
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Närmiljö och allmänna platser 
Människors närmiljö ska upplevas som trygg och tilltalande vilket i sin tur bidrar till ett 
större användande av de allmänna platserna och fler sociala möten 

Utvecklingsprinciper 

Tilltalande närmiljö 
Det är viktigt att människor som redan bor i kommunen trivs och vill stanna kvar samt att orterna är 
attraktiva för nya inflyttare. Både när det gäller nya och befintliga boendemiljöer krävs satsningar på 
allmänna platser och människors närmiljö, både i centralorten och i de mindre orterna. Viktiga stråk och 
platser behöver både utvecklas och förädlas för att människor ska känna sig trygga och stolta över sin 
närmiljö. De allmänna ytorna tillhör alla och de har ett grundläggande demokratiskt syfte. De offentliga 
platserna som torg, parker och gator ska vara tillgängliga, öppna för alla och inbjuda till sociala möten. 

Omsorgsfullt gestaltad arkitektur 
Älmhults kommun ska bygga vidare på de olika karaktärer som finns inom kommunen, både vad gäller 
bebyggelsen och landskapet. I tätorten finns möjlighet till förtätning. Nya byggnader ska placeras på ett 
genomtänkt sätt och gestaltas så att de stärker och förbättrar den småstadsmässighet och karaktär 
tätorten redan har. Älmhults kommun ska vara stolt över det riksintresse som finns i centrum och 
tillvarata det på ett bra sätt. Det finns också önskemål om att bygga högre hus för att möjliggöra fler 
bostäder i centrala lägen. Solitära höga hus kan om de placeras och utformas på ett genomtänkt sätt 
skapa både variation och fungera som en markör för platser eller stadsdelar. I en ort av Älmhults storlek 
är det rimligt att markera en eller ett par platser, vilket gör det viktigt att dessa platser väljs med omsorg. 

Förtätning ska helst inte innebära ett svar på endast enstaka behov, utan en bra förtätning innebär också 
att nya värden skapas. Det tillkommer möjligheter eller ytor som inte funnits förut. För Älmhults 
räkning är det viktigt att förtätningen inte endast innebär fler bostäder utan också lokaler inom det 
utpekade området för handel i centrum. Det finns också ett stort behov av förtätning eller förtydligande 
av de offentliga ytorna. Det finns gott om rekreationsområden i utkanten av tätorten, men mer centrala 
små torgplatser och fickparker behöver utvecklas så att de inbjuder till vistelse i högre grad. 

Barnperspektiv i planeringen 
En miljö som är bra för barn är bra för alla. I dagens samhälle är barnens rörelsefrihet starkt begränsad 
jämfört med hur det såg ut för bara ett par decennier sedan. I all välmening skjutsar föräldrar sina barn 
till skola och fritidsaktiviteter i bil och låter dem hellre leka inomhus än utomhus. Detta riskerar få stora 
negativa samhällskonsekvenser på sikt. Att i planeringsuppgifter tidigt ta in barnperspektivet ökar 
möjligheterna att miljöerna kan användas på ett sätt som är mer jämlikt och främjande för folkhälsan i 
stort. Om man skapar ytor där folk vill vara, uppehålla sig och röra sig, medför det att områdena 
befolkas och används på ett sätt som gör miljön levande. Det gör också att attraktiviteten, inte minst för 
barnfamiljer, ökar. I samhällsplaneringen måste barnens perspektiv alltid prioriteras när det gäller 
bostadsmiljöer och skolmiljöer. Hänsyn ska alltid tas till barns och oskyddade trafikanters behov. Ett 
utvecklat nät av gång- och cykelvägar är högt prioriterat, framförallt som säkra skolvägar som ger de lite 
äldre barnen möjlighet att på egen hand tryggt ta sig till skolan till fots eller på cykel. Varje detaljplan 
ska hantera barnperspektivet och framtagandet av detaljplaner kan ge behov av följdsatsningar på t.ex. 
gång- och cykelvägsnätet utanför det egentliga planområdet. 

Riktlinjer för närmiljöer och allmänna platser 

• Förtätningsprojekt ska planeras med hänsyn till behovet av bostäder, verksamheter och allmänna 
platser. Allmänna platser ska vara tillgängliga och inbjuda till sociala möten. 

• Barnperspektivet ska in tidigt i planeringsprocessen. 
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Centralt boende 
Bostadsutbudet ska växa framförallt i Älmhults centralort och Diö tätort där det erbjuds 
attraktiva bostäder med närhet till service och kommunikationer 

Utvecklingsprinciper 

Ny bebyggelse i centrala lägen 
Kommunen planerar för utveckling och 
förtätning av nya bostäder i centrala lägen. 
Detta innebär främst Älmhult och Diö, två 
orter med goda kommunikationer och 
tillgång till arbetstillfällen. Älmhult är den 
ort som väntas öka allra mest 
befolkningsmässigt. Ett förtätat centrum 
och nya bebyggelseområden i anslutning till 
befintlig tätortsgräns skapar närhet till 
service och arbete och bidrar till ett levande 
stadsliv vilket gagnar hela kommunen. 

Riktlinjer för central bebyggelse 

• Nya byggnader ska placeras på ett genomtänkt sätt och gestaltas så att de stärker och förbättrar den 
småstadsmässighet och karaktär tätorten redan har.  

• Riksintresset för rutnätsstaden ska beaktas och tas tillvara på ett för orten positivt sätt. 
• Förtätning i Älmhults centrum ska inte endast innebära fler bostäder. I det utpekade området för handel i 

centrum ska även lokaler skapas. 
• Centrala små torgplatser och fickparker med tydligare gestaltning behöver också skapas genom 

förtätningen.  
• De centrala offentliga platserna i tätorterna, som torg, parker och gator, ska vara tillgängliga, öppna för 

alla och inbjuda till sociala möten. 
• I de fall områden som ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram berörs ska det vara vägledande.  
• Ny bebyggelse bör anpassas med hänsyn till den äldre bebyggelsestrukturen och till den lokala 

byggnadstraditionen.  

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör vårdas och bevaras.   
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Sjönära boende 
Kommunen ska kunna erbjuda varierade och tilltalande boendemiljöer med närhet till sjöar 
och stränder samtidigt som naturen värnas och  allmänheten har god tillgång till stränderna

 

Utvecklingsprinciper 

Nya strandnära bostäder 
Det finns ett uttalat önskemål från privatpersoner att få tillgång till sjönära tomter för 
bostadsbebyggelse. Kommunens inställning är att detta är positivt och bör bejakas generellt sett. I 
utvalda områden, i närheten av Älmhult och Diö samt på sikt även i Delary, föreslås nya 
bebyggelseområden nära stranden. I övriga delar av kommunen ser kommunen också positivt på 
bostäder nära vatten. För att möjliggöra ny sjönära bebyggelse kan landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) användas som skäl för prövning av dispenser från och upphävande av strandskyddet.  

Röda punkter på kartan visar föreslagna utbyggnadsområden. Dessa redovisas mer i detalj i 
ortsfördjupningarna för Älmhult, Diö respektive Delary.  Röda ringar på kartan redovisar 4 km avstånd 
från befintlig förskola. Inom dessa områden vill kommunen verka för ökad byggnation av bostäder för 
att stärka serviceunderlaget på landsbygden. Här redovisas dock inte avgränsade områden utan 
kommunens LIS-kriterier ska kunna användas för att pröva dispenser från fall till fall. En mer detaljerad 
beskrivning av kommunens principer för LIS finns i bilagan Urvalskriterier för LIS. 

Riktlinjer för sjönära bebyggelse 

• För nya bebyggelseområden bör generellt tomter nära vattnet vara små för att ge fler möjlighet till 
sjönära boende.  

• Kommunen ska verka för att det byggs olika typer av boendeformer: villor, radhus, parhus och 
flerbostadshus, framförallt inom de områden som är att betrakta som tätortsutvecklingsområden. 

• I de fall områden som ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram berörs ska det vara vägledande. 
• Omvandling från fritidshus till permanentbostäder är positivt så länge förutsättningar finns för hållbar 

teknisk försörjning (främst avlopp). 
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Landsbygdsboende 
Landsbygden ska brukas aktivt vilket bidrar positivt till landskapsbilden och attraktiviteten 
för boende 

Utvecklingsprinciper 

Aktivt brukat landskap 
En levande landsbygd är en viktig attraktivitetsfaktor för kommunen. Kommunen är positiv till att det 
byggs nya bostadshus på landet. Samtidigt behöver det göras i samklang med de grundläggande värden 
som gör landsbygden tilltalande för att säkerställa att området är attraktivt även på längre sikt.  

Landskapsbilden är många gånger beroende av ett aktivt jordbruk. Det är brukandet av marken som ger 
den öppenhet och variation i landskapsbilden som gör området livskraftigt. Möjligheten till förståelse för 
jordbrukslandskapet ökar om strukturer och funktioner som vittnar om historien bevaras. Aktivt brukad 
odlings- eller betesmark bör därför inte tas i anspråk för annat ändamål.  

På landsbygden är det ofta också möjligt att kombinera boende med egen verksamhet som 
stuguthyrning, turismverksamhet och småskaligt jord- och skogsbruk. Gårdshandel och småskalig 
verksamhet på landet bidrar till den ekonomiska tillväxten och ökar landsbygdens tillgänglighet. 
Hästnäring bidrar till ett öppet landskap, sysselsättning och fritidsaktiviteter. Kommunen ställer sig 
positiv till utveckling av hästgårdar i olika former, allt från traditionella gårdar till grupper av 
bebyggelse med gemensamma anläggningar. Det finns dock potentiella konflikter mellan hästägare och 
övriga vilket kan ge krav på att det finns tillgång till särskilda ridleder etc. Kommunen föreslår därför i 
riktlinjerna att vissa avstånd följs. 

Bostadsbyggande på landsbygden 
En fördel med landsbygden är möjligheten att bo i natursköna miljöer. Det är därför viktigt att ta 
hänsyn till landskapsbilden och karaktären i landskapet när nya bostäder skapas.  

De områden som beskrivs i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram tillhör sannolikt också de mer 
eftertraktade att bo i då brukade kulturlandskap med historia tilltalar många människor. Ny bebyggelse 
ska därför ta särskild hänsyn till de riktlinjer som anges i kulturmiljöprogrammet för att de värden som 
finns inte ska byggas bort. Läs vidare i Del 3 – Hänsyn. 

 

 

Landskapets karaktärer 
Vid nybyggnation bör även hänsyn tas till 
landskapets olika karaktärer. Som helhet 
domineras kommunen av ett skog- och sjörikt 
moränlandskap men insprängt i skogslandskapet 
finns ”öar” med mer skiftande karaktär vilka 
beskrivs översiktligt nedan: 
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Blockstensskogarna - De stora mossbevuxna blockstenssamlingarna skapar ett särpräglat landskap 
tillsammans med den mörka barrskogen. Den norra delen av området domineras av moränryggar som 
formar ett kulligt landskap med ljusare tall- och blåbärsskogar. Bebyggelsen är sparsam och fogas 
varsamt in i mindre öppningar i skogslandskapet. 

 
Virestadsslätten – Det öppna odlingslandskapet kring Virestad ligger på kommunens mest bördiga mark 
som brukas aktivt i relativt stor skala med kommunens mått mätt. Bebyggelsestrukturen är uppbyggd 
kring gårdsmiljöer längs med landsvägarna. 

 
Centrala Möckelns kulturbygd är ett kulligt landskap mitt i Möckeln. Här finns lövskogsmiljöer med 
höga naturvärden och småskaligt brukade kulturmiljöer med ängs- och hagmarker. Bebyggelsen består 
av äldre gårdar omgivna av småskaligt brukade marker. 

 
Helge-Å jordbruksbygd i västra delen av kommunen är mer lövdominerad och består av ett uppbrutet 
odlingslandskap. Bebyggelsen utgörs av gårdar och mindre byar eller samlad bebyggelse. 

Riktlinjer för bebyggelse på landsbygden 

• Nybyggnation bör ske i mindre enheter då stora sammanhängande bostadsområden inte är förenliga 
med landsbygdens skala. 

• Omvandling från fritidshus till permanentbostäder är positivt så länge förutsättningar finns för hållbar 
teknisk försörjning (främst avlopp). 

• Jordbrukslandskapets öppenhet bör inte byggas eller planteras igen. 
• Tillägg ska ske med varsamhet för både landskapskaraktären och de natur-, kultur- och ekonomiska 

värden som finns i omgivningen. 
• Nya tomter och byggnader placeras med fördel i kantzonen mellan skogen och det öppna landskapet. 

Att bebygga i anslutning till öppen mark kan vara ett sätt att värna landskapet genom att det brukas 
aktivt. 

• Betning av mark ses som positivt då det bidrar till ökad biologisk mångfald. Det är dock önskvärt att 
hästgårdar förläggs minst 500 m från framtida tätortsgräns enligt ÖP och minst 6 km från Älmhults 
centrum för att inte försvåra framtida tätortsexpansion.  
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• Länsstyrelsens kulturmiljöprogram ska vara vägledande för de kulturmiljöer som berörs av programmet. 
Generellt gäller att 

o Ny bebyggelse bör anpassas med hänsyn till den äldre bebyggelsestrukturen och till den lokala 
byggnadstraditionen.  

o Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör vårdas och bevaras.  
o En stor del av kulturmiljöerna utgörs av odlingslandskap vars värden vårdas och bevaras genom 

ett aktivt jordbruk. 
o Fornlämningar bör vara föremål för vård och informationsinsatser.  

Boende i sammanhållen bebyggelse 
De som bor tätt eller förhållandevis nära 
grannar måste ofta söka bygglov. Detta är 
lagens sätt att hantera att tillkommande 
bebyggelse blir ett positivt tillskott och inte 
stör grannarna. 

I tätorterna är marken ofta detaljplanelagd. 
Då är det i detaljplanen man hittar vad man 
får lov att bygga och hur. Bygglov bedöms 
enligt det som står i detaljplanen.  

Utanför tätorterna finns ofta inte 
detaljplaner. På rena landsbygden kan man få 
lov att göra vissa om- och tillbyggnader utan 
att behöva söka bygglov eftersom det inte bedöms kunna störa någon. Det finns dock områden som 
ligger i gränslandet mellan landsbygd och tätort, det vill säga utanför tätorterna men bebyggelsen har 
ändå blivit så pass tät att man påtagligt kan påverka grannar beroende på hur man bygger på sin egen 
fastighet. Kommunen ska peka ut dessa områden under benämningen ”sammanhållen bebyggelse”. Här 
anses det trots att det är ute på landet vara befogat att ha bygglovsplikt. 

Kommunen får ingen möjlighet att, som inom planlagda områden, styra bebyggelseutvecklingen i någon 
viss riktning. Det medför inga begränsningar i t.ex. byggnadshöjder eller byggnadsarea utan istället får 
kommunen och grannarna möjlighet att bedöma vad som är lämpligt med hänsyn till de närboende. 

De geografiska områden som pekats ut av kommunen är endast vägledande och en bedömning ska alltid 
ske i varje enskilt fall. Detta innebär dels att den som ifrågasätter beslutet kan få bedömningen 
omprövad och dels att även fastigheter som inte pekats ut på förhand av kommunen ändå kan komma 
att bedömas ingå i sammanhållen bebyggelse.  

Sammanhållen bebyggelse redovisas endast schematiskt i översiktsplanen. Det är ett levande dokument 
som uppdateras kontinuerligt vid behov av Miljö-och byggnämnden. De kriterier som Älmhults 
kommun anser utgöra skäl till sammanhållen bebyggelse kommer att finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida. 

Den som är intresserad av att bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad eller ändra användning i en 
byggnad bör alltid höra sig för med Miljö- och byggförvaltningen, eller besöka kommunens hemsida, för 
att säkert få reda på vad som gäller i det egna fallet. 

Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse 

• För fastigheter inom områden för sammanhållen bebyggelse ska bygglov sökas vid ny-, om- och 
tillbyggnad. 
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Näringsliv och handel 
En blomstrande näringslivskommun 

Näringsliv 
Näringslivet ska stärkas i kommunen som helhet men särskilt i det viktiga stråket för 
arbetsplatser. Verksamheter med koppling till heminredning, kreativa näringar och 
kunskapsintensivt företagande ges särskilt fokus 

Utvecklingsprinciper 

Det centrala stråket för företagande 
• Längs med riksväg 23/järnvägen (d.v.s. Älmhult-Diö-Liatorp-Eneryda och däremellan) bereds 

plats för nya verksamheter 
• Samla störande verksamheter på begränsade områden - verksamheter som kräver skyddsavstånd 

lokaliseras huvudsakligen i utkanten av tätorterna och i anslutning till redan bullrande miljöer 

Kunskapsintensivt företagande i stationsnära lägen 
• Älmhults stationsnära/centrumnära läge utvecklas för kunskapsintensivt företagande och även 

Diö i mindre skala. 
• Utbildning och kreativt företagande är lämpliga verksamheter i stationsnära lägen. Fler 

arbetsplatser centralt ökar rörelsen i centrum och möjliggör fler möten vilket är attraktivt för 
arbetspendlare. 

Handel 
Älmhults tätort stärks som kommunens handelscentrum med ett brett utbud av kommersiell 
service. På landsbygden utvecklas lokalt och småskaligt producerade varor och tjänster 

Utvecklingsprinciper 

Mer nischade handelsområden: 

Småstadshandel i centrala Älmhult 
- Centrum ska ges tydlig avgränsning för att medge större flöden av människor på en mindre yta. 
- Nischas mot service- och mötesplats med en inriktning på handel och andra verksamheter som 

inte kräver bil. 
- Kommunen ska satsa på stadsmiljön i centrum genom att prioritera gående, möjliggöra 

serveringar i strategiska lägen och utveckla stadsrummen så att de tilltalar fler människor med 
bland annat grönska, möblering och belysning. 

Handelsområde vid Haganäs  
- Ska utvecklas mot ett diversifierat handelsområde men med inriktning mot storskalig handel och 

sällanköpshandel.  

Livsmedelshandel i Älmhults centralort tillgängligt för olika kommundelar 
- Dagligvaruhandel som bättre kan förse västra sidan av kommunen bör möjliggöras på västra 

sidan av Älmhults tätort. Läge för bensinmack kan också vara aktuellt i anslutning till denna 
verksamhet. 
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Natur, friluftsliv och turism 
Levande naturmiljöer som bidrar till ett rikare liv 
för människor 

Värdefull natur 
Naturmiljöerna i kommunen utvecklas med ett mer och mer livskraftigt växt- och djurliv och 
hög biologisk mångfald 

 
Större delen av Älmhults kommun täcks av skog, merparten utgörs av produktionsskog men det finns 
många miljöer med höga naturvärden, bland annat ädellövskogar, ängar, naturbetesmarker, sjöar, 
stränder och våtmarker.  Naturen ses som en viktig resurs att värna, både för biologisk mångfald men 
också för att närhet till naturen är viktig för att människor ska trivas och må bra. Dessutom är 
natursköna miljöer en viktig förutsättning för turismnäringen i kommunen. Detta kapitel syftar till att 
beskriva strategier för att hantera naturvärdena i sig medan strategier för människans användande av 
naturen presenteras i efterföljande avsnitt friluftsliv och turism. 

Utvecklingsprinciper 

Sammanhängande områden med höga naturvärden 
 
På kartan pekas ett antal områden ut som kommunen prioriterar som särskilt värdefulla naturområden: 

• Möckelnområdet 
• Helge Å-väster 
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• Helge Å-öster 
• Femlingen 
• Vakö myr 
• Römningen 
• Blockstensskogen 

 
Inom dessa ingår flera mindre områden som redan är klassade med höga naturvärden, exempelvis 
natura2000, nyckelbiotoper och naturreservat. Flera av områdena är dessutom av riksintresse för 
naturvård vilket redovisas närmre under kapitlet Hänsyn. Syftet med att avgränsa större 
sammanhängande områden är att på lång sikt stimulera åtgärder som binder ihop mindre områden med 
varandra och på det sättet öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.  

Kommunen bör ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram för att uppmuntra markägare att bli stolta 
över den värdefulla skog de har och vilja sköta den på ett annat sätt än som konventionell 
produktionsskog. Bland annat bör nyplantering av ädellövskog gynnas. 

Generella riktlinjer för naturområden 

• Verka för att länka samman mindre områden med varandra så att djur och växter kan förflytta 
sig mellan dem 

• Ny bebyggelse och infrastruktur passas in i landskapet så att naturvärdena påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt 

• Värna strandszonerna vid sjöar och vattendrag 
• Verka för att fler våtmarker skapas 
• Verka för att mer mark betas 
• Arbeta för att skapa kommunala naturreservat 
• Prioritera naturvårdsinsatser och/eller skyddsåtgärder, exempelvis genom upprättande av 

naturvårdsavtal, skötselavtal mm. 
 
Riktlinjer för vilken hänsyn som ska tas till skyddade naturområden beskrivs vidare i kapitlet Hänsyn. 

Friluftsliv och rekreation 
Kommuninvånare och besökare ska ges tillgång till områden för friluftsliv och rekreation 
vilket bidrar till ökad rörlighet och folkhälsa och ger människor ett rikare liv  

 
Kommunen har redan idag stor potential när det gäller friluftsliv både för kommuninvånare och 
besökare, med bland annat kanotleder, cykel-och vandringsleder, ädelfiske, strövområden och 
motionsspår i skogen. Det finns goda förutsättningar för vidareutveckling av friluftslivet i anslutning till 
vatten, skogar, brukade kultur-/odlingslandskap och våtmarker.  

Utvecklingsprinciper 

Riktade stråk för friluftslivet 
De områden som är intressanta för friluftsliv sammanfaller till stora delar med naturområdena som 
beskrivs under rubriken Värdefull natur. För att värna naturen bör dock friluftslivet riktas till särskilda 
stråk och målpunkter där man även kan rikta satsningar på ett effektivt sätt. 
 

• Stärk tillgängligheten till friluftsområden genom att koppla samman områden med vandrings- 
kanot- och cykelleder (säkra och skyltade). 

• Verka för att öka möjligheterna för att ta sig till betydelsefulla friluftsområden med hjälp av 
allmänna kommunikationer 

 
• Prioriterade stråk: 
•  

Helge å-stråket:  
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• ett pärlband av målpunkter längs 
Helge å – med kanotplatser, 
vindskydd eller andra faciliteter 

Möckeln runt:  
• Strövstråk med sjöutblickar. Passerar 

naturområden och andra turistmål 
Västra slingan:  

• cykelvänlig slinga med besöksmål 
längs vägen, exempelvis Römningen, 
Gustavsfors och Hallaryd fiske.  

Östra slingan:  
• cykelvänlig slinga som knyter ihop 

målpunkter i östra delen av 
kommunen, exempelvis Vakö myr, 
Siggaboda blockstensskogar, 
Femlingen och Virestads badplats.  

Tydliga målpunkter 
• Stärk och tillgängliggör viktiga målpunkter genom riktade satsningar 
• Förbättra rekreationsmöjligheterna inom områden genom bättre stigar och leder som är tydligt 

avgränsade för att värna känslig natur. 
• Utveckla badplatserna för ett ökat antal besökande. Gör Möckeln mer tillgänglig med 

badbryggor, kommunala toaletter och rastplatser. 
• Utveckla vandringsleder, exempelvis ”Vandra i Linnés fotspår” och ”Möckeln runt”  
• Utveckla fiskemöjligheterna med en satsning på fisketurism med möjligheter för stuguthyrning 

och platser för fiske. Gustavsfors eller Hallaryd skulle kunna vara lämpligt för detta ändamål. 
• Utveckla tätortsnära naturområden som mötesplatser för invånarna genom att skapa 

aktivitetsytor, grillplatser med mera. (Se utpekade områden för tätortsnära natur i kapitlet 
Ortsfördjupningar) 

Tydligare klassificering av kommunens skogsbestånd 
De kommunägda skogarna är dubbelt certifierade (FSC, PEFC) och sköts enligt dessa regler och direktiv. 
Detta innebär restriktioner när det gäller till exempel ”städning” i skogen vilket ibland skapar konflikter 
då människor uppfattar miljöerna som stökiga och inte tilltalande för rekreationsändamål. Kommunen 
har en skogsstrategi där man redovisar målsättningen med kommunens skogsinnehav enligt följande 
prioritering: 
 

1. Attraktiv rekreationsmiljö 
2. Markreserv för bostäder eller verksamheter 
3. Produktion och avkastning 

 
Det finns ett behov av att tydliggöra hur man arbetar med denna prioritering i den fysiska planeringen 
genom att avgränsa vilka områden som värderas högst: 
 

1. Rekreationsområden inom tätort  
Inom detaljplanlagda områden sköts natur- och parkmark helt ur tätortsperspektiv. Marken ingår 
inte i skogsbruksplanen utan går under parkförvaltning och behöver inte följa certifieringsreglerna.  

o Markanvändning i ÖP: rekreation (se ortsfördjupningar) 
o Grönplan ska tas fram för dessa områden 
o Rekreationsområden bör detaljplanläggas om de inte redan är det för att möjliggöra en skötsel 

med fullt fokus på rekreativa värden (se ortsfördjupning för Älmhult) 

2. Tätortsnära natur  
I anslutning till tätorter bör det finnas tillgång till naturområden där de rekreativa värdena värnas 
genom att tillgängliggöra skogen för medborgarnas friluftsliv. Tätortsnära skog ska ges en skötsel 
som mer gynnar det rörliga friluftslivet. Dessa områden pekas ut som tätortsnära natur i 
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översiktsplanen och kan därmed utgöra underlag för att bättre anpassa skogsbruksplanen för 
rekreativa värden. På lång sikt kan ett så kallat blädningsskogsbruk ge samma avkastning som 
konventionellt skogsbruk men det kräver en långsiktig omställningsplan av skogsbruket mot ett 
naturskogsbruk där exempelvis kalhuggning undviks.  

o Markanvändning i ÖP: natur (se ortsfördjupningar) 
o Skogsbruksplanen ska revideras utifrån avgränsningar i ÖP 

3. Produktionsskog 
Övrig skog utanför tätort ges huvudsakligen avkastningsmål. Även här ska allmänheten kunna ha 
tillgång till skogen men skoglig produktion och ekonomisk avkastning är överordnat rekreation. 

o Markanvändning i ÖP: landsbygd  
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Turism/besöksnäring 
Älmhultsbygden ska locka besökare från när och fjärran genom att förena den småländska 
naturen med kulturhistoria, heminredning och nöjen 

 
Ur ett europeiskt perspektiv kan södra Småland ses som ”porten till vildmarken” – här finns större 
sammanhängande områden med naturmiljöer vilket saknas i stora delar av Centraleuropa. 
Naturen har också en särskild ställning i kommunen tack vare att Linné härstammar från trakten, 
undersökandet och beskrivandet av naturen skapar en stark koppling mellan naturen och människan. 

Utvecklingsprinciper 

Särskilt turismintensiva områden 
 

• Generella riktlinjer 
Kommunen ska verka för att områden med 
särskild potential för turism lyfts fram och 
utvecklas genom att: 

• Verka för att förbättra allmänna 
kommunikationer. 

• Öka möjligheterna för säker 
cykling till målpunkterna genom 
anlagda cykelvägar eller skyltade 
mindre bilvägar. 

• Ta fram områdesspecifika 
turismstrategier 

• Planera för ”portar”/entréplatser 
med information, parkeringsmöjlighet, fikaplats och toalett. Där förutsättning finns kan även 
anläggningar som camping, vindskydd eller övernattningsstuga förläggas i anslutning till 
entréplatsen. 

Älmhult – IKEAS födelseort 
Älmhults tätort utgör porten till resten av kommunen, både för bilburna och tågtrafikanter. Orten bör 
utvecklas för att bättre ta hand om denna möjlighet. Ett nytt IKEA-museum är redan planerat och 
kommunen kan göra ytterligare satsningar för att locka besökare och leda dem till nya sevärdheter i 
kommunen. 

• Skapa ett besökscentrum för turism gentemot Småland/Skåne. 

Linnés kulturbygd 
Linnés födelseplats Råshult ska ses som ett givet besöksmål som i sin tur kan generera besök i 
närliggande natur-och kulturmiljöer och andra utflyktsmål. 

• Verka för att Linnés Råshult görs till världskulturarv. 
• Utveckla och tillgängliggör naturreservaten i Höö, Taxås, Stenbrohult, Kronan och Tångarne. 

Helge å och Möckelns blågröna stråk 
Längs med Helge Å möts rekreation och natur kring aktiviteter som paddling, camping och fiske 

• Utveckla möjligheterna för fisketurism på ett antal platser längs med Helge Å, bland annat vid 
Gustavsfors och Hallaryd. 

Römningens Hällkisteområde 
Römningenområdet är Sveriges hällkistetätaste område och unikt ur ett europaperspektiv. 

• Tillgängliggör området som besöksmål och synliggör fler hällkistelämningar.  

Blockstensskogarna 
Det vilda och trollska blockstenslandskapet är exotiskt för många av våra besökare. 

• Tillgängliggör området med skyltad cykelled. 
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Utveckling av turismanläggningar i strandnära lägen 
 

Besöksnäringen i regionen är starkt kopplad till våra sjöar och vattendrag. Möckeln centrala kulturbygd, 
Helge å, Römningen och Blockstensskogarna med sina små skogssjöar är alla del av kommunens 
övergripande strategi för turism som redovisas ovan.  
 
Längs med Helge å och Möckeln finns ett antal kanotplatser och det finns flera kommunala badplatser 
vid kommunens olika sjöar. En utveckling av anläggningar för turismändamål i strandnära lägen skulle 
kunna bidra till positiva sysselsättningseffekter på landsbygden och man kan därför hävda 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som skäl för prövning av dispenser från strandskyddet vid 
planer på exempelvis bryggor, campingplatser eller stuguthyrning.  
 
Kommunen vill möjliggöra en utveckling av befintliga anläggningar vid våra stränder. Punkter på kartan 
visar bad- och kanotplatser som ska ges möjlighet att utvecklas med nya bryggor, stugor eller andra 
anläggningar. 
 
Kommunen ser också positivt på utveckling av turismanläggningar i strandnära läge inom de 
prioriterade turismområden som beskrivs i föregående avsnitt. Dessa områden bör utredas vidare för 
möjligheten till utveckling av anläggningar för turism.  I denna plan redovisas inte avgränsade LIS-
områden utan dispens ska prövas från fall till fall utifrån de kriterier som beskrivs i bilagan Urvalskriterier 
för LIS. 
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Kommunikationer/Transport 
Hållbart resande 

Kollektivtrafik 
Möjligheten att resa kollektivt inom kommunen ska öka och det ska vara lätt att pendla till 
och från Älmhult 

Utvecklingsprinciper  

Fler tågstopp 
• Kommunen ska verka för att det 

åter skapas tågstopp i Liatorp och 
Eneryda. 

Resande med buss 
• För att utveckla kollektivtrafiken 

bör busslinjerna få tätare turer till 
och från tågcentra. 

Ny höghastighetsbana i 
stambanekorridoren enligt nationella 
planer (2032) 
Frågan om ny höghastighetsbana och dess dragning är av stor betydelse för Älmhults kommun och 
regionen som kan stärkas tack vare en utvecklad arbetsmarknad med fler arbetstillfällen. 
Stambanekorridoren når också fler orter då befintliga bytespunkter längs stambanan kan utnyttjas för 
byten från höghastighetsbanans relativt få tågstopp. 

• Älmhults kommun ska arbeta för att banan tillskapas och att den följer den så kallade 
stambanekorridoren. 

• Lämplig korridor för dragning av höghastighetsbanan måste utredas vidare i samarbete med 
andra beröra kommuner, den redovisas enbart schematiskt i denna plan. Kommunens 
principiella ställningstagande är att den bör förläggas öster om Älmhults tätort, samlokaliserat 
med riksväg 23 i så stor utsträckning som möjligt. 

• Om höghastighetsbanan lokaliseras till alternativet stambanekorridoren ska kommunen verka 
för ett nytt stationsläge i anslutning till Älmhults tätort. Regionaltågsstationen ska finnas kvar i 
Älmhults centrum och tre alternativa lägen för ny station bör utredas enligt följande 
prioritering: 

• 1. Samlokaliserat med regionbanan i befintligt stationsläge 
• 2. Öster om väg 23, i höjd med Haganäs (en östlig nod som kopplar till Haganäs och 

centrum)  
• 3. Läge i södra delen av tätorten 

Ny järnvägssträckning Sydostlänken 
Sydostlänken är viktig för att skapa en starkare koppling till Blekinges hamnar 

•  Sydostlänken bör användas för både godstransporter och persontrafik. 
• Kommunen ska verka för att sydostlänken byggs samt för en omdragning söder om orten. Läge 

måste utredas ytterligare varför denna plan endast redovisar en schematisk korridor, se 
ortsfördjupning för Älmhult. 

Utökade spår på stambanan 
• Möjligheterna för ett utökat antal spår längs med nuvarande stambanan bör studeras. 
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Gångtrafik 
Promenadkommunen - allmänna platser i kommunens orter ska vara trygga, säkra och 
tillgängliga för alla 

Utvecklingsprinciper   

Finmaskig struktur för gående 
• Skapa ett tydligt och enkelt finmaskigt nätverk av gena gångvägar med fokus på viktiga 

målpunkter. 

Miljöprioriterade gator 
• Sätt de oskyddade trafikanterna i det främsta rummet, både när det gäller säkerhet och 

upplevelsen av en tilltalande omgivning. 
• Skapa omsorgsfullt gestaltade gaturum med fokus på god belysning, hållbara material och 

tillgång till växtlighet. 

Cykelvägar 
Cykelkommunen – det ska finas goda möjligheter att cykla säkert i både pendlings- och 
rekreationssyfte vilket gör att allt fler väljer cykeln som transportmedel 

Utvecklingsprinciper   

Nya pendlingscykelvägar till orter vid 
större vägar 

• Satsa på ett tydligt och 
sammanhållet nät av 
cykelvägar, mellan 

•  Älmhult och de mindre orterna: 
o Orter som ligger vid större 

bilvägar (v 120 – 
Delary/Häradsbäck, v600 – 
Diö/Liatorp/Eneryda, 
Killeberg, v592 – Pjätteryd) 
ska förses med säker 
cykelväg för snabb och 
enkel pendling med cykel. Kommunen ska verka för att detta sker i samband med 
ombyggnation av vägar. 

• olika delar av centralorten: 
o Älmhults tätort ska få ett tydligare cykelhuvudnät genom att större bilvägar byggs om för 

att förbättra säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. 
o Tillgänglighet till skolor, daghem, arbetsplatser och fritidsaktiviteter prioriteras. 

Rekreationscykelvägar till viktiga natur- och kulturmiljöer 
• Ett nät av skyltade slingor för rekreationscykling bör eftersträvas i syfte att länka samman 

målpunkter och friluftsområden med varandra. Se vidare under rubriken rekreation och friluftsliv. 
• Rekreationscykelvägar bör om möjligt skyltas på befintliga mindre vägar men kan i vissa fall 

kräva nyanläggning av cykelväg. 
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Vägar 
Småstadsgatornas kommun – de oskyddade trafikanterna är prioriterade längs kommunens 
vägar 

Utvecklingsprinciper   

Gatumiljöer med miljöprioritering 
• Kommunen ska verka för att vägar som går genom tätorter utvecklas till småstadsvägar eller 

bygator med tilltalande rumslig gestaltning och att tillgänglighet och säkerhet för gående och 
cyklister prioriteras. 

Få men välplanerade trafikleder 
• Kommunen ska verka för en 

hållbar upprustning av de 
viktigaste transportlederna med 
fokus på effektiva och säkra 
transporter samt minskad 
barriärverkan. 

 
Prioriteringsordning: 

1. RV23 - utbyggnad till 2+1 
filer.  

2. V120 mot E4 
(huvudtransport för 
godstransporter västerut) 

3. V124 Liatorp-Ljungby (huvudtransportväg för persontransport Älmhult-Ljungby) 
4. V120 mot Tingsryd 

Planskildhet mot järnväg 
• Kommunen ska verka för att fler planskilda korsningar byggs för minskad barriäreffekt längs 

järnvägen. 

Landsvägar följer landskapet 
• Kommunen bör verka för att äldre landsvägar bevaras som en del av landskapsbilden. 

Kommunen kan i flesta fall enbart verka för det då det är TRV ansvar 
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Grundservice 
Målbild 

En stark centralort som gynnar helheten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar indelning i olika servicenivåer: 
grundläggande service i de mindre orterna, 
landsbygdscentrum i Ryfors-området och 
Diö samt central service i Älmhult.  
 

Mindre orter 
Grundtrygghet i kommunens alla orter - Den som väljer att bosätta sig i närheten av någon av de 
mindre tätorterna ska kunna känna en trygghet i att det kommer att finnas tillgång till barnomsorg och 
möjlighet till rekreation i närmiljön samt tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

Utvecklingsprinciper 

Flexibel kommunal service 
• Det ska finnas lokaler som kan användas för olika sorters kommunal service t.ex. skola, förskola och 

boende för äldre beroende på hur befolkningsunderlag och befolkningssammansättning ser ut. 
• Kommunen ställer sig positiv till samordning med annan service eller verksamhet för att skapa trevliga 

mötesplatser på orterna. 

Förskolor 
• Det bör finnas förskolor på samtliga orter i kommunen (se karta ovan) för att säkra tryggheten och öka 

attraktiviteten för boende på landsbygden. 
• En övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor ska finnas och behov av nya förskoleplatser ska 

tillgodoses när nya områden planeras. 

Fritid och rekreation 
• Bostäder och arbetsplatser ska ha närhet till motions- och promenadslingor. 
• Idrottsplaner samt rekreationsslingor ska finnas i de mindre orterna för god tillgänglighet till rekreation 

nära hemmet. I Älmhult ska rekreationsslingor finnas på stadsdelsnivå. 
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Landsbygdscentrum 
Samlad service – Diö-Liatorp respektive Delary-Ryfors-Göteryd-området betjänar omgivande 
landbygd och närliggande mindre orter. Här ska utöver grundservicenivån finnas tillgång till 
grundskola till år 6, samt möjlighet att bo kvar när man blir äldre. 

Utvecklingsprinciper 

Att peka ut landsbygdscentrum syftar till att skapa en långsiktighet när det gäller var kommunen avser 
erbjuda service. Diö-Liatorp utgör redan idag ett centrum för service men vi ser även möjlighet att 
Delary-Ryfors-Göteryd -området fortsatt kan samla service för västra delen av kommunen på sikt. 

Grundskolor upp till år 6 
• Grundskolorna i Diö och Ryfors bör finnas kvar på lång sikt.  
• I Älmhult finns ett utökat behov av grundskolor. Det bör finnas flera f-6-skolor i centralorten varav en kan 

vara samlokaliserad med internationella skolan. 
• Riktlinjer:  
• Skolor ska planeras med god tillgång till grönska/natur samt näridrottsplats.  
• Skolgården ska ha en väl tilltagen yta med goda lekmiljöer och tillgång till grönska. 
• En säker miljö för oskyddade trafikanter ska prioriteras i anslutning till skolor och förskolor. 

Boende för äldre 
Särskilt boende (med tillgång till stöd utifrån individuella behov) finns idag i Almgården och 
Nicklagården i Älmhult samt i Diö, Göteryd, Virestad. Även Loshult som ligger i Osby kommun 
betjänar Älmhults äldre. 

• Älmhult, Diö och Göteryd ses som huvudsakliga centra för äldreomsorg på lång sikt. Det finns dock inga 
planer på att lägga ner några befintliga äldreboenden. 

• Eventuellt utökat markanspråk för serviceboenden ska utredas vidare. 
• Trygghetsboende, dvs. vanliga lägenheter särskilt anpassade för äldre finns idag i Älmhult i anslutning till 

Almgården. I den detaljplaneringen ingår dessa boenden i övrig bostadsbebyggelse. Riktlinjer: nya 
trygghetsboenden bör planeras i lägen med god tillgång till övrig service, företrädesvis i centralorten men 
potentiellt även närheten av kommundelscentrumen. 

  



 

Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådshandling 2014-12-02  33 

Centralorten 
Brett serviceutbud- Den som väljer att bosätta sig i centralorten ska ha tillgång till ett brett utbud av 
service.  

Utvecklingsprinciper 

Högstadium och gymnasium 
• Ett högstadium för hela kommunen ska finnas i Älmhult. Kommunen ska möjliggöra för utökad 

verksamhet i anslutning till befintligt område vid Linnéskolan. 
• Internationella skolan, med undervisning från förskole- till högstadienivå, ska omlokaliseras – nytt läge 

utreds för närvarande. 
• Gymnasium inklusive IB-program ska finnas i Älmhult. Verksamheten kräver inte ytterligare 

markanspråk. 

Högre utbildning 
• Kommunen ska verka för möjliggörande av högskola i stationsnära läge. 

Sjukvård 
• Akutsjukvård hänvisas till Ljungby, inga nya markanspråk finns för detta ändamål. 
• Två vårdcentraler uppfyller behovet varför ökade markanvändningsanspråk för dessa verksamheter inte 

bedöms finnas i nuläget.  

Fritid, rekreation och idrott 
• Älmhult ska erbjuda ett gott utbud av aktiviteter inom kultur och fritid för såväl inpendlare som boende. 

En kulturell mötesplats ska skapas i Älmhult. 
• Älmhults centralort är prioriterat som centrum för större idrottsanläggningar, med undantag för Diö 

ishall. Kommunen ska planera för en ny sporthall med flexibel användning i Älmhults tätort, se vidare i 
ortsfördjupningen för Älmhult. 

Räddningstjänst och polis 
• Det bedöms inte finnas behov av ytterligare mark för räddningstjänst/polis. 
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Teknisk försörjning 
Målbild 

Resurshushållning och slutna kretslopp för en 
långsiktigt hållbar miljö 

Energiförsörjning 
Energiförsörjningen ska grundas på förnybar energi med fokus på energieffektivitet i både 
stor och liten skala 

Utvecklingsprinciper 

Utbyggnad av fjärrvärmenätet 
Älmhult har sedan 2010 ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk med drygt 600 kunder. Förtätning av 
ledningsnätet sker kontinuerligt. Dagens anläggningar har relativt hög kapacitet och ska klara en 
utbyggnad av nya bebyggelseområden i Älmhult i framtiden. Det krävs inte ytterligare markanspråk utan 
effektivisering av verksamheten kan ske inom nuvarande område. 

• Kommunen ska verka för att nya bebyggelseområden och omvandlingsområden ges en 
energieffektiv och långsiktigt hållbar energiförsörjning vari även uppvärmning inkluderas. Inom 
rimligt avstånd från Älmhult ska möjligheten för anslutning till fjärrvärmenätet utredas.  

• Kommunen ställer sig positiv till småskalig fjärrvärmeproduktion, det vill säga gemensamma 
uppvärmningssystem i områden som inte har möjlighet att anslutas till det centrala systemet. 

• Riktlinje: kommunen ska verka för energieffektivitet vid nybyggnation för att minska 
energibehovet. Målsättningen bör vara att nyproducerade bostäder är så energieffektiva att 
fjärrvärmenätet inte behöver byggas ut, framförallt inte till glesa abonnenter. 

Utvinning av biogas 
Nyttan med att investera i en lokal biogasanläggning kan utredas beroende på vilket organiskt material 
som finns att tillgå samt hur gasen kan nyttjas.  

• Alternativ 1: Centraliserad utvinning av biogas på regional nivå, effektiva storskaliga lösningar 
(aktuellt på kort sikt) 

– Transport av bioavfall till närliggande anläggningar i regionen. Vi har än så länge för 
små volymer för att det ska bli effektivt att producera själva. 

– Kräver inga nya markanspråk för storskalig utvinning av avfallsenergi i kommunen 
• Alternativ 2: Produktion av biogas på kommunal nivå (möjlig på längre sikt) 

– Långsiktig investering i lokal biogasanläggning för att utvinna egen fordonsgas.  
– Kompletterande anläggning vid befintligt reningsverk bedöms vara tillräckligt varför 

utökad markanvändning inte föreslås i denna plan. 
Ställningstaganden: 

• Kommunen ska aktivt bevaka utvecklingen på området. Samverkan med andra kommuner i 
regionen är viktig. 

• Kommunen ställer sig positiv till småskalig biogasproduktion såsom lokal utvinning av biogas 
på gårdsnivå. 

Produktion av solenergi 
Kommunen ska verka för att utvinning av solenergi ökar, som komplement till övrig energiförsörjning. 

• Föregå med gott exempel på kommunägda fastigheter. 
• Solcellsparker kan bli aktuellt i framtiden, kräver ytterligare markanspråk 

– Kan vara aktuellt i bullerstörda områden som inte är attraktiva för andra ändamål, 
exempelvis i närheten av riksväg 23 och järnväg. 
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– Grustäkter som inte längre är i bruk kan användas för detta ändamål. Detta måste 
beaktas i återställningsskedet. 

– Lokaliseras med fördel med avstånd från samhällen då det kan krävas skyddsåtgärder 
mot vandalism etc.  

Utvecklad vindkraft 
Värdet i att producera miljövänlig el är stort men kommunens geografiska läge är inte optimalt för 
vindkraftsproduktion. Det medför att det krävs höga vindkraftverk med en totalhöjd på upp mot 200 
meter för att bli effektivt. Detta innebär i sin tur att det krävs stora skyddsavstånd för att klara 
bullerkraven. Det har riktats kritik mot en eventuell framtida utbyggnad av vindkraft på grund av risken 
för störningar i form av buller, skuggor och ljus samt att värdefull natur och landskapsbild riskerar att 
påverkas negativt. Vi vill i samrådsskedet fortsatt utreda två alternativa förslag till kommunens hållning 
i frågan. 

Alternativ 1: Endast småskalig vindkraftsproduktion 
• Inga utpekade områden för vindkraft i ÖP (inga storskaliga vindkraftsparker) 
• Kommunen ställer sig positiv till småskalig etablering i hela kommunen: 

- Verk under 20 m är bygglovsbefriade 
- Verk över 20 m kräver bygglov och prövas från fall till fall. Kommunen ställer sig 

positiv till gårdsverk så länge de inte stör närboende. 

 
Alternativ 2: Vindkraftsproduktion med stora verk 

• Aktualitetsförklara gällande plan som del av ny ÖP 
• Förtydliga gränser för buffertzoner för att undvika missförstånd 
• De utpekade områdena medger på grund av sin begränsade storlek inte några vindkraftsparker 

utan bara ett mindre antal verk per område. 
• Områdena i östra delen sammanfaller med utpekat turism- och naturområde Blockstensskogen, 

det kan diskuteras om det är lämpligt att förorda vindkraft i detta område. 

Markförlägg större kraftledningar  
• Alla större kraftledningar bör på sikt markförläggas för att frigöra mark för andra ändamål 

samt minska säkerhetsavstånd för elektromagnetiska fält. 
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Avfallshantering 
Kretsloppsanpassad avfallshantering – det ska vara lätt för människor att hantera sitt avfall 
på ett miljöeffektivt sätt 

Utvecklingsprinciper 

EU:s avfallstrappa 
• Kommunens avfallsplan ska följas med prioritering enligt EU:s avfallstrappa: 

1 Minimera avfall 
2. Återanvända 
3. Återvinna material 
4. Utvinna energi 
5. Deponera 

Storskaliga och effektiva lösningar för avfallshantering 
• Individnivå: Sortering så nära hemmet som möjligt för att förenkla vardagshanteringen 
• Kommunal nivå: Sortering sker lokalt, sorterade fraktioner skickas sedan till olika mottagare 

med så energieffektiva transportsätt som möjligt. Miljöbelastningen bör inkluderas vid värdering 
av mottagarna 

• Regional nivå: Förorenade massor deponeras centralt. 

Centraler för återanvändning 
Återvinningscentraler ska tillhandahålla mark för återbruksinsamling för att göra det enklare att 
återanvända. 

Återvinningsstationer 
• Insamling av återvinningsmaterial ska kunna ske nära hemmet  
• För närvarande utreds om alternativa insamlingsmetoder och fraktioner för hämtning av 

sorterat avfall vid hemmet vilket eventuellt kommer att påverka behovet av nya 
återvinningsstationer. 

Generella riktlinjer för blandad bebyggelse: 
• Planera för återvinningsstationer för sorterat avfall på gångavstånd från bostäder. För alla nya 

detaljplaner ska plats för återvinningsstation inklusive fraktion för återbruk ingå.  

Återvinningscentraler 
• Utveckla anläggningar för lagring och behandling av olika avfallsslag 
• Liatorps återvinningscentral ska ges möjlighet att utökas. 
• Återvinningscentralen i Äskya består även på lång sikt, endast deponin omvandlas. 

Energiutvinning ur avfall 
Se ovan under rubriken Energiförsörjning. 

Deponi: Minimera mängden deponi, på lång sikt centraliserad lösning på regional nivå 
• Jordtippen vid Gränsholmen omvandlas på sikt till rekreationsområde. 
• Idag är Äskya den regionala tippen för förorenade massor. Deponin kommer att drivas tills 

redan ianspråktagen mark är fullt utbyggd för att på sikt kunna täckas över och omvandlas till 
rekreationsområde.  

• På lång sikt hänvisas istället tippning av massor till centraliserat läge i regionen. Ny mark för 
detta ändamål pekas inte ut i kommunen.  
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Vatten och avlopp 
Det ska finnas långsiktigt god tillgång till rent vatten med minimal belastning på miljön  

Utvecklingsprinciper för dricksvatten 

 Långsiktig vattenförsörjning 
• Säkra tillgång till oberoende källor för uttag av råvatten 
• Det ska finnas en plan för reservvattenförsörjning för varje ort 
• Det ska finnas reservvattentäkter för ytvatten från källor som är separerade avrinningsmässigt, 

alternativt en kombination av en ytvatten- och en grundvattentäkt. 
Älmhult:  

• Idag används råvatten från Möckeln och vattentäkten i Delary utgör reservvattentäkt. 
• På lång sikt bör alternativa reservvattentäkter som inte är sammankopplade med Helge å 

utredas. Möjliga sådana är Bolmentunneln, Lagan och Hängasjön men en plan för detta ingår 
inte i detta förslag. 

Övriga orter:  
• Övriga orter försörjs av grundvattentäkter. Kortsiktigt kan reservvattenförsörjning ske med 

tankbil till de små orterna. Föreslagna reservvattentäkter redovisas i kapitlet Hänsyn.  

Utvecklingsprinciper för spillvatten/avlopp 

Nuläge: Befintliga kommunala avloppsreningsverk finns i Hallaryd, Göteryd, Delary (fram till 2016), 
Pjätteryd, Virestad, Häradsbäck samt Älmhult. Verket i Älmhult är modernast och har högst ställda 
reningskrav, det tar hand om spillvatten från Älmhult-Diö-Liatorp-Eneryda samt fr.o.m. 2016 från 
Delary. 

Minimala utsläpp 
• Minimera utsläpp till recipient och påverkan hos abonnent 

Generellt gäller att ju större reningsverk desto mer effektiv rening. Dock finns idag små lokala verk med 
utvecklad teknik som ger hög avskiljningsgrad.  

Storskalig centraliserad lösning för större 
delen av kommunens invånare 

• Effektiv centraliserad rening i 
Älmhult för stråket mot Diö- 
Liatorp- Eneryda samt mot Delary 
och Boastad (under förutsättning 
att det är ekonomiskt försvarbart) 

• Nya bebyggelseområden och 
omvandlingsområden föreslås 
främst i relativ närhet till 
nuvarande Va-system 

Småskaliga lösningar på de mindre 
orterna 

• Befintliga verk bör effektiviseras 
och kompletteras. Det är inte ekonomiskt försvarbart att dra nya ledningar till orter där 
expansionsmöjligheterna för nya bostäder är små. 

Utvecklingsprinciper för dagvatten 

Lokal fördröjning av dagvatten 
• Nya dagvattensystem (samt komplettering av befintliga) ska bygga på att vattnet hålls kvar på 

markytan så länge som möjligt. Dagvattendiken och utjämningsmagasin tar markyta i anspråk 
vilket ska tas hänsyn till tidigt i planeringsprocessen. 
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• Före utsläpp till recipient ska vattnet ledas genom någon typ av anordning som fördröjer och 
renar (t.ex. damm). 

• Befintligt dagvattensystem behöver kompletteras med utjämningsmagasin, ytor där vattnet kan 
bredda. 

• Privata fastighetsägare ska uppmuntras att ta hand om sitt takvatten på egen fastighet. 
• Kommunen bör ta fram en dagvattenpolicy med principer för hantering av nya och befintliga 

bebyggelseområden. Kommunen ska planera för framtida klimatpåverkan enligt myndigheternas 
direktiv  

Bredband 
Det ska finnas god tillgång till snabbt och stabilt bredband i tätort såväl som på landsbygd 

• Statligt mål: 90 % ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 

• Kommunens mål: Alla permanenthushåll ska ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till 
fibernät år 2020 

Utvecklingsprinciper 

 

Stamnät för fiber 
Huvudstamnät för fiber mellan tätorterna med anslutning till regionala nät. 

• Utbyggnaden sker genom att befintliga vägsystem följs i möjligaste mån. 
• Anslutningspunkter ska erbjudas till byanät. 
• Byggda ledningar och anordningar ska driftas och underhållas.  

Utbyggnad i tätorter 
• ElmNet erbjuder fibernät samt ansluter enskilda bredbandskunder i Älmhults tätort.  
• I Delary, Diö, Liatorp och Eneryda (det vill säga tätorter som kan få svårt att erhålla 

landsbygdsbidrag till fibernätsutbyggnad) sker utbyggnad i samråd/samverkan mellan ElmNet 
och byanäten. 

Anslutning 4G-master 
• Erbjud möjlighet till fiberanslutning av 4G-master 

– Kommunen prioriterar god mobiltäckning för alla delar av kommunen – det innebär att 
ElmNet ska erbjuda anslutning av mobilmaster till fibernätet på marknadsmässiga 
villkor. 

– En konsekvensbedömning av hur landskapsbilden påverkas ska göras i samband med 
tillståndsprövning. 
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Del 2 

Ortsfördjupningar 
-strategier och markanvändning 
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Inledning 
Detta kapitel redovisar strategier och markanvändningsförslag för 
Älmhult centralort samt de nio övriga orterna i kommunen: 

Markanvändningskartorna 
Hela kommunen delas in i områden med olika typ av markanvändning, 
det vill säga grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. Det finns sex olika områdestyper: blandad bebyggelse, 
verksamheter, rekreation, landsbygd, natur och vatten. Områdena har 
olika avsiktstyper beroende på om man avser att ändra användningen 
eller om den ska fortgå som idag, dessa betecknas ändrad, utvecklad, 
oförändrad eller utreds. Områdesanvändningen kompletteras med den 
övergripande transportinfrastrukturen som redovisas som linjer och 
symboler (se legend). 

I denna samrådshandling beskrivs de olika områdena kortfattat, 
förslaget ska till den slutliga handlingen fördjupas och varje område ges 
tydliga riktlinjer för att ge vägledning för vidare planering och prövning 
av tillstånd. Riktlinjerna ska peka ut vilka kvaliteter man vill uppnå i 
ett område, om särskilda krav ska ställas på byggnaders utformning 
och placering och om det finns förhållanden som särskilt ska beaktas. 
Områdena ges även en tidshorisont; lång sikt, medellång sikt och kort 
sikt, för att etappindela planen.  

Blandad bebyggelse 
Blandad bebyggelse är bebyggelse där bostäder ingår eller kan ingå. 
Kontor, handel, skolor, vårdcentraler, idrottshallar, trafik- och 
parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar ingår också i den 
blandade bebyggelsen. 

Verksamheter 
Dessa områden är till för verksamheter som inte bör blandas med 
bostäder, exempelvis sådana som kan vara störande, miljöpåverkande, 
ytkrävande eller genererar tung trafik.  

Rekreation 
Parker och närrekreationsområden som är till för orten i dess helhet 
och därför redovisas skiljt från stadsbygden i övrigt, det vill säga 
stadsparker, campingplatser, golfbanor m.m. Stadsdelsparker och 
mindre grönytor inom ett bostadsområde ingår normalt i Blandad 
bebyggelse. 

Natur 
Land- och/eller vattenområde utanför tätort som främst används för 
friluftsliv, natur- och landskapsvård. I första hand handlar det om 
naturområden där normalt jord- och skogsbruk i princip inte 
förekommer men kulturmiljöer som brukas på natur- och 
kulturmiljövårdens villkor kan förekomma. 

Landsbygd 
Områden utanför tätorterna betecknas landsbygd. Kategorin används 
främst för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksam-
heter, här ingår även bostäder belägna utanför tätorterna.                   
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Älmhult 
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Möjligheter för Älmhult 
Älmhults tätort är på många sätt unik med ett starkt näringsliv och en god arbetsmarknad med internationell 
prägel. Stationsläget möjliggör goda kommunikationer med tåg och många människor pendlar in till Älmhult 
varje dag. Efterfrågan på bostäder är hög jämfört med andra orter av motsvarande storlek i regionen. En delvis 
outnyttjad potential är läget invid sjön Möckeln och tillgången till rekreativa naturmiljöer. 

Älmhult har potential att utvecklas till en mysig småstad med tydligt sjöläge och kvalitativa allmänna 
miljöer att vistas på. 

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra byggandet av nya bostäder 

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska tillgodose behovet av rekreation 

 
 

Strategier och målbeskrivning - utgångspunkter för planförslaget 
 
Grönskande Älmhult – sammanhängande gröna miljöer för hela Älmhult 

• Alla älmhultsbor ska ha nära till större rekreationsområde av hög kvalitet. 
• Sjön Möckeln ska vara mer tillgänglig och närvarande för älmhultsbor, 

inpendlare och besökande.  
• ”Den gröna ryggraden” utvecklas till ett centralt, välskött och tilltalande 

parkstråk genom hela Älmhult. 
 
 
 
 
 
 
Småstaden Älmhult – med ett gemytligt centrum 

• Gott utbud av handel och service men med det lilla samhällets småskalighet. 
• Blandning av funktioner t.ex. boende, handel, kontor 
• Tydlighet i att centrum är framvuxet under en längre tid, varje hus talar sin tid 
• Torget ska vara en plats för möten och aktivitet 
• Välordnat och välskött, här vill människor stanna och uppehålla sig 
• Funktionell och tilltalande stationsmiljö 

 
 
 
 
 
Sjöstaden Älmhult – nya bostäder i närheten av Möckeln 

• Det ska synas att Älmhult ligger vid en sjö 
• Nya bostäder med sjöutsikt 
• Det ska vara möjligt att röra sig längs med sjön 
• Mötesplatser för alla vid sjön 
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Blandstaden Älmhult – centrala industriområden omvandlas till blandad bebyggelse 

• Bostadsbebyggelse blandat med mindre verksamheter som inte stör i de 
centrala delarna av orten. 

• Blandningen av bostäder, handel och kontor ger ett folkliv under en större del 
av dygnet vilket bidrar till sociala möten och upplevd trygghet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsorten Älmhult – utveckling av nya verksamheter i söder och i centrum 

• Tung industri, transportintensiva företag och logistikverksamhet samlas i ortens 
södra delar. 

• Älmhults centrala delar och de tidigare industriområdena blir knutpunkt för 
kunskapsintensivt företagande av olika slag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelstaden Älmhult – attraktiva och sammanhängande allmänna stråk och platser  

• Finmaskigt gång- och cykelnät 
• Det ska vara lätt, enkelt och tryggt att ta sig överallt inom tätorten  
• Det ska finnas både gena, snabba cykelvägar och mer rekreativa cykelvägar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Småstadsgatornas Älmhult – prioritera de oskyddade trafikanternas i trafikmiljöerna 

• Generösa trottoarer och cykelbanor. 
• Gatumiljöer med stort inslag av grönska. 
• Genomfartsgatornas barriäreffekt ska minska.  
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Områdesanvändning 

Rekreation 

Den gröna ryggraden - ett centralt parkstråk 

• Befintligt outnyttjat grönområde genom hela Älmhult utvecklas med hjälp av naturvårdsinsatser 
och tillgängliggörande genom gång- och cykelväg för rekreationsändamål. 

• Det sträcker sig från Bockatorp genom västra delen av centrum till sjön Möckeln. Området ligger 
mitt i Älmhult - alla får nära till rekreation. 

• Älmekulla idrottsplats är en del av den gröna ryggraden som ett viktigt centrum för fotboll. 

Haganäsparken – park för motion, vistelse och lek 

• Haganäsparken är ett viktigt rekreationsområde som bör planläggas som park eller natur. 
• Det används av de boende för motion, lek och avslappning och kan kopplas ihop med 

idrottsverksamhet på Haganäsområdet. 
• Inslag av idrotts- och motionsanläggningar kan också vara aktuellt, exempelvis utegym i naturmiljö. 

Näset - rekreationsområde vid stranden 

• Näset ses som en värdefull del av Möckelns strandstråk och en viktig närrekreationsmiljö för 
framtida boende vid Möckelns sågverk och för dem som redan bor i närheten. 

• Naturvårdande insatser bör göras för att höja de rekreativa kvaliteterna i området. 

Bökhult – bad och camping 

• Fortsatt utveckling av camping och fritidsaktiviteter. 

Bockatorps - fritidsområde 

• Område med häststall, ridning, kolonilotter och rekreationsmöjligheter. 
• Ridanläggningen ges möjlighet till utbyggnad av betes- och rasthagar i anslutning till nuvarande 

anläggning. 
• Ormakullatippen är en värdefull resurs som framtida rekreationsområde och pulkabacke. 

Äskya Golfanläggning 

• Golfbana 
• Restaurang 

Äskya Backar (nuvarande tippen) 

• När tippen på lång sikt är fullt utbyggd och täcks över bör den användas för rekreationsändamål.  
• Utvecklas till en landskapspark i stil med Sankt Hans Backar i Lund. 
• Hänsyn ska tas till risker med t.ex. gasläckage, särskilda riktlinjer för detta ska anges. 

Gemöns närrekreationsområde 

• Naturområdet närmast bebyggelsen i östra Gemön ska vårdas och utvecklas som område för 
närrekreation med stigar och lekområden för de boende. 

Norregård närrekreation 

• Vid vidare planering av nya bostadsområden väster om Norregård bör ett centralt parkområde för 
de boende finnas med för att skapa goda möjligheter till närrekreation men också för att skapa ett 
stråk som kan kopplas till Bökhult och sjön. 

Natur och friluftsområden 

Klöxhults friluftsområde 

• Fortsatt användning som naturområde för hela Älmhult med motions- och skidspår. 
• Skogen ska inte enbart brukas i produktionssyfte utan hänsyn ska även tas till natur- och 

friluftslivsvärden. 

Möckeln runt 

• Grönzon längs sjön för vandring runt Möckeln. Kommunen bör även verka för att öka 
cykelmöjligheterna nära sjön. 

• Binder ihop olika målpunkter och sevärdheter, exempelvis områdets olika naturreservat. 



 

Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådshandling 2014-12-02  45 

• Områden med höga natur- och friluftsvärden bevaras för allmänheten som en viktig tillgång för hela 
kommunen. 

• Lämpligt för olika turismsatsningar. 

Blandad bebyggelse 

Befintliga bebyggelseområden – oförändrad användning 

• Viss förtätning kan ske i liten skala. Man bör dock vara restriktiv med att bebygga mark som är 
planlagd som park eller natur.  

Ny bebyggelse med närhet till centrum 

Förtätat centrum 

• Se separat avsnitt om centrum.  

Västra infarten- etablering av handel och bostäder 

• Behov av livsmedelshandel och annan service i västra delen av orten tillgodoses norr om väg 120 vid 
infarten till Älmhult. Området ligger även bra till för orterna i kommunens västra delar. 

• Den oanvända kyrkogården vid Vena utvecklas för bostadsändamål.  Området ägs av kyrkan men 
har aldrig tagits i bruk som gravplats.  

• Mindre område för komplettering av blandad bebyggelse finns mellan Klöxhult och väg 120. 

Haganäsområdet – idrott, skola, handel och boende 
Haganäs skol- och idrottsområde 
• Centrum för idrott och motion med möjlig utveckling av ny idrotts- och/eller simhall med flexibel 

användning. 
• I anslutning till området finns utrymme för fler fotbollsplaner. 
• Platsen söder om Haganässkolan används idag för större utomhusevenemang. Om marken tas i 

anspråk för annat ändamål ska nytt läge för flexibel evenemangsyta förberedas.  
Haganäs bostadsområde 
• Byggs ut för bostäder och skola enligt gällande detaljplan. 
Haganäs handelsområde 
• Möjlighet till ytterligare utvidgning av handels-och kontorsbebyggelse ges norr om IKEA-varuhuset. 

Sjönära boende 

Sjövik – omvandling till permanentboende 

• Gällande detaljplan tillåter utbyggnad av större bostäder, ger möjlighet till permanentboende. 

Sällbo/Almedal – ny sjönära bebyggelse 

• Området mellan Sjövik och Sällhult föreslås för ny bostadsbebyggelse, företrädesvis villatomter. 

Möckelns sågverk – omvandling till bostäder 

• Omvandling från industrimark till blandad bebyggelse med hög exploateringsgrad.  
• Lägenheter med sjöutsikt  
• Åtgärder och placering av bebyggelse ska ske så att buller från järnvägen minimeras. 
• Strandpromenad med bryggor, mötesplats och restaurang utvecklas i anslutning till bebyggelsen. 

Södra Möckeln – ny sjönära bebyggelse 

• Naturområde med inslag av bostäder föreslås. 

Sydvästra Möckeln – ny sjönära bebyggelse 

• Ett antal nya områden kan utvecklas för bostadsändamål.  

Västra Bökhult – ny bebyggelse 

• Utvidgning av bostadsbebyggelse norr om Paradiset.  
• Förskola bör planeras in i området. 
• Gröna kopplingar genom området föreslås för att knyta ihop området med naturen och sjön. 
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Lantligt boende 

Södra Klöxhult – etablering av hästgårdar/lantligt boende 

• Område lämpligt för lantligt boende med stora tomter, hästgårdar eller liknande. 
• Närhet till ridanläggning ses som en tillgång. 

Hökhult – etablering av hästgårdar/lantligt boende 

• Område lämpligt för lantligt boende, stora tomter, hästgårdar eller liknande. 

Omvandling från industri till blandad bebyggelse 

Gotthardsområdet (Stena) – omvandling till blandad bebyggelse 

• På lång sikt ska området kunna omvandlas till blandad bebyggelse med bostäder, mindre kontor 
och handel. 

• Potential med attraktivt läge nära sjön och stationen. 

Norra Bäckgatan, Norra Froafälle och Norra Torngatan – omvandling till blandad bebyggelse 

• På lång sikt ska dessa områden kunna omvandlas till blandad bebyggelse med verksamheter som 
inte stör bostadsändamål. 

• Omvandlingen bör ske etappvis, i första etappen enbart icke-störande verksamheter som successivt 
kan kompletteras med bostäder med början i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.   

• Del av Norra Bäckgatan och Froafälle behöver vara buffert mot störande verksamheter, det vill säga 
lämpligt för icke-störande verksamheter men inte bostäder. 

Verksamhetsområden 

Befintlig industri - förtätning 
(Södra Bäckgatan, Södra Froafälle, Lärlingsvägen, Vattenverket, Äskya ÅVC, Värmeverk, Flygplats ) 

• Oförändrad användning, kommunen ska verka för att ge industrier och företag goda möjligheter att 
bedriva sin verksamhet där det inte stör boende. 

• Utveckla nya verksamheter på redan planlagd mark (förtätning) 

Södra industriområdet och Skånevägen - nya industrietableringar 

• Utveckling av ny industri söder om nuvarande verksamheter. 
• Kompensation för omvandling av nuvarande industriområden. 

Användning transport 

Gång- och cykeltrafik 

Miljöprioriterade gator 

• Sätt de oskyddade trafikanterna främst, både när det gäller säkerhet och upplevelsen av en 
tilltalande omgivning. 

• Skapa omsorgsfullt gestaltade gaturum med fokus på god belysning, hållbara material och tillgång 
till växtlighet. 

Finmaskig struktur för gående 

• Skapa ett tydligt och enkelt finmaskigt nätverk av gena gångvägar med fokus på viktiga målpunkter. 

Tilltalande rekreationsstråk 

• Skapa sammanhängande gång- och cykelvägar för rekreation och motion. 
• Skapa slingor som binder samman ortens rekreationsområden med varandra 

Säkra och gena pendlingscykelvägar 

• Skapa ett väl fungerande sammanhängande huvudcykelnät inom tätorten till arbetsplatser och 
skolor. 

• Skapa pendlingscykelstråk: till Delary, Pjätteryd och Häradsbäck (på lång sikt) 
• Rekreationsstråk som utvecklas: Den gröna ryggraden, Möckeln runt och en slinga Älmhult runt. 
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Järnväg 

Satsning på Sydostlänken 

• Vid en framtida satsning på sydostlänken bör kommunen verka för en ändrad sträckning av 
nuvarande Olofströmsbanan för att skapa en säkrare miljö i centrala Älmhult. 

• Utveckling av trafik på sydostlänken medför även behov av ny planskild korsning med riksväg 23 
(två alternativa lägen redovisas) 

Nytt läge för bangården 

• Kommunen bör verka för att bangården på lång sikt flyttas söderut enligt alternativ D i trafikverkets 
rapport ”FÖRSTUDIE, Älmhult, bangårdsombyggnad” 

• Olofströmsbanans flytt söderut ger argument för bangård i det södra läget och eventuellt ytterligare 
längre söderut med närhet till verksamhetsområdet. 

• Ger möjlighet till nya stationsnära kvarter där nuvarande bangård ligger. 

Vägar 

Befintligt vägnät utvecklas 

• Satsa på att utveckla befintligt vägnät i första hand, bygg nya vägar endast om alternativ saknas 
• De nya gatorna inom tätorten bör utformas som stadsgator med stort fokus på miljön för gående 

och cyklister.  

Västerleden/Norra ringvägen 

• Vid utbyggnad av Vena- området och Västra infarten bör vägnätet kopplas samman med en 
uppsamlingsgata för stadsdelen. Gatan kan även ta hand om genomfartstrafik mellan väg 120 och 
Ljungbyvägen mot Pjätteryd. Det är viktigt att gatan utformas med hänsyn till gående och cyklister 
så att den upplevs som säker och tilltalande. 

Österleden 

• Gata för omledning av trafik för att undvika genomfart genom centrum och Gemön.  Det är viktigt 
att gatan utformas med hänsyn till gående och cyklister så att den upplevs säker och tilltalande. 

• Två alternativ studeras:  
o Koppling Elmevägen – Torngatan 
o Koppling Fiskevägen - Handelsvägen 

Lilla centrumringen 

• Alternativ eller komplement till Österleden, innebär även bättre tillgänglighet till ett utvecklat 
Gotthardsområde med en ny planskild korsning med järnvägen. Kopplas ihop med Östergatan. 

Östergatan-Haganäsvägen 

• Östergatan bör kopplas ihop med Hagnäsvägen för att undvika en krånglig och svårorienterad 
trafiklösning. Rondell är att föredra, alternativt planskild korsning för personbilar och gång- och 
cykeltrafik. 
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Älmhults centrum 
 

 

Möjligheter för Älmhults centrum 
Älmhults centrala delar är ett järnvägssamhälle med rutnätsstruktur planerat under sent 1800-tal och utgör en 
värdefull kulturmiljö. Förutsättningarna för att utveckla den småstadsmässiga charmen är goda i och med att 
centrum avlastas från trafik när Haganäsvägen färdigställs. Det stationsnära läget ger också goda möjligheter att 
utveckla centrum för gående. Sammantaget talar detta för att centrum bör utvecklas mot en tydligare nischning 
både när det gäller den yttre miljön och de verksamheter som bedrivs. 

Det som ska uppfattas som ”centrum” (med inriktning på handel och sociala möten) bör ges en tydlig avgränsning 
så att butiker och restauranger koncentreras till denna del. Att dessa funktioner samlas bidrar till 
småstadskänslan. Genomfartstrafik bör minimeras genom att trafik leds runt centrum i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Älmhults centrum har stor potential i sitt stationsnära läge och sin småstadsmässiga charm. 

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra förtätning i och i nära anslutning till centrum 

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska tydliggöra delområden med olika prioritering och funktion  
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Beskrivning av förslag för Älmhults centrum 

Förtätning enstaka tomter 

• Flera tomter i centrala Älmhult är möjliga att bebygga, se skrafferade områden på kartan. 

Centrumkärnan 

• Det finns ett värde i att tydligt avgränsa den del av centrum som har potential att utvecklas som en 
mötesplats med stadskaraktär.  

• Området kan med fördel nischas mot småbutiker, torghandel, uteserveringar och andra 
mötesplatser. 

• Gående prioriteras i första hand och stor vikt läggs vid omsorgsfullt gestaltade allmänna platser. Väl 
omhändertagna gaturum med fokus på tilltalande material och inredning skapar en gemytlig 
småstadskaraktär. Gatorna ska ges en tydlig centrumkaraktär som betonar läget som nod och 
mötesplats. 

Norra centrum 

• Blandad bebyggelse med kontor, serviceföretag och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå 
föreslås. Området ges en något annan gestaltning än centrumkärnan. 

Centrumporten/Triangeln  

• Området som idag huvudsakligen är ett handels- och verksamhetsområde föreslås på sikt 
omvandlas till relativt tät blandad bebyggelse med nya bostäder, handel och kontor. 

• Någon form av kulturverksamhet eller mötesplats med närhet till biblioteket och Folkets hus skulle 
kunna vara aktuellt i området. 

Kvarter södra station 

• Platsen som idag är busstorg har ett fördelaktigt läge nära stationen. Området bör utvecklas för 
utbildningsändamål, kreativt företagande eller andra mötesplaster. 

IKEA kultur och hotell 

• Väster om järnvägen utvecklas mötesplaster kring IKEA:s hotell- och museiverksamhet. 
• Den centrala torgmiljön knyter ihop de olika verksamheterna och bör utvecklas för att ta hand om 

de möjligheter till möten detta ger. 
• Slinga kopplar ihop IKEA:s besöksområde med torget, gågatorna och Norra Esplanaden via nya 

övergången vid stationen och undergången vid Köpmantunneln.  

Nya bangårdskvarteren 

• Kommunen ska verka för att bangården flyttas från nuvarande läge på sikt. 
• Detta möjliggör ny bebyggelse på bangårdens nuvarande läge. Platsen är lämplig för olika 

verksamheter som gagnas av det stationsnära läget. 
• Området ska även kunna hysa bussplatser. 

Gotthards 

• Verksamhetsområde som på sikt bör omvandlas till blandad bebyggelse, huvudsakligen bostäder 
men även arbetsplatser.  

Trafikstruktur 

• För att förhindra ökad barriäreffekt av stambanan 
och istället möjliggöra flöden bör Köpmantunneln 
fortsatt vara öppen för såväl biltrafik som gående 
och cyklister.  

• Bilden visar trafikal struktur där rött är 
regionaltrafik, gult lokaltrafik och grönt gångtrafik. 
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Delary 
– bruksorten mitt i ån  

 
 

Delary är en bruksort med ursprung i järnbruk. Det har funnits en sulfatfabrik och man har även tillverkat ånglok 
och vagnar för smalspåret till Strömsnäsbruk. Den historiska bruksmiljön utgör ett spännande inslag i 
bebyggelsen som i övrigt består av idylliska villaområden från olika tider. 

Helge å och Lillån är viktiga landskapliga karaktärselement med både större vattenytor som skapar utblickar och 
rinnande och forsande vatten. Det finns även vackra lövskogsmiljöer nära vattnet. 

Delary har en fantastisk historisk burksmiljö med utsikt över ån och närhet till natur med relativ närhet 
till Älmhult. 

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av bostäder och företag på Bruksön.  

→  ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av strandnära boende i olika former. 
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Beskrivning av planförslaget 

Ny bebyggelse 

Utveckla Bruksön 
• Verksamheter blandas med bostäder, upplevelsecentrum och brukspark. 
• Gamla tegelbyggnader och silon kan rustas upp varsamt.  
• Ny bebyggelse ska förhålla sig i skala till den befintliga men kan avvika i material och utformning för att skapa 

kontrast och ett tydligt nutida tillägg. 
• Bruksön har potential som ett framtida besöksmål i kommunen. 
• Vid en eventuell omvandling av Bruksön ska hänsyn tas till kraftverk och dammanläggning. 

Bebygg redan planlagda tomter 
• Tomter färdiga att bebygga finns i norra delen av orten. 
• Delar av detaljplanen för Delary brukssamhälle med obebyggda tomter bedöms inte vara intressant att 

bebygga inom överskådlig tid då området inte ligger tillräckligt nära vattnet (se karta). 

Peka ut nya områden för strandnära bostäder 
• Björkbacka: Nya strandnära tomter kan utvecklas norr om befintliga villakvarter väster om ån. Bevara 

pulkabacken och placera husen så att siktstråk från befintlig bebyggelse skapas i slänten ner mot vattnet. Ett 
gångstråk längs vattnet och möjlig ny badplats görs tillgänglig för allmänheten. 

• Kölaboda: Nya strandnära tomter kan utvecklas på Helge Å östra strand. Hus placeras med fördel uppe på 
slänten med kvällssol och utsikt över vatten. Promenadstråk längre ner vid vattnet föreslås. 

Verksamhetsområden 

Värna befintliga verksamheter längs vägen 
• Verksamhetsområdet längs gatan behålls för att värna det lokala företagandet som finns idag. En utveckling av 

bruksområdet ska ta hänsyn till befintliga verksamheter. 

Möjliggör utveckling av Delary industripark 
• Besöksmål (t.ex. gokart och militärhistoriskt museum) ges möjlighet till expansion. 

Rekreation 

Möjliggör ny badplats väster om ån 
• I anslutning till Björkbacka föreslås ny badplats 

Utveckla Badudden som naturmiljö 
• Badudden har höga naturvärden som bör förvaltas. 

Bind ihop strandstråk och slingor 
• Det finns stor potential att utveckla allmänt tillgängliga stråk och slingor längs vattnet och i skogsmiljö. 

Bättre transporter 

Prioritera gående och cyklister i omgestaltning av centrumgatan 
• Hallarydsvägen är en högt trafikerad genomfartsväg. Det ger en barriäreffekt men skapar också möjligheter för 

handel och andra verksamheter tack vare genomströmning av fordon och människor.  
• Åtgärder för att göra vägen mer säker och rumsligt tilltalande för gående och cyklister bör genomföras. 

Vägavsnittet genom byn kan gestaltas som en bygata med trottoarer och inslag av grönska. Detta skulle även 
öka attraktiviteten för husen med adress direkt mot vägen. 

Skapa säker cykelväg till Älmhult och Göteryd/Ryfors 
• Kommunen bör verka för att underlätta säker och smidig pendlingscykling. 
• Cykelväg längs väg 120 föreslås till Göteryd och Älmhult 

Ta hand om det historiska vägnätet 
• Den gamla landsvägen kan bli stomme i den nya bruksmiljön genom att bron över ån söderut åter byggs. 
• Det gamla smalspåret har potential som gångstråk. 
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Diö  
– bostadsorten vid Möckelns strand 
 

 
 

Diö är ett bruks- och stationssamhälle med närhet till sjöar och vacker natur. Det finns god tillgång till service med 
skola, äldreboende och framförallt tågstopp vilket är ett lyft för orten. Möjligheterna till fritidsaktiviteter är många 
med båthamn, ishall, festlokal, fotbollsplan och boulebana. Orten har en industritradition med bland annat 
Gemlamöbler men även nystartade kreativa verksamheter. 

Diö har potential som attraktiv bostadsort med närhet till sjö, vacker natur, tågpendling, fritidsaktiviteter 
och arbetsplatser. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av ny bebyggelse i strandnära läge 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska främja utveckling av rekreation och friluftsliv 
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Beskrivning av planförslaget 

Ny bebyggelse 

Bebygg planlagda områden 

• Enstaka tomter färdiga att bebygga finns inom befintligt villaområde i norr.  
• Detaljplanerna för Dihult och Kattesjön har ett flertal lediga tomter. För att bebyggelse ska komma 

till stånd krävs fler åtgärder, t.ex. marknadsföring. 

Möjliggör för nya områden vid sjön, på längre sikt 

• Norra Dihult pekas ut som LIS-område för att möjliggöra utveckling av nya bostäder norr om orten 
på sikt. 

• Översiktlig naturinventering har gjorts och detaljerade inventeringar ska göras i samband med 
planläggning så att värdefull natur kan sparas. 

• Stranden ska vara tillgänglig för passage för allmänheten. 

Utveckla och förtäta den centrala Åstaden till en ny blandbebyggelse 

• Åstaden har stora kvaliteter och har potential att utvecklas med fler bostäder och företag.  
• Förtätning föreslås på parkeringen vid Åbogatan. 

Fokusera verksamheter i ortens utkanter 

• Störande verksamheter förläggs på sikt i utkanten av orten nära vägen. I norr finns redan planlagd 
mark i anslutning till befintliga verksamheter. Ytterligare expansionsmöjligheter ges i söder. 

Rekreation/natur 

Utveckla strandområdena 

• Utveckla Möckelns och Helge ås stränder för rekreation. 
• Värna naturen kring stränderna, strandskyddsområden pekas ut som naturområden i 

markanvändningskartan. 
• Viss turismverksamhet kan tillåtas. 

Värna Bokhultet och andra närrekreationsområden 

• Bokhultet är en tätortsnära skog/rekreationsområde som är en stor tillgång för boende och 
besökare. Bokhultet är ett natura 2000-område vilket kan lyftas fram på ett mer pedagogiskt sätt. 

• Idrottsplatsen värnas som centrum för motion. 
• Sockertoppen är ett potentiellt besöksmål på orten och kan lyftas fram.  

Skapa Diö strandpromenad 

• Det är viktigt att människor kan uppleva och röra sig mellan och genom naturområdena. 
• En sammanhängande strandpromenad längs sjön föreslås från båthamnen via Åstaden – Bokhultet 

– Dihult och vidare norrut. Även vid Kattesjön föreslås ett allmänt tillgängligt stråk längs med sjön. 

Bättre transporter 

Genomfartsgatan har redan en tilltalande gestaltning 

• Bygatan genom Diö kan ses som en förebild för övriga orter med genomfartstrafik då den är 
utformad med hänsyn till gående och cyklister. Trottoarer och träd skapar en tilltalande och trygg 
miljö. 

Underlätta pendlingscykling 

• Cykelväg till Älmhult och Liatorp-Eneryda föreslås. 
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Eneryda 
– verksamhetsorten mitt i kulturlandskapet 
 

 
 

Eneryda är ett stationssamhälle med stor industriverksamhet. Tidigare fanns även glasbruk och flygbas i närheten. 
Industrierna och järnvägen håller orten levande och aktiv och bylandskapet intill är en vacker kulturmiljö. Det 
öppna småskaliga odlingslandskapet med sin radby-bebyggelse berättar om platsens historia och bidrar till 
Enerydas kvaliteter som bostadsort då det ger vackra utblickar och tilltalande miljöer att röra sig genom. Det 
historiska kulturlandskapet kring gamla Eneryda by och de i allra högsta grad levande industrierna på orten gör 
Eneryda unik i kommunen med kontraster mellan bostäder och industri tätt intill varandra. 

Enerydas kvalitet är dess levande verksamhetsklimat tillsammans med den värdefulla kulturmiljön i 
bylandskapet alldeles intill. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av verksamheter på orten. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska värna Enerydas kulturmiljö och bejaka de stora kontrasterna 
mellan historiska lager. 
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Beskrivning av planförslaget 

Verksamheter 

Främja verksamhetsutveckling 

• Verksamhetsändamål prioriteras i områden som redan idag domineras av verksamheter, det vill säga 
längs med järnvägen norr om Smedjegatan och Viregatan, samt norr om Tubagatan. 

• Bostadsbebyggelse som ligger inom verksamhetsområdet bör på lång sikt omvandlas till annat 
ändamål. 

• Nya utvecklingsområden: Det är viktigt att möjliggöra fortsatt utveckling för ortens verksamheter. 
Därför föreslås möjliga områden för expansion längs järnvägen och norr om befintliga 
verksamheter. Det finns även obebyggd planlagd mark för verksamhetsändamål längs med 
järnvägen. 

Ny bebyggelse 

Bebygg planlagda tomter 

• När det gäller ny tomtmark så finns redan idag mark planlagd för villabebyggelse.  

Värna det historiska kulturlandskapet 

• Bylandskapet: Det öppna småskaliga odlingslandskapet berättar om platsens historia och skapar 
attraktivitet för Eneryda som bostadsort då det ger vackra utblickar och tilltalande miljöer att röra sig 
genom.  

• Eneryda radby: Kulturlandskapet som även beskrivs i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram bör 
vårdas med hänsyn till de historiska värdena. Ny bebyggelse bör lokaliseras med hänsyn till 
bebyggelsestruktur och lokal byggnadstradition. Odlingslandskapets värden är beroende av ett 
aktivt jordbruk, baserat på både åkerbruk och betesdrift. 

Rekreation och idrott 

Värna ortens rekreationsområden 

• Idrottsområdet vid Eneborg används för fotboll, boule etc. Denna användning kan utvecklas 
ytterligare. 

• Det tätortsnära naturområdet sydväst om orten används delvis redan idag och kan utvecklas för 
rekreation och motion. 

Bättre transporter 

Skapa planskild korsning 

• Planskild korsning föreslås i nära anslutning till befintlig plankorsning med järnvägen.  

Möjliggör för framtida station 

• Det ska vara möjligt att på sikt återskapa en station, lämpligt läge ska studeras vidare. 

Minska transporterna genom orten 

• Ny transportväg för verksamheter föreslås för att avslasta samhället från tyngre trafik. Läge för vägen 
ska studeras vidare. 

Underlätta pendlingscykling 

• En säker gång- och cykelväg till Liatorp föreslås, den gamla landsvägens sträckning kan utnyttjas för 
detta ändamål. Denna sträckning undviker cykling i bullrig miljö nära riksväg 23 men kräver 
cykelundergång under järnvägen. 
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Göteryd  
– entrén till det unika hällkisteområdet  
 

 
 

Göteryd är en kyrkby med äldreboende och en fin hembygdsgård. Byn ska ses i sitt sammanhang där 
verksamheter, service och aktiviteter ligger utspritt i bygden och inte samlat till själva bykärnan. Det finns skola i 
Ryfors, badplats och fotboll i Ramnäs och en festplats vid Römningen. Olika verksamheter som träindustri, 
transport- och maskinfirmor finns i bygden. 

Römningenområdet är unikt som ett av Sveriges hällkistetätaste områden. En satsning på att lyfta upp detta har 
påbörjats, med nyligen invigda kulturstigar och en skyltad cykelväg Römningen runt. 

Göteryds kvalitet är närheten till Römningenområdet - ett av Sveriges hällkistetätaste områden med 
potential för utveckling av turismverksamheter. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av Römningen som besöksmål.  
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Beskrivning av planförslaget 

Natur/friluftsliv/turism: 

Utveckla Römningens strandzon som ett LIS-område för turism och friluftsliv 

• Turismanläggningar, t.ex. campingplatser eller bryggor, kan tillåtas på ett antal platser kring sjön 
under förutsättning att det inte inkräktar på helhetsintrycket av kulturmiljön.  

• Speciell utredning krävs i det enskilda fallet, hänsyn måste tas till kulturmiljön och det speciella 
landskapet med de många hällkistorna. Stor hänsyn ska även tas till naturvärden. 

Skapa en entréplats för hällkisteområdet 

• Infarten från väg 120 kan utvecklas som en entréplats med parkering och information och samtidigt 
fungera som en annons för att locka förbipasserande till området. Göteryd har potential som ett 
centrum för Römningens kultur- och friluftsområde. 

Rekreation för orten 

Bevara och utveckla befintliga rekreationsmöjligheter 

• Fotbollsplanen mellan Göteryd och Ryfors består även på sikt. 
• Badplatsen kan potentiellt utvecklas. 
• Skogen mellan Göteryd och Römningen ska bestå som Göterydbornas tätortsnära naturområde 

med promenadslingan Germund Jonaes stig. 

Ny bebyggelse 

Bebygg redan planlagda tomter 

• Komplettering med ny bebyggelse bör ske på redan planlagd mark. Flera lediga tomter finns väster 
om byn. 

Möjliggör bostäder vid sjön 

• Inom Römningens LIS-område kan dagens bebyggelsegrupper längs med sjön kompletteras med ny 
bebyggelse. Särskilt utpekat är i Ramnäs. 

• Vid intresse för exploatering krävs noggrann utredning med hänsyn till natur- och kulturmiljön. 

Bättre transporter 

Underlätta pendlingscykling 

• Kommunen bör verka för att det byggs en cykelväg till Ryfors och vidare mot Älmhult. 

Förbättra möjligheterna för rekreationscykling 

• En satsning är redan gjord på skyltning av cykelvägen Römningen runt. Tillgängligheten till 
sevärdheter gan förbättras ytterligare genom att förbättra stigar, plocka fram fornlämningar samt 
arbeta med skyltning och informationsmaterial. 
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Hallaryd 
– Helge ås pärla som lockar besökare 
 

 
 

Hallaryd är en gammal kyrkby omgiven av ett öppet odlingslandskap och skogsmark med historiska lämningar, 
bland annat från kolningsverksamhet. Helge å slingrar sig genom orten och ger den en stark karaktär och goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Tack vare ett stort engagemang från ortens invånare har Hallaryd en 
välskött idrottsplats, hembygdspark och stigar längs ån.  

Hallaryd är en idyllisk by med potential både som bostadsort men också för turism, tack vare Helge å och 
den fina naturen kring den. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra satsningar på frilufts- och turismändamål. 

  



 

Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådshandling 2014-12-02  59 

Beskrivning av planförslaget 

Rekreation/friluftsliv/turism 

Peka ut ett område lämpligt för utveckling av Hallaryds fiskeläge 

• Område för detta ändamål pekas ut söder om samhället.  
• Olika former av semesterboende vid vatten, till exempel stuguthyrning, trädhotell eller liknande 

föreslås i anslutning till fiskeplatser längs Helge å. 

Utveckla naturmiljön kring Helge Å 

• För att öka attraktiviteten för turismen bör man utveckla och ta hand om naturen kring orten. 
• Strandzonen kring Helge Å pekas ut som naturområde för friluftsliv. 
• Naturområdet i söder, där det redan idag pågår arbete med att hålla slingor fria för promenader osv. 

pekas ut som tätortsnära naturområde. Detta innebär att skogen ska brukas inte enbart ur 
produktionssyfte utan även med hänsyn till natur- och kulturvärden. 

Värna ortens parker 

• Idrottsplatsen och hembygdsparken som redan idag är välskötta rekreationsområden inne i tätorten 
värnas och utvecklas. 

Ny bebyggelse 

Komplettera med ny bebyggelse på redan planlagd mark 

• Hallaryds Åby: Här finns redan planlagda tomter nära ån, ny bebyggelse bör tillkomma inom 
befintliga detaljplaner. 

• Västra delen av orten har en speciell karaktär tack vare kyrkmiljön och den glesa strukturen längs 
landsvägen med gluggar som utblickar mot landskapet. Hänsyn till denna struktur ska tas vid 
komplettering med ny bebyggelse. 

Ge verksamheter möjlighet till expansion 

• Det finns några större verksamheter på orten, bland annat med möbelanknytning (Telamöbel). 
Möjlighet för expansion ges bakom befintligt område.  

• Verksamheter som kan förenas med boende blandas med bostäder längs vägen i övriga byn. 

Bygg på landet och utveckla lokal odling 

• Nybyggnation av enstaka tomter på landsbygden är redan möjlig utan detaljplan. 
• Det omgivande landskapet brukas aktivt. Det finns möjlighet att vidareutveckla lokal odling och 

hålla landskapet öppet. Odlingslandskapet kring Hallaryd bör därför ges särskilda riktlinjer: 
Komplettering med bebyggelse bör endast ske kring befintliga gårdar, för att värna det aktiva 
jordbruket. 

Teknisk försörjning 
• Befintligt avloppsreningsverk ges utrymme för utvidgning.  
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Häradsbäck  
– kyrkbyn att stanna till och roa sig i 
 

 
 

Häradsbäck är en kyrkby i Härlunda socken med en timmerkyrka med anor från 1600-talet. Det öppna landskapet 
kring kyrkan centralt i orten finns beskrivet i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Orten är även känd för nöjesstället 
Balders hage som lockar besökare långväga ifrån.  

Häradsbäck har potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service.  

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av de allmänna miljöerna så att de blir mer 
tilltalande att vistas och stanna kvar i. 
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Beskrivning av planförslaget 

Bättre transporter 

Skapa ett tryggt och tilltalande gaturum genom byn 

• Genomfartstrafiken är en tillgång men kräver också åtgärder gällande gestaltning och trafiksäkerhet. 
• Trafikdämpande åtgärder behövs på flera platser i samhället. 
• Det ska vara tryggt och säkert att gå och cykla längs väg 120, framförallt inne i samhället. 

Underlätta pendlingscykling 

• Kommunen ska verka för att på lång sikt få till stånd gång- och cykelväg till Älmhult.  

Rekreation 

Öka möjligheterna till rekreation 

• Idrott, bygdegård, naturområde och slingor öster om orten förvaltas och utvecklas. 

Kulturmiljö 

• Härlundas kulturmiljö kan utvecklas som besöksmål. Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen 
bör vårdas och bevaras. 

Ny bebyggelse 

Bebygg planlagda tomter 

• Tomter färdiga att bebygga finns centralt i orten.  

Verksamheter 

Återställ nedlagda industrier till landsbygd 

• Verksamheter som stör boende bör undvikas inom tätorten. 
• Nedlagda industrier (sågverk) bör omvandlas till naturområden. 
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Liatorp  
– det småstadsmässiga stationssamhället 
 

 
 

Liatorp är ett historiskt värdefullt stationssamhälle med en lång industritradition sedan 1860-talet. Orten har en 
fin bykärna med stora kulturmiljövärden vilket beskrivs i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Det finns även 
livsmedelsbutik och vägkrog vilket bidrar med liv och rörelse och tillsammans med det naturnära läget gör Liatorp 
till ett charmigt samhälle. 

Liatorps kvalitet är dess småstadsmässiga täta bebyggelsestruktur sprungen ur det gamla 
stationssamhället, med närhet till service och natur. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av en säkrare och mer tilltalande miljö att 
vistas i. 
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Beskrivning av planförslaget 

Bättre transporter 

Möjliggör station på lång sikt 

• Det ska vara möjligt att återskapa en station på sikt, läge för detta ändamål pekas ut för att 
tillkommande bebyggelse inte ska hindra en sådan utveckling i framtiden. 

Skapa planskild korsning under järnvägen 

• Att behålla dagens plankorsning är inte ett alternativ av säkerhetsmässiga skäl då tågtrafiken väntas 
öka i framtiden.  

• Det finns två förslag på lägen för ny planskild korsning; i befintlig plankorsning inne i samhället eller 
norr om orten tillsammans med en ny förbifart. Lokaliseringen måste studeras ytterligare men i 
detta skede ses flest fördelar med planskildhet inne i samhället: 

o Ytterligare en säker korsning med järnvägen inne i orten ökar rörelsemöjligheterna. 
Alternativet med en förbifart skulle troligen göra att nuvarande korsning måste stängas helt 
i framtiden vilket skulle begränsa rörelsemöjligheterna i orten. 

o Genomströmning av trafik kan generera positiva effekter för handel etc. 
o Möjlighet att gestalta nuvarande gata som ett tilltalande gaturum för gående, cyklister och 

trafikanter istället för att använda resurserna till att bygga en ny förbifart för enbart bilar. 
o Intrång i befintliga fastigheter krävs om föreslagen planskildhet ska genomföras. Detta 

måste studeras ytterligare. 

Underlätta pendlingscykling 

• Cykelväg till Älmhult och Eneryda föreslås med sträckning längs gamla landsvägen så att den leds 
genom byn och binder samman Linnéleden även för cyklister. 

Rekreation 

Ta hand om bokskog och rekreationsslingor 

• Idrottsområdet med fotbollsplaner ses som en viktig samlingsplats för idrott. 
• Bokskogen väster om orten har höga natur- och rekreationsvärden som kan värnas och utvecklas. 
• Starkare koppling mellan Liatorp och sjön Möckeln bör studeras. 

Ny bebyggelse 

Bebygg planlagda tomter 

• Flera områden med planlagda tomter finns färdiga att bebygga. 

Bygg med hänsyn till stationsmiljön 

• Stationssamhället är en kulturmiljö av länsintresse med sin järnvägsmiljö, villor från olika tider och 
mindre industrier. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras och vårdas och ny bebyggelse bör 
anpassas till denna. 

Verksamheter 

Fokusera verksamheter längs järnväg i utkanten av orten 

• Stationsläge kan i framtiden ge goda förutsättningar för verksamheter, pendling, arbetstillfällen osv. 
• Befintliga verksamheter i söder ges möjlighet till expansion söderut längs järnvägen. 

Fokusera på icke störande verksamheter inne i samhället 

• Störande verksamheter bör undvikas inne i samhället. 
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Pjätteryd 
– i en idylliskt lantlig miljö 
 

  
 

Orten är en kyrkby i Pjätteryds socken och en samlingspunkt i korsningen mellan flera vägar, och relativ närhet till 
både Ljungby och Älmhult. Den fina bygdegården Brogård ligger i byns utkant. I närområdet finns dansbanan 
Björkö samt Gustavsfors som är känt för sitt ädelfiske. Lönshult och Stenshult ligger i nära anslutning till byn och 
erbjuder idylliskt lantligt boende. 

Pjätteryds kvalitet är läget i en idylliskt lantlig trakt, mellan Lönshult och Stenshult. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra utveckling av lantligt boende. 
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Beskrivning av planförslaget 

Ny bebyggelse 

Bebygg redan planlagda tomter 

• Villabyn: Ny bebyggelse bör tillkomma inom befintliga detaljplaner eller genom att detaljplan 
upprättas. Tomterna bör ha en tydlig gräns mot gatan. Bebyggelsen kan ligga på varierat avstånd 
och riktning från gatan. Även modernt boende för äldre skulle kunna kompletteras inom detta 
område. 

• Kyrkbyn med förskola, kyrka, prästgård kan utvecklas för allmänna funktioner av olika slag. Ny- och 
tillbyggnader ska placeras och utformas så att hänsyn tas till kyrkmiljön.  

Bygg varsamt i kulturmiljöerna 

• Lönshult och Stenshult – kulturmiljöer där ny bebyggelse bör anpassas till den nuvarande 
bebyggelsens skala. Nya byggnader bör utformas så att de harmonierar med den lokala 
byggnadstraditionen och ska passa in i landskapsbilden. Bebyggelse placeras spridd längs med 
landsvägen. Fastighetsstorlek är lämpligen större än 1500 kvm. Större grupper av hus är inte 
lämpligt. 

Bygg lantligt boende längs historiska vägar 

• Kulhyttan: Historiska vägar och bebyggelselämningar kan användas som utgångspunkt vid 
eventuell nyetablering av bebyggelse på stora tomter. Längs den gamla landsvägens sträckning 
finns lämningar av äldre brukade marker. Djurhållning, till exempel hästgårdar, är ett naturligt inslag.  

Rekreation 

Bevara och utveckla det gemensamma grönområdet 

• Aktivitetsparken: Centralt grönområde i anslutning till bygdegården och Lillån – behålls och 
utvecklas som naturpark med slingor för promenader. 

Bättre transporter 

Underlätta pendlingscykling 

• På lång sikt, i samband med en eventuell ombyggnad av vägen till Älmhult, bör kommunen verka 
för att behov av säker cykelväg tillgodoses. 
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Virestad 
– jordbruksbyn 
 

 
 
Virestad omges av ett öppet landskap med kommunens mest bördiga åkermark. Orten är en kyrkby med ursprung 
i en medeltida kyrka. Nuvarande kyrka är från tidigt 1800-tal och pryds av nordens största altartavla av 
sockensonen Pehr Hörberg. Det finns en välbevarad hembygdspark tack vare ett aktivt föreningsliv med många 
eldsjälar för en så liten ort. En relativt nystartad friskola är ett uppsving för orten. Virestad är även känt för Langes 
klädaffär och Välje badplats och camping som är starten för kanotleden Helge å. 

Virestad har kommunens mest bördiga åkermark med aktivt jordbruk, men också ett aktivt föreningsliv, 
friskola, klädbutik och friluftsmöjligheter. 

→ ÖVERSIKTSPLANEN ska möjliggöra fortsatt aktivt jordbruk kring byn.  
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Beskrivning av planförslaget 

Landsbygd 

Värna det öppna jordbrukslandskapet 

• Aktivt brukande av jordbruksmarken är en förutsättning för att landskapets karaktär ska värnas. Det 
finns möjlighet att vidareutveckla lokal odling och hålla landskapet öppet.  

• Tillkomande bebyggelse bör endast ske i anslutning till befintliga gårdar. 

Ny bebyggelse 

Uppmuntra byggande av mindre enheter på landsbygden 

• Enstaka nya bostäder i anslutning till vacker natur eller sjöar ses som ett positivt tillskott på 
landsbygden 

• På grund av bristande intresse och ofördelaktigt läge bör man inte främja grupper av bebyggelse 
längs norra delen av Virestadsjön. Gällande detaljplan för Arnanäs ses inte längre som aktuell och 
bör upphävas. 

Bebygg redan planlagda tomter 

• Planlagda tomter i byn finns färdiga att bebygga. 

Rekreation friluftsliv 

Förbättra möjligheterna till närrekreation 

• Rekreations- och motionsområdet öster om byn kan utvecklas med stigar och slingor. 
• Virestadsjön är starten på kanotleden Helge å, Välje badplats och camping kan utvecklas med tanke 

på detta.  
• Ett nytt cykelstråk runt sjön kan märkas ut tydligare. 
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Del 3 

Hänsyn 
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Inledning 
 
Avvägningar mellan allmänna intressen har gjorts och hänsyn till allmänna intressen har tagits 
löpande under processen med framtagande av planförslaget. Prioritering av och hänsyn till 
allmänna intressen redovisas och kommer att redovisas i samband med 
markanvändningsförslaget och riktlinjer kopplade till förslaget. 

För att säkerställa att hänsyn tas till alla allmänna intressen samt att riksintressena tillgodoses 
har vi valt att göra en genomgång av de allmänna intressena i tabellform i detta kapitel i 
samrådshandlingen.  

I översiktsplanens slutgiltiga handling kommer det att finnas ett avsnitt om hänsyn med 
ställningstaganden och tillhörande kartor. Hänsynskapitelet ska redovisa områden för vilka det 
i översiktsplanen behövs särskilda riktlinjer för hur allmänna intressen ska tillgodoses, t.ex. 
hänsyn till kulturmiljöer och jordbruksmark.  

Områden med särskilda förordnande eller liknande som t.ex. naturreservat och fornlämningar 
där kommunen inte har några egna ställningstagande kommer att finnas med i kartan men 
utan ställningstagande i texten. 

Tabellen delas in i fyra hänsynskategorier: ”Natur- och kulturmiljövärden”, ”Areella 
näringar”, ”Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter” samt ”Miljö, hälsa, 
säkerhet”. 
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Natur- och kulturmiljövärden 

 
För större karta: se Kartbilaga hänsyn 
 
Natur- och kulturmiljövärden - Område där särskild hänsyn bör tas till dess höga natur- eller 
kulturmiljövärden i enlighet med miljöbalkens 3 och 4 kapitel. 

Område Riks-
intresse 

Riktlinjer 

Naturvård - Mark- och vattenområde där särskild hänsyn bör tas till områdets stora naturvärden 
(miljöbalken 3 kap 6 §) 
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20fysisk%20planering/RI_3kap_Na
turvard_och_Friluftsliv.pdf 

Möckelnområdet 
Vakö myr 
Låkasjön 
Åsnenområdet 
Horssjön 
Garanshultasjön-Virestadssjöarna 
Steningen 
Helge å mellan Delary och Hallaböke 
Vissjön-Lillsjön  
Flybäcken och Sjuhulta fly 

Riks-
intresse 

Områden som pekats ut som riksintresse för 
naturvården motsvarar de mest värdefulla 
naturområdena ur ett nationellt perspektiv. 
Områdena ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dess värden. 

Ställningstaganden: 

• Bostadsbebyggelse föreslås inom 
Möckelnområdet i anslutning till Älmhults 
och Diö tätorter. Planläggning ska föregås 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20fysisk%20planering/RI_3kap_Naturvard_och_Friluftsliv.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20fysisk%20planering/RI_3kap_Naturvard_och_Friluftsliv.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag%20f%C3%B6r%20fysisk%20planering/RI_3kap_Naturvard_och_Friluftsliv.pdf
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 av naturinventering och stor hänsyn till 
höga och sammanhängande naturvärden 
ska tas. 

• Områden för turism föreslås längs Helge å 
och Möckelns stränder. Värdena anses 
kunna förenas. Större åtgärder ska föregås 
av naturinventering och stor hänsyn till 
naturvärden. 

• Befintliga badplatser samt områden kring 
Virestadsjön, Möckeln och Gustavsfors, ges 
i förslaget möjlighet att utvecklas. Vid 
större åtgärder bör kunnig person inom 
naturvård rådfrågas. 

Områden i Kronobergs natur som 
inte är riksintresse. 

Ej riks-
intresse 

(en del 
riks-
intressen 
ingår) 

Kronobergs natur, naturvårdsprogram för 
Kronobergs län, är länsstyrelsens långsiktiga 
handlingsprogram för skydd och vård av 
värdefulla naturområden. 
Naturvårdsprogrammet gjordes 1989. 

Ställningstaganden:  

• Kommunen bör ta fram ett 
naturvårdsprogram som på sikt även 
arbetas in i översiktsplanen 

Biotopskydd, nyckelbiotop, 
naturvårdsavtal, sumpskogar 
(Skogens pärlor) 

- Mindre områden som håller mycket höga 
naturvärden, 

Ställningstaganden: 

Särskild hänsyn ska tas till skyddade eller 
värdefulla naturområden och arter så att 
negativ påverkan undviks. 

Natura 2000 - Område som utpekats som s.k. Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 § första 
stycket 1 eller 2, och där miljöbalken 4 kap 8 § ska tillämpas.  

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Vakö myr  
Centrala Möckeln 
Linnés Råshult 
Prästängen (Diö) 
Kronan (Möckelsnäs) 
Tångarne 
Dihult 
Almås 
Siggaboda 
Kruseböke 

Riks-
intresse 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla 
naturområden som skyddas inom EU. Syftet är 
att värna om de arter och livsmiljöer som är av 
gemensamt intresse för EU-länderna. Natura 
2000 bygger på två EU-direktiv, 
Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet, 
vilka är grunden för EU:s naturvårdspolitik. 

Ställningstaganden: 

• Kommunens föreslagna turist-, 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Strandängar vid Garanshultasjön 
Strandängar vid Helge å 
Skåparyd 
Värpeshult 

friluftslivs- och naturvårdssatsningar 
måste ta hänsyn till de höga biologiska 
värdena inom Natura 2000-områdena.   

• Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för 
att bedriva verksamheter eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-
område. Även åtgärder utanför 
områdena kan påverkas och behöver 
belysas vid planläggning och 
byggnation. 

Natur- och kulturreservat 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Naturreservat: 
Vakö myr  
Höö,  
Taxås  
Stockanäs  
Stenbrohult  
Kronan 
Hökhult 
Siggaboda 

Riks-
intresse 
eller 
inom 
riks-
intresse 

Naturreservat är det vanligaste sättet att 
skydda natur på. Länsstyrelsen eller 
kommunen beslutar om hur naturreservaten 
ska skötas. Föreskrifterna skiljer sig mellan 
olika reservat. 

Ställningstaganden: 

• Kommunen vill inte upprätta nya 
föreskrifter där skogen inte kan ges någon 
skötsel; vindfällda träd bör kunna tas ur 
skogen liksom träd angripna av 
granbarkborrar etc.  

• Hökhults naturreservat och den planerade 
bebyggelse i SV Möckeln anses kunna 
förenas. Möjlig påverkan på naturreservat 
bör studeras vid planering. 

Kulturreservat: 
Kommisterbostället Råshult 

Riks-
intresse 

Kulturreservaten är sammansatta landskap där 
marker, byggnader, anläggningar, spår och 
lämningar tillsammans utgör värdefulla 
kulturhistoriska helhetsmiljöer. I beslutet 
bestäms syftet med skyddet och vilka 
föreskrifter som ska gälla i reservatet. 

Ställningstaganden: 

• Se riksintresse kulturmiljö. 

Kulturmiljövård - Mark- och vattenområde där särskild hänsyn bör tas till den värdefulla 
kulturmiljön (miljöbalken 3 kap 6 §)  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_almhult.aspx 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_almhult.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintresse/riksintressen/Pages/riksintressen_almhult.aspx
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Höö Riks-
intresse 

Riksintressebeskrivning: Ensamgård där den 
rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng 
och utmark fortfarande i huvudsak speglar 
förhållandena före de genomgripande 
förändringarna av jordbruket ca 1800. 

Det finns en skötselplan fastslagen av 
länsstyrelsen. 

Ställningstaganden 

• Natur-, friluftslivs och kulturvärden 
anses kunna förenas. 

• De värden som inte har direkt bäring 
för reservatets naturvärden, som 
exempelvis bebyggelsen, men som är 
viktiga för förståelsen av områdets 
kulturhistoria bör vårdas i samarbete 
med kulturhistorisk sakkunskap. 

Römningenområdet Riks-
intresse 

Riksintressebeskrivning: Fornlämningsmiljöer 
kring sjön Römningen med ett av landets 
tätaste bestånd av hällkistor från yngsta 
stenålder och övergångstiden mot äldre 
bronsålder med anslutande strandanknutna 
boplatser. 

Ställningstaganden: 

• Området är också intressant för 
turism, områdets kulturmiljövärden 
anses vara förenliga med turism. 

• Hällkistor och boplatser etc. föreslås 
lyftas fram och synliggöras för 
besökare.  

• Nya byggnader bör anpassas till den 
lokala byggnadstraditionen. 

Råshult Riks-
intresse 

Riksintressebeskrivning: Odlingslandskap i 
Carl von Linnés födelsebygd med 
komministerbostället Råshult, som visar 
strukturen av olika markslag från tiden före 
lagaskiftet, samt sockencentrum med 1800-
talsprägel. 

Ställningstaganden: 

• Området är även viktigt för turism 
men det anses kunna förenas med 
riksintressets värden.  
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• Väsentliga delar av miljön ska bevaras 
och skötas i enlighet med fattade beslut 
och upprättade skötselplaner för 
kulturreservatet.  

• I övrigt är det av största vikt att 
odlingslandskapets värden vårdas och 
bevaras genom ett aktivt jordbruk, att 
ny bebyggelse anpassas till den 
traditionella strukturen, samt att nya 
byggnader anpassas till den lokala 
byggnadstraditionen. 

Älmhults stationssamhälle Riks-
intresse 

Riksintressebeskrivning: Planmässigt uppbyggt 
järnvägssamhälle som speglar det sena 1800-
talets stadsbyggnadsideal. 

Ställningstaganden:  

• Kommunen avser att fördjupa 
översiktsplanen för Älmhults centrala delar.  

• Kommunen föreslår förtätning i de centrala 
delarna av Älmhult. Hänsyn ska tas till 
riksintressets värden.  

• Kommunens vision om småstaden Älmhult 
anses vara förenligt med riksintressets 
värden. 

• Riksintresset bör beskrivas för allmänheten 
för att skapa förståelse för dess värden. 

Kulturmiljöprogram: 

Spjutaretorp, Taxås, Liatorp, 
Håralycke, Kristiga, Husjönäs, 
Härlunda, Eneryda, Linnefälle, 
Agnshult, Sänneshult, Ön och 
Åbogen, Slätthult, Svinaberga, 
Lönshult, Bårshult, Fagerhult, 
Askenäs, Sjuhult och Ekenäs, 
Torsholma, Hallaryd, Västra Vägla 

- Beskrivs på länsstyrelsens hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsp
lanering-och-
kulturmiljo/kulturmiljoprogram/almhult/Pages/defa
ult.aspx 

Ställningstaganden: 

• Länsstyrelsens förslag ”Inför framtiden” 
föreslås bli kommunen förslag till 
ställningstagande. 

Grundläggande: 

• Ny bebyggelse bör anpassas med hänsyn till 
den äldre bebyggelsestrukturen och till den 
lokala byggnadstraditionen.  

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör 
vårdas och bevaras.  

• En stor del av kulturmiljöerna utgörs av 
odlingslandskap vars värden vårdas och 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmiljoprogram/almhult/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmiljoprogram/almhult/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmiljoprogram/almhult/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturmiljoprogram/almhult/Pages/default.aspx
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bevaras genom ett aktivt jordbruk. 
• Fornlämningar bör vara föremål för vård 

och informationsinsatser.  

 

 

Friluftsliv - Mark- och vattenområde där särskild hänsyn bör tas till det rörliga friluftslivets 
intressen (miljöbalken 3 kap 6 §)  

Möckeln-området Riks-
intresse 

Möckelnområdet är en sjö-skogs-odlingsbygd 
med den för den sydsmåländska sjöslätten 
ovanligt stor variation av natur och 
kulturtyper, som ger utsökta tillfällen till 
positiva upplevelser, natur och kulturstudier, 
båtsport, kanoting, bad och fritidsfiske. 
Området drar till sig ett stort antal besökare, 
bland annat från Danmark och Tyskland. 

Ställningstaganden: 

• Bostadsbyggande vid Möckeln i anslutning 
till Älmhult och Diö kan förenas med 
friluftslivsvärdena. Planering ska föregås av 
studier och inventering av 
friluftslivsvärdena och allmänt stråk längs 
vattnet ska prioriteras i samband med 
planering av bostäder. 
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Råvarutillgångar och samhällsviktiga 
verksamheter 

 
För större karta: se Kartbilaga hänsyn 
 
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter - Område som innehåller viktiga 
råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhällsviktiga verksamheter och där möjligheten att 
utnyttja respektive driva dessa bör värnas. 

Område Riks-
intresse 

Beskrivning och riktlinjer 

Utvinning - Område som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen och material och där 
möjligheterna att utvinna dessa bör värnas (miljöbalken 3 kap 7§) 

Torvtäkter, grustäkter, bergtäkter - Inom kommunen finns flera marktäkter för 
utvinning av berg, torv, sand och grus. 

Naturgrusavlagringar, till exempel rullstensåsar, 
är viktiga som grundvattenmagasin och har ofta 
höga natur- och landskapsvärden. Råvaran är en 
ändlig resurs och ska endast utnyttjas när 
ersättningsmaterial saknas. 

Ställningstaganden: 
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• Kommunen är restriktiv till att nya täkter tas i 
bruk.  

• Utökning av befintliga täkter bedöms från fall 
till fall. 

• Alla grustäkter ska efter utgående täkttillstånd 
omprövas beträffande lämplighet för eventuell 
fortsatt täktverksamhet. 

Kommunikationer - Område särskilt lämpligt för kommunikationsanläggning och där möjligheten 
att utnyttja området för sådant ändamål bör värnas (miljöbalken 3 kap 8§).  

Riksväg 15 - Markaryd-Osby 

 

Riks-
intresse 

 

Vägen berör en mindre del av kommunens 
sydvästra hörn. Vägen utgör en förbindelse 
mellan Markaryd-Osby-Lönsboda-Olofström. 

Ställningstaganden: 

• Framkomligheten ska vara god, utfarter mot 
väg 15 ska begränsas. 

Riksväg 23 - Malmö-Linköping 

 

Riks-
intresse 

 

Riksväg 23 utgör en förbindelse mellan regionala 
centra Malmö/Lund/Kristianstad-Växjö-
Linköping, vägen är därmed av särskild regional 
betydelse. 

Ställningstaganden: 

• Kommunen vill sträva efter att hela 
riksväg 23 blir mötesfri landsväg, 2 + 1 
med mitträcke. 

• Framkomligheten ska vara god, utfarter 
mot riksväg 23 ska begränsas. 

Väg 120 - Traryd-Tingsryd 

 

- Väg 120 är en viktig länk i öst-västlig riktning 
genom kommunen, särskilt från E4 i Traryd till 
Älmhult. 

Ställningstaganden: 

• Trafiksäkerhetsåtgärder föreslås i Delary 
och Häradsbäck. 

• Framkomlighet för transporter ska vara 
god. 

Hela vägområdet för väg 120 föreslås breddas. 

Väg 124- Liatorp-Ljungby - Väg 124 är en viktig länk mellan Älmhult och 
Ljungby. 

Ställningstaganden: 

• Planskild korsning med järnvägen föreslås 
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i Liatorp. 
• Framkomlighet för transporter ska vara 

god. 
• Hela vägområdet för väg 124 föreslås 

breddas. 

Järnväg – Stockholm Malmö 

 

Riks-
intresse 

 

Södra stambanan är av internationell betydelse 
och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 
sträcker sig från Stockholm till Malmö och är 
viktig för person- och godstrafik. Banan ingår 
även i det strategiska godsnätet. 

Ställningstaganden: 

• I Eneryda och Liatorp föreslås få 
planskilda korsningar med järnvägen. 

• Trafikverket föreslås utreda möjligheterna 
till ett tredje spår längs med stambanan. 

Järnväg – station Älmhult 

 

Riks-
intresse 

 

Stationen i Älmhult är av riksintresse för 
resandebyte av internationell/nationell och 
regional trafik genom sitt läge utmed det 
utpekade järnvägsnätet som är av riksintresse. 

Ställningstaganden: 

• En gångbro i anslutning till stationen 
föreslås för trafiksäker passage mellan 
perrongen och för genare förbindelse 
mellan station och arbetsplatser samt 
besöksmål. 

Järnväg – terminal Älmhult 

 

Riks-
intresse 

 

Terminalen i Älmhult är av riksintresse och anges 
som en viktig växlingsbangård med anslutning till 
kombiterminal med goda anslutningar till södra 
stambanan och riksväg 23. Det är ett 
utlastningscentrum för lagerverksamhet. 

Ställningstaganden: 

• Verksamhetområde föreslås utökas längs 
med stambana. Förslaget bedöms vara 
förenligt med riskintresse. 

Järnväg - Älmhult-Karlshamn Riks-
intresse 

 

Sydostlänken, med befintlig järnväg mellan 
Älmhult-Olofström är av nationell betydelse för 
godstransporter. I Sydostlänken ingår ny 
järnvägssträckning mellan Olofström och 
Karlshamn med syfte att binda samman Södra 
stambanan med Blekinge kustbana. 
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Utredningsarbete pågår. 

Ställningstaganden: 

• Utbyggnad av Sydostlänken är viktig för 
både godstransporter och 
persontransporter. 

• Kommunen föreslår att reservat läggs ut 
för befintlig och ny järnvägssträckning. 
Kommunen vill gärna flytta järnvägens 
anslutning till stambanan söderut för att 
slippa den allt tätare tågtrafiken genom 
tätbebyggda områden och för att det är 
söderut, till kombiterminalen, som de 
flesta godstransporterna ska.  

• Kommunen vill att järnvägen korsar 
riksväg23 planskilt. 

Höjdbegränsade områden för flyget: 
Älmhults kommun berörs av den 
MSA-påverkade ytan vid Växjö, 
Kallinge, Kristianstad och 
Ängelholms flygplatser. 

Riks-
intresse 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på 
vilken flygplanen påbörjar den sista delen av 
inflygningen. 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 

Ställningstaganden: 

• Uppförande av master, vindkraftverk 
byggnader och andra föremål högre än 20 
meter utanför tätort och 45 meter inom 
tätort ska lokaliseringsbedömas i samråd 
med verksamhetsutövare, LVF, 
trafikverket och Försvarsmakten. 

Energiproduktion - Område särskilt lämpligt för anläggning för energiproduktion och där 
möjligheten att utnyttja området för sådant ändamål bör värnas (miljöbalken 3 kap 8§).  

Vattenkraftverk: Gustavsfors, 
Fredriksfors, Delary, Hallaryd, 
Hallaryd-Lillån, Diö-Gemla, 
Siggaboda 

 

- Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande 
vatten. 

Ställningstaganden  

• Vattenkraftverken ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av dem. 

• Kommunen har för avsikt att 
vandringshinder för fisk på sikt byggs 
bort 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
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Fjärrvärme: 

Fjärrvärme finns i Älmhults tätort, 
Elmeverket, Stena värmeanläggning 
producerar idag värme. 

- Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion 
och distribution av värme. 

Ställningstaganden: 

• Befintlig byggelse och förtätning i 
närheten av dagens fjärrvärmenät ansluts 
med fördel till fjärrvärmenätet.  

• I nya bostadsområden med 
energieffektiva hus eller i områden som 
kräver längre ledningsdragningar kan 
lönsamheten för fjärrvärme ifrågasättas. 

Energidistribution - Område särskilt lämpligt för anläggning för energidistribution och där 
möjligheten att utnyttja området för sådant ändamål bör värnas (miljöbalken 3 kap 8§) 

Kraftledning: 

En nationell 400 kV-ledning går 
genom kommunen i nord-sydlig 
riktigt. Ett nät av regionala och 
lokala kraftledningar finns i hela 
kommunen. 

 Magnetfält och elektriska fält finns naturligt runt 
alla elektriska apparater och ledningar. 
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det inte finns 
några säkerställda hälsorisker vid exponering för 
låga nivåer av elektromagnetiska fält, men 
konstaterar att hälsorisker inte kan uteslutas vid 
exponering av elektromagnetiska fält från 
exempelvis kraftledningar.  

Ställningstaganden: 

• Alla större kraftledningar bör på sikt 
markförläggas för att frigöra mark för 
andra ändamål samt minska 
säkerhetsavstånd för elektromagnetiska 
fält. 

• Sträva efter att utforma eller placera nya 
kraftledningar och elektriska 
anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas.  

• Undvik att placera nya bostäder, skolor 
och förskolor nära elanläggningar som 
ger förhöjda magnetfält.  

Vattenförsörjning - Område särskilt lämpligt för anläggning för vattenförsörjning och där 
möjligheten att utnyttja området för sådant ändamål bör värnas (miljöbalken 3 kap 8§).   

Vattentäkt – befintliga 

 

 Kommunens vattenförsörjning utgörs av både 
grundvatten och ytvatten. Älmhults tätort tar 
idag sitt råvatten från sjön Möckeln. Övriga orter 
nyttjar grundvatten. Till varje skyddsområde 
upprättas skydds-områdesbestämmelser som 
anger de begränsningar som finns för att skydda 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rme
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och bibehålla en god grundvattenkvalitet. 

Ställningstaganden: 

• I samband med att nya vattenskyddsområden 
upprättas ska befintliga vattenskyddområden 
äldre än 2005 uppdateras. 

• Vid riskbedömningen bör hänsyn tas till 
förutsättningar att hantera utsläpp till mark 
och vatten. 

Vattentäkt – framtida 

Uttagsmöjligheter i isälvsavlagring: 

Käskhult, Ljunggårdsköp, 
Spångaberg, Holmseryd, Pjätteryd, 
Eneryda/Ryd, Kattesjön, Lindhult, 
Arnanäs, Fanhult, Björnåsen 

- Isälvsavlagringar, t.ex. rullstensåsar, har goda 
förutsättningar att lagra grundvatten och ger 
därmed goda möjligheter till grundvattenuttag. 

Ställningstaganden: 

• Utpekade framtida uttagsområden ska 
skyddas genom upprättande av 
vattenskyddsområden. 

Vattentäkt – framtida 

Uttagsmöjligheter i berg: Spångaberg, 
Ljunggårdsköp, Hallaryd/Kråkeryd, 
Pjätteryd, Riskulla, Eneryda, 
Virestad/Perstorp, Brantelid, Låkhult, 
Sjöbylund 

- Vatten som sjunkit ner genom markytan och som 
fyller porer och sprickor i berggrund är 
grundvatten.  

Ställningstaganden: 

• Utpekade framtida uttagsområden ska 
skyddas genom upprättande av 
vattenskyddsområden. 

Avfallshantering - Område särskilt lämpligt för avfallsanläggning och där möjligheten att utnyttja 
området för sådant ändamål bör värnas (miljöbalken 3 kap 8§).  

Avfallsplan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Avfallsplanen bygger på EU:s avfallshierarki, 
den så kallade avfallstrappan, med åtta strategiska målområden. 

http://www.almhult.se/toppmeny/byggabo/avfallochatervinning/avgifter/utdragurtaxa/forslagtillrenh
allningsordning.5.72d0c2a614081ed78dea7de.html 

Äskya Deponi - Äskya avfallsanläggning är belägen i Älmhults 
tätort. För omhändertagande av förorenade 
massor är tippen en regional resurs.  
Återställning av vissa delar av Äskyatippen har 
påbörjats. För rening av lakvatten från Äskya har 
bland annat lakvattendammar byggts. 

Ställningstaganden: 

• Deponin ska användas tills den är fullt 
utbyggd. 

• Deponin omvandlas på lång sikt till 

http://www.almhult.se/toppmeny/byggabo/avfallochatervinning/avgifter/utdragurtaxa/forslagtillrenhallningsordning.5.72d0c2a614081ed78dea7de.html
http://www.almhult.se/toppmeny/byggabo/avfallochatervinning/avgifter/utdragurtaxa/forslagtillrenhallningsordning.5.72d0c2a614081ed78dea7de.html
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rekreationsområde.  
• Vid en omvandling bör mark undantas för 

återvinningscentral på lång sikt. Även 
lakvattenanläggningen ska vara i bruk på sikt. 

Gränsholmen Deponi 

 

 

- Kommunen har även en jordtipp söder om 
Klöxhults bostadsområde benämnd Gränsholmen 
för samma typer av överskottsmaterial som i 
Äskya. 

Ställningstaganden: 

• Deponi används till fullt utbyggd.  
• Omvandlas på sikt till rekreationsområde. 
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Miljö, hälsa och säkerhet 

 
För större karta: se Kartbilaga hänsyn 
Detaljerad karta för Älmhult ska redovisas i utställningshandlingen. 
 
Miljö, hälsa, säkerhet - Områden där särskild hänsyn bör tas till att där råder eller kan råda 
förhållanden som negativt kan påverka miljön eller människors hälsa och säkerhet. 

  Område Riks-
intresse 

Riktlinjer 

Buller - Område där särskild hänsyn bör tas till att området är eller kan vara påverkat av buller. 

Järnväg och väg Riks-
intresse 

Buller för järnvägar och vägar är stora 
miljöproblem som påverkar många människor.  

Ställningstaganden 

• Riktvärden för trafikbuller bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. 

• Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. 
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Luftkvalitet – Område där särskild hänsyn bör tas till att området är eller kan vara påverkat av lukt 
eller andra föroreningar. Miljökvalitetsnormer för luft ska följas. 

Slutna gaturum med höga trafikflöden 
är inte vanliga inom kommunen. Norra 
Esplanaden som är ett slutet gaturum 
och idag genomfartsled kan vara 
påverkat idag men blir bättre när 
Haganäsvägens är i bruk. 

 Enligt miljöbalken ska framgå ”hur 
kommunen avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer”. 
Luftvårdsförbundet samordnar mätningar och 
kommunen har en mätstation centralt i 
Älmhult vars värden används för beräkningar 
av värden på luftkvaliteten i gaturummen.  

Ställningstaganden: 

För att undvika problem med överskridande 
av MKN Luft ska gaturummens utformning 
diskuteras med tanke på luftkvaliteten.  

• Gaturums utformning och bredd samt 
hushöjd. 

• Öppningar i gaturummet, t.ex. torg 
eller park. 

• Trädplaneringar mellan körfält och 
bebyggelse. 

Vattenkvalitet – Område där särskild hänsyn bör tas till att området kan vara påverkat av 
vattenföroreningar. Miljökvalitetsnormer för vatten ska följas. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 

Enligt preliminär statusklassning för 
2015: 

 

Ekologisk status: 

Stora delar av Helge å systemet och 
Möckeln har måttlig ekologisk status. 

Helge å söder om Delary har 
otillfredsställande status. 

Grettaån mellan Virestadsjön och 
Femlingen samt Delary magasinet har 
dålig ekologisk status. 

God kemisk status uppnås inte i någon 
sjö eller vattendrag. 

 Miljökvalitetsnormerna (MKN) finns 
fastställda för yt- och grundvatten. Målet är 
att alla vatten ska nå minst god status under 
perioden 2015-2027. Särskilt viktigt med 
åtgärder i områden med vattenförekomster 
som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status, god kemisk status eller 
god kvantitativ status. 

Ställningstaganden: 

• Studera vilka förbättringar i 
dagvattenhanteringen som kan göras 
för befintlig bebyggelse och hitta bra 
dagvattenlösningar och minska 
hårdgjorda ytor för ny bebyggelse. 
Upprätta dagvattenpolicy. 

• Utveckla vatten- och avlopps-

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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vattenplaner. Begränsa utsläpp från 
enskilda avlopp. (Vad tas med in i 
ÖP?) 

• För LIS-områden måste goda VA-
lösningar hittas. 

• Inrätta och se över 
vattenskyddsområden med föreskrifter 
för kommunala dricksvattentäkter som 
behövs för dricksvattenförsörjningen, 
så att dricksvattentäkterna långsiktigt 
behåller en god ekologisk och kemisk 
status. 

• Vid planläggning och byggande ska 
översvämningsrisker studeras och 
tillräckliga skyddsavstånd hållas. 

Kommunen ska verka för att skapa odlingsfria 
zoner längs vattendragen så att näringsämnen 
inte spolas bort med ytvattnet. 

Olycksrisk - Område där särskild hänsyn bör tas till risken för explosion, gasutsläpp och andra 
olyckor 

Farligt gods-led 

Järnvägstransporter, riksväg 23, v119, 
v120, v 124 och stambanan. 

Riks-
intresse 
järnväg/
RV 23 

Genomfart av farligt gods rekommenderas till 
de större vägarna. Tåggods passerar genom 
tätorterna Älmhult, Diö, Liatorp och Eneryda. 

Ställningstaganden: 

• Riktlinjer för samhällsplanering 
RIKTSAM, ska vara vägledande för 
planering och byggande längs leder för 
farligt gods.  

Översvämning - Område där särskild hänsyn bör tas till risken för översvämning. 

Översvämningsrisker: 

Helge å och Möckeln 

- Generellt är Älmhults kommun förskonad från 
områden med översvämningsrisk med 
betydande samhällspåverkan. Karterade 
områden är Helge ås sträckning genom 
kommunen samt sjön Möckeln.  

Ställningstaganden: 

• Ny bebyggelse ska som regel inte 
uppföras inom området som kan 
komma att översvämmas. 

• Markområden i anslutning till 
vattendrag (utöver Helge å och 
Möckeln som redan är karterade) bör 
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karteras inför planering av bebyggelse. 

 

 

Erosion – Område där särskild hänsyn bör tas till risken för ras, skred eller stranderosion. 

Erosionskartor för Helge å finns. - Översiktlig inventering av erosions-
förutsättningar finns på SGI:s hemsida.  Längs 
Helge å finns områden med grovsand-finsand 
och svämsediment. Dessa jordarter är 
erosionskänsliga. 

Ställningstaganden: 

• Byggnader eller annan 
markanvändning som riskerar att 
skadas vid höga flöden inte tillåtet 
inom erosionkänsliga områden. 

Förorenad mark - Områden där särskild hänsyn bör tas till att marken i området är eller kan vara 
förorenad.  

Områden med större förekomst av 
markföroreningar: Älmhult norra, 
Älmhult södra, Delary Bruk, Göteryd, 
Diö Norra, Diö Södra, Eneryda och 
Häradsbäck. 

- Ett förorenat område är ett område där mark, 
grundvatten, ytvatten eller sediment är så 
förorenat av en punktkälla att halterna av 
föroreningar påtagligt överskrider de naturliga 
bakgrundshalterna. Karta över misstänkt 
förorenade områden finns enligt MIFO 
(Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden)  

. 

Ställningstaganden: 

• Vid planläggning ska klargöras om 
marken kan vara förorenad. Lämpliga 
åtgärder bedöms från fall till fall. 

• Möjlighet till bidrag att sanera 
förorenad mark ska sökas.  

Nedlagda deponier 
30-tal 

- Nedlagda deponier innehåller ofta en 
blandning av avfall från hushåll och olika 
typer av verksamheter. Deponierna kan 
innehålla farliga ämnen som riskerar att 
urlakas till grund- och ytvatten under många 
årtionden framöver. Nedlagda deponier finns 
med bland MIFO-kartering, förorenad mark. 
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Ställningstaganden 

• Inom upplagets påverkansområde bör 
noggranna undersökningar göras innan 
grävning, schaktning, grundvattenuttag 
mm görs. 

Störande verksamheter  

Tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter: 

Inom Älmhults tätort är reningsverket, 
Äskya avfallsupplag, Älmhults 
fjärrvärme, Ikea Industry Älmhult, 
Älmhults gjuteri, Stena och Hema 
rostfritt tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamhet.  

 

I Liatorp finns Swepart transmission. 

 

Andra störande verksamheter: 

- Verksamheter som t.ex. bullrar, luktar, kräver 
tunga transporter eller hanterar farliga ämnen. 

Ställningstaganden  

• En strategi för hur störande och 
miljöstörande verksamheter på längre sikt 
kan fasas ut ur de områden som föreslås 
omvandlas från verksamhetsområden till 
blandad bebyggelse bör tas fram. Även hur 
dessa områden kan påverkas av omgivande 
verksamheter bör studeras. 

• Nya bostäder ska inte planeras eller byggas 
så att de kan bli störda av befintliga 
verksamheter. 

• De störande verksamheterna inom 
tätbebyggda områden bör minska sin 
påverkan på omgivningen, främst för 
bostäder och rekreationsområden. 

• Störande verksamheter lokaliseras främst 
till södra delen av Älmhults tätort. 
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Areella näringar  
Areella näringar - Område där särskild hänsyn bör tas till att det är särskilt betydelsefull för 
areella näringar.  

Område Riks-
intresse 

Riktlinjer 

Jordbruk - Område där särskild hänsyn bör tas till jordbrukets intressen enligt miljöbalken 3 kap 
4 §.  

Särskilt bördig jordbruksmark. 
Kommunens bästa jordbruksmark 
finns längs Helge å och mellan 
Virestadsjöarna och Eneryda. 

- Jordbruksmark är sådan mark som används, 
eller nyligen använts, för jordbruk. Det gäller 
främst åkermark och betesmark men även 
ängsbruk. 

Ställningstaganden: 

• Det ska råda stor restriktivitet mot att 
ta bördig jordbruksmark i anspråk för 
ny bebyggelse och nya anläggningar 
som inte har med områdenas funktion 
att göra. 

• Bostadsbebyggelse som planeras i 
närheten av jordbruksföretag ska ha 
tillräckliga skyddsavstånd så att 
störningar i form av till exempel buller 
och lukt och risk för konflikter mellan 
bostäder och jordbruksföretagen 
undviks. 

Skogsbruk - Område där särskild hänsyn bör tas till skogsbrukets intressen enligt miljöbalken 3 
kap 4 §. 

Särskilt produktiva skogmarker. De 
mest produktiva skogarna finns runt 
Virestadsjöarna samt i Hallaryds och 
Stenbrohults socken. 

- Kommunen består till stor del av skogsmark. 
Produktiv skogsmark är mark som är lämplig 
för skogsproduktion och som ska användas 
och skyddas för detta ändamål. Barrskog 
dominerar men lövskog ökar  

Ställningstaganden: 

• Produktiv skogsmark bör normalt inte 
tas i anspråk för andra ändamål. 

• Särskild hänsyn till friluftsintresset bör 
tas i tätorternas närområden samt 
inom områden med stort intresse för 
friluftsliv och naturvård. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85kermark
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betesmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ng
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Del 4 

Konsekvensbeskrivning 
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Inledning 

Metod och process 
Tidigt i processen med översiktsplanen tog arbetsgruppen fram en checklista för aspekter att studera och 
en arbetsmetod där konsekvenser beskrivs och hänsyn tas under hela processen.  Checklista och 
processen har använts för att ta fram ett genomarbetat och hållbart förslag. Under hela processen har 
hänsyn och konsekvenser diskuterats löpande parallellt med att huvudalternativet har arbetats fram.  
Vid vartannat arbetsgruppsmöte har förslag och visioner diskuterats utan tanke på hänsyn och 
konsekvenser och vartannat tillfälle har gruppen diskuterat hänsyn och konsekvenser och utvärderat och 
arbetat vidare med förslaget ort för ort. Arbetsgruppen har också bestämt att en konsekvensbeskrivning 
med ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter ska tas fram till översiktsplanen. 
Konsekvensbeskrivningen ska omfatta miljökonsekvenser som lagen kräver enligt MB. 

Studera bilagorna med planeringsförutsättningar, checklistan och konsekvensmatriser separat. 

I detta dokument beskrivs de mest betydande konsekvenserna av de föreslagna strategierna. Detta ska 
studeras vidare och utvecklas i den konsekvensbeskrivning som ska tillhöra utställningshandlingen. 

Avgränsning 
Geografisk avgränsning 
Påverkan och konsekvenser bedöms främst inom kommunen. Det mellankommunala-regionala 
perspektivet bedöms som en aspekt. 

Avgränsning i tid 
Genomfört år 2040.  

Alternativ 
 
Huvudalternativet beskrivs i Del1 och Del2 i denna samrådshandling. 

Nollarternativet innebär att beslutade planer genomförs, i övrigt består befintlig situation. Gällande 
detaljplaner genomförs både i Älmhult och i de mindre orterna. Paradiset och Västra Bökhult byggs ut 
och befintliga fritidshusområden utvecklas mot mer permanentboende. Stena och Möckelns 
industriområde finns kvar för verksamheter. Ikea fortsätter att växa men det tillkommer inte så många 
fler företag. Norra Esplandaden byggs om och satsningar har gjorts på torget. Övergången till IKEA 
museum är byggd. Rekreationsområden består som idag, Möckeln och Näset är de områden runt sjön 
som används för rekreation och turism. Den gröna zonen genom Älmhult förblir en buffert mellan 
industri och bostäder och används inte för rekreation i större omfattning. 

Aspekter 
Avgränsning i sak/aspekt: de mest påverkade aspekterna i checklistan har valts ut för alternativen. 

Detaljeringsnivå 
Kommunövergripande (översiktlig-strategisk), Älmhults strategier (översiktlig-grov), ortsnivå (grov) 

Kommuninvånare 
Kommunen har 20 000 invånare när förslaget är genomfört. 
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Kommunövergripande strategier 
Inledning 
I de kommunövergripande strategierna redovisas förslag på hur kommunens övergripande fysiska vision 
ska nås. Konsekvenserna av de förslag som finns i både de kommunövergripande strategierna och i 
orterna behandlas under respektive ort. För de kommunövergripande strategierna handlar det inte så 
mycket om platsbundna konsekvenser utan de är mer övergripande och abstrakta.  

Boendemiljöer 
Älmhult är en attraktiv bostadskommun i alla sina delar och har vuxit befolkningsmässigt, 
framförallt i Älmhults centralort och Diö tätort. Kommunen kan erbjuda attraktiva och 
varierade boendemiljöer för olika grupper av människor och är attraktiva att bygga och 
förvalta bostäder i. 

Nollalternativet – Gällande detaljplaner genomförs, Boastad (m.fl.) fritidshusområden blir 
permanentboende, enstaka hus på landet. 
Huvudalternativ – Älmhults centralort har växt mest därefter Diö. Sjönära boende erbjuds i Älmhult, 
Diö, på längre sikt i Delary och på platser inom 4 km från förskolor, fritidshusområdena bebos allt mer 
av permanentboende, bostadsbyggande på rena landsbyden är attraktivt, hänsyn har tagits till 
kulturmiljöer, kommunen har 20 000 invånare. 

Kulturmiljö och arkitektur 
I nollalternativet finns länsstyrelsens kulturmiljöprogram att följa som råd. Det finns risk att dessa inte 
följs om kommunen inte gör det till sina råd. Då kan kulturmiljöerna komma att förvanskas och därmed 
försvinner en del våra attraktiva miljöer och en del av vår historia. 

I huvudalternativet finns ambitioner om att värna kulturmiljöer och det kan bli verklighet om värdefull 
information om bebyggelsens värden kan ges till husägare och krav/råd ställs/ges i 
detaljplaner/områdesbestämmelser/bygglov. Det är betydelsefullt att den nya bebyggelsens arkitektur 
speglar sin tid men ändå passar i det landskap eller den stadsbild där den uppförs. Annars finns risken 
att stora områden påverkas av enstaka utmärkande byggnader. 

Sociala dimensioner och jämställdhet 
I nollalternativet är satsningen på Älmhults tätort inte lika stor som i huvudalternativet och det händer 
inte heller mycket på landsbygden. Det finns risk att den omgivande landsbygden avfolkas än mer om 
inte Älmhult blir en stark nod. 

I huvudalternativet fokuseras satsningar på Älmhults tätort vilket kan stärka centralortens ställning i 
förhållande till den rena landsbygden och de mindre orterna. Allt fler vill bo i större orter och städer, det 
är ett tecken på urbaniseringstrenden. Det kan få negativa konsekvenser på främst de mindre orterna, 
med låg servicenivå och hållandevis låg tillväxt historiskt sett. Den rena landsbygden kan påverkas 
positivt av en stark centralort. 

Landsbygdsutveckling och samhällsekonomi 
Enligt nollalternativet utvecklas fritidshusområden alltmer för permanentboende. Alla nya invånare 
stärker samhällsservicen. Fritidshusområdena ligger dock ofta på längre avstånd från service och 
arbetsplatser vilket kräver biltransporter. Permanentboende i fritidshusområdena kräver större 
samhällsekonomiska investeringar när det gäller allmänna lösningar för teknisk försörjning. 

Enligt huvudalternativet byggs boende längs sjöar vid befintliga tätorter och i områden 4 km från 
förskola, vilket stärker servicen inom kommunen. Bostadsbyggande är grundläggande för att öka 



 

Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådshandling 2014-12-02  94 

intäkterna till kommunen som sedan kan satsas på kultur, fritid och service.  Större skatteunderlag 
behövs för att det ska löna sig att bli större. Stora investeringar krävs för att få igång bostadsbyggandet. 
Att kunna erbjuda sjönära boende ses som viktig för att få ett positivt bostadsbyggande. 

Näringsliv och kommersiell service 
Nollalternativet anses inte långsiktigt skapa tillräckligt attraktivt boende för att företagen ska kunna 
locka till sig den arbetskraft de vill, detta kan leda till att företag flyttar eller inte kommer till Älmhult. 

Genom att huvudalternativet skapar attraktiva och varierade boendemiljöer skulle pendlingskommunen 
Älmhult kunna få fler invånare. För att Älmhult ska vara en attraktiv kommun för företag krävs också 
att man kan locka människor från alla väldens hörn att bosätta sig här. 

Näringsliv 
Älmhult är en attraktiv näringslivskommun i alla sina delar men särskilt i kommunens viktiga 
stråk för arbetsplatser. Ett blomstrande näringsliv med särskilt fokus på heminredning, 
kreativa näringar och kunskapsintensivt företagande 

Nollalternativet – Ikea fortsätter att växa men det tillkommer inte så många fler företag. 
Handel: N Esplandaden byggs om, Haganäs handelsområde är fullt utbyggt men inte större än det i dag 
ianspråktagna området. 
Huvudalternativ – Näringsliv: IKEA har vuxit, fler företag och arbetsplatser har tillkommit i 
näringslivstråket Älmhult-Diö-Liatorp-Eneryda, störande verksamheter samlas i södra Älmhult och 
norra Eneryda – hit har Stena flyttat, kunskapsintensivt företagande har etablerat sig 
stationsnära/centralt.  
Handel: tilltalande utformning i småstadscentrat lockar till upplevelser – t.ex. restaurangbesök, Haganäs 
handelsområde har vuxit längs med riksväg 23 och är nischat mot sällanköpsvaruhandel. 

Landskapsbild/stadsbild 
Många av våra verksamheter både i nollalternativet och huvudalternativet ligger längs med järnvägen 
och större vägar. Dessa områden är en viktig del av entéerna till kommunen och dess orter. Det är viktigt 
att våra entréer ser välskötta och välkomnande ut. Företagen och kommunen måste tillsammans jobba 
med utformning och skötsel av kommunens och tätorterna entréer, annars kan upplevelsen av 
landskapsbilden och stadsbild bidra till att besöket i Älmhults kommun upplevs som negativt.  

I huvudalternativet kan stations- och centrumnära verksamheter tillkomma i förtätningsprojekt som 
påverkar stadsbilden i Älmhult och Diö. Arkitekturen ska spegla sin tid och samtidigt ta hänsyn till sin 
omgivning, särkskild hänsyn måste tas till riksintresset för kulturmiljövård, annars kan riskintresset 
påverkas negativ. Huvudalternativets satsning på den offentliga miljön inom ett väl avgränsat centrum 
kan leda till positiva konsekvenser för stadsbilden vilket gör centrum konkurrenskraftigt gentemot 
Haganäs handelsområde och andra stadskärnor. 

Hälsa och säkerhet/sociala dimensioner 
Huvudalternativets satsning på gestaltning och avgränsning av stadskärnan/centrum som mötesplats 
skapar förutsättningar för möten mellan mäniskor vilket är positivt för folkhälsan. Även nollalternativet 
innebär viss satsnings på offentlig miljö men främst Norra Esplanaden.  

Transportintensivt företagande och andra störande verksamheter ska ligga på avstånd från bostäder så 
att de boende inte påverkas av t.ex. buller. Företag som Stena har flyttat och det minskar störningar i 
centrala Älmhult. 

Huvudalternativet möjliggör ett mångfacetterat näringsliv med både transportintensiva verksamheter, 
störande industriverksamheter, kontor, handel och kunskapsintensivt företagande. Detta skapar en 
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blandning av olika typer av arbetstillfällen vilket skapar förutsättningar för en blandad befolkning och 
upplevd trygghet. 

Bostadsbyggande och samhällsekonomi 
Huvudalternativets månfacetterade växande näringsliv kan bidra till att fler väljer att bosätta sig i 
Älmhult och att fler handlar och konsumerar varor och tjänster i Älmhult. Detta skapar goda 
förutsättningar för intäkter till Älmhults kommun. För att skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv 
krävs å andra sidan att Älmhults kommun kan erbjuda ett diversifierat bostadsutbud.  

Nollalternativet bidar till en svagare, om än positiv, näringslivsutveckling. Det blir svårt att locka fler 
företag när bostadsutbudet är begränsat i nollalternativet. 

Regionala och mellankommunala frågor 
Älmhult är navet i en näringslivsregion vilket kan bidra till att företag och människor etablerar sig även i 
grannkommunerna. Men det kan också bidra till att företag väljer Älmhult framför grannkommunerna, 
t.ex. när det gäller handelsetableringar. 

Natur, friluftsliv, turism 

Natur 
I kommunen finns ett rikt växt- och djurliv med hög biologisk mångfald som hela tiden 
fortsätter att stärkas 

Nollalternativet – Att i största möjliga utsträckning bevara mångfalden och variationen i landskapet 
samt att begränsa påverkan på sjöar och vattendrag genom att bland annat minska läckaget av 
näringsämnen (gällande översiktsplan). 
Huvudalternativ – Områden med höga naturvärden länkas samman, inom områdena prioriteras 
naturvårdsinsatser, restriktivitet mot större exploateringar, nyplantering av ädellövskog gynnas. 

Natur (riksintresse) 
Nollalternativet är inriktat på att bevara naturvärdena. Huvudalternativet syftar till att bevara och 
utveckla naturvärdena genom att knyta ihop värdefulla områden. Detta kan skapa förutsättningar för ett 
rikare växt- och djurliv. 

Areella näringar 
Att aktivt satsa på naturvärden och biologisk mångfald är beroende av intresserade skogsägare. 
Skogsägaren ska se andra intressen än de ekonomiska. Kommunen kan ta fram ett naturvårdsprogram 
tillsammans med markägare för att skapa intresse och stolthet för att stärka naturvärdena genom att inte 
bara ha produktionsskogar. 

Friluftsliv  
Kommuninvånare och besökare har god tillgång till områden för friluftsliv och rekreation. 
Detta har bidragit till ökad rörlighet och folkhälsa och gett människor ett rikare liv  

Nollalternativet – Strategi gällande ÖP: Att se kulturmiljö, fritid och turism som en helhet och att 
förvalta och vårda kommunens kulturarv samtidigt som besöksnäringen stimuleras och möjligheterna till 
fritidsaktiviteter och friluftsliv utvecklas.  
Huvudalternativ – I områden med höga naturvärden riktas friluftlivet till särskilda stråk (stigar/leder) 
och målpunkter (badplatser/grillplatser). 
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Natur 
Huvudalternativet innebär anläggande av stråk och målpunkter i naturmiljöer, kan ske i områden med 
höga naturvärden. Naturvärden bör inventeras inför att åtgärder planeras annars finns risk att värdefull 
natur skadas.  Stråk och målpunkter bör göra så lite påverkan som möjligt för att bibehålla 
naturkänslan.  

Människors hälsa 
Attraktiva områden för friluftsliv kan bidra till att människor rör på sig vilket kan få positiva 
konsekvenser för folkhälsan. Enligt huvudalternativet tillgängliggörs intressanta miljöer vilket ger ökade 
möjligheter för att olika människor tar sig ut i intressant skog och mark. 

Turism 
Älmhultsbygden lockar besökare från när och fjärran genom att förena den småländska 
naturen med kulturhistoria, heminredning och nöjen 

Nollalternativet – Att se kulturmiljö, fritid och turism som en helhet och att förvalta och vårda 
kommunens kulturarv samtidigt som besöksnäringen stimuleras och möjligheterna till fritidsaktiviteter 
och friluftsliv utvecklas (dagens ÖP intention). 
Huvudalternativ – Områden med särskild potential för turism utvecklas genom bättre kollektivtrafik- 
och cykelförbindelser och utveckling av entréplatser till turismområdena Älmhult-IKEAs födelseort, 
Linnés kulturbygd, Helge å och Möckelns blågröna stråk, Römningen Hällkisteområde och den 
småländska trollskogen. 

Natur 
Flera av de i huvudalternativet föreslagna områdena för turism ligger i områden med höga naturvärden. 
Att anlägga entréplatser, boende för turister och tillgängliggöra med stigar och cykelvägar kan göra 
intrång i de höga naturvärdena om inte stor hänsyn tas. Naturvärdena behöver studeras inför 
anläggande så att hänsyn kan tas. 

Riksintresse  
Möckeln och Helge å är riksintresse för friluftsliv och stora delar också för natur. För att inte påverka 
naturen negativt måste naturvärdena studeras noga inför att föreslagna åtgärder. Riksintresset för 
friluftsliv kan stärkas genom turismsatsningar, exempelvis genom att utveckla kulturmiljön kring 
Römningen. 

Landsbygdsutveckling 
För att utveckla de föreslagna turismdestinationerna kan det vara en förutsättning att områden för 
turism utvecklas i attraktiva sjö- och ålägen. Sjö- och å är en förutsättning för t.ex. fisketurism. 
Utveckling av turism på landsbygden kan leda till arbetstillfällen inom besöksnäringen vilket är 
betydelsefullt för landsbygdsutvecklingen. 

Kommunikationer/Transport 
Hållbart resande - fler och fler lämnar bilen för att istället resa med tåg, buss, cykel eller gå 
till fots 

Nollalternativ – cykelväg Stenbrohult-Liatorp, väg 120 Göteryd-Älmhult breddas, Haganäsvägen byggs. 
Huvudalternativ – Sydostlänken (gods o person), höghastighetsbanan inom eller utom kommunen, 
trygga och gestaltade allmänna platser, pendlingscykelvägar Liatorp-Diö + cykelmöjligheter till många 
av de andra byarna, riksväg 23 2+1-väg, planskilda korsning inom tätorter Eneryda och Liatorp. 
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Natur 
Nollalternativet innebär bara mindre intrång i naturmiljöer vid t.ex. breddning av väg 120 västerut och 
byggande av Haganäsvägen. 

Höghastighetsbanan, nya delen av Olofströmsbanan och breddning av vägområden med cykelvägar ger 
stora intrång och påverkan på naturmiljö som också skapar barriäreffekter för djurlivet. Områden med 
höga naturvärden kan komma att påverkas. För att minska negativ påverkan på naturmiljön får åtgärder 
och lägen studeras och föreslås i samband med planering av projekten, t.ex. järnvägsplan. 

Klimat 
Nollalternativet påverkar klimatet negativt då fler åker bil och lastbilar har större delen av 
godstransporterna. 

I det större perspektivet med fler personer som reser med tåg istället för med bil och buss samt allt mer 
gods på järnvägen skapas förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser i huvudalternativet. 
Detta kan minska klimatförändringarna vilket är en viktig och positiv konsekvens. 

Landskapsbild och kulturmiljö 
Nollalternativet innebär bara små ingrepp i landskapsbild och kulturmiljö. 

Huvudalternativet föreslår höghastighetsbanan och ny sträckning av Olofströmsbanan inom kommunen 
vilket ger stora intrång och påverkan på landskapsbilden. Breddade vägområden ger också en påverkan 
på landskapsbilden. Höghastighetsbanan kan komma i konflikt med kulturmiljöer, som t.ex. Råshult 
och Slätthult. För att minska negativ påverkan på landskapsbilden och kulturmiljöer får lägen och 
åtgärder studeras och föreslås i samband med planering av projekten, t.ex. järnvägsplan. 

Människors hälsa och sociala dimensioner 
I nollalternativet ökar transporterna på järnvägen vilket kan innebära att fler påverkas att buller på 
stambanan.  

Höghastighetsbanan och en allt mer trafikerad Olofströmsbana skapar mer buller i sin omgivning. I 
Älmhults kommun är det främst naturområden och spridd bebyggelse som påverkas. Nya järnvägar kan 
också minska bullerpåverkan längs med den befintliga stambanan genom tätorterna. Nya järnvägar och 
breddade vägar skapar barriäreffekter och delar upp områden vilket kan få negativa sociala 
konsekvenser. Avstånden blir längre och det blir svårare att ta sig till rekreationsområden eller vänner. 

Näringsliv, bostadsbyggande och samhällsekonomi 
Att som i nollalternativet inte få del av större infrastrukturprojekt kan får stora negativa konsekvenser 
för näringslivet, bostadsbyggandet och ekonomin i Älmhults kommun. 

Huvudalternativets järnvägar för person- och godstransporter gör Älmhult till ett nav för 
järnvägskommunikationer vilket skapar förutsättningar för ett väl fungerande och växande näringsliv 
och att kompetensförsörjningen av näringslivet kan tryggas. Höghastighetsbanan och sydostlänken ses 
som mycket viktiga för IKEA för att få in och ut gods och för att få arbetskraft från många olika håll, 
t.ex. Blekinge och länderna på andra sidan Östersjön. För att Älmhult ska vara attraktiv som boendeort 
och för näringslivets arbetskraft behövs goda kommunikationer. Starkt näringsliv och en stark 
boendeort ger positiva konsekvenser för Älmhults kommuns ekonomi. Investeringarna i ny järnväg är 
dock också en mycket stor samhällsekonomisk kostnad. 

Regionala och mellankommunala frågor  
Samtliga infrastrukturprojekt är av regional och mellankommunal karaktär. En övergripande diskussion 
om var bästa förutsättningarna och lägen för järnvägssatsningarna ligger bör diskuteras på nationell 
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nivå. Älmhult vill gärna bidra med argumenten till varför höghastighetsbanan bör gå i 
stambanekorridoren.  

Grundservice 
En stark centralort som gynnar helheten. Kommunal service har främst stärkts och utvecklats 
i centralorten. Den stärkta centralorten har även gynnat de andra orterna i kommunen.  

Nollalternativet – Den servicenivå som finns 2014 finns kvar. Pjätteryds skola läggs ner enligt fattade 
beslut.  
Huvudalternativ – De mindre orterna har grundläggande service, barnomsorg och motionsspår, 
landsbygdscentrumen Diö och Delary/Ryfors/Göteryd-området har grundskola och boende för äldre. 
Central service med ett brett utbud finns i Älmhults tätort. 

Bostadsbyggande/landsbygdsutveckling/sociala dimensioner 
Det finns i nollalternativet en otydlighet i vilka skolor och vilken service som ska finnas kvar på lång sikt 
vilket skapar en otrygghet. En svag servicenivå och otydlighet i vad som ska gälla långsiktigt för servicen 
gör det svårt för familjer att våga satsa på boende på landsbygden. Skola på landsbygden är en viktig 
förutsättning för landsbygdsutveckling. 

Ett trygg och tydlig inriktning på servicenivå och lokalisering kan skapa trygghet för boende och 
potentiella inflyttare. Service är viktigt för mångas val av plats att bo på. Eftersom bostadsbyggandet är 
mest attraktivt i Älmhults tätort är det viktigt att servicenivån är stark här. 

Samhällsekonomi 
Det innebär stora samhällsekonomiska kostnader att upprätthålla servicen på landsbygden. Både 
nollalternativet och huvudalternativet strävar efter att upprätthålla en mer eller mindre hög servicenivå 
på landsbygden. 

Då allt fler vill bosätta sig i tätorten kan det var mer samhällsekonomiskt lönsamt att stärka servicen i 
centralorten.  

Teknisk försörjning 
Resurshushållning och slutna kretslopp ger en långsiktigt hållbar miljö. Energiförsörjningen 
ska grundas på förnybar energi, kretsloppsanpassad avfallshantering, god tillgång till rent 
vatten och minimal belastning på miljön samt god tillgång till snabbt och stabilt bredband 

Nollalternativ - Energi: Paradiset och Haganäsområdet ansluts till fjärrvärme inklusive viss förtätning, 
något storskalig vindkraft projekt har genomförts enligt gällande översiktsplan.  
Avfall: återvinningsstationer finns inom den blandade bebyggelsen, återvinningscentraler finns i Liatorp 
och Äskya, Äskya deponin nedlagd och matavfall transporteras iväg. 
Vattenförsörjning: Vattentäkt Möckeln, Delary och grundvattentäkter för mindre orter.  
Avlopp: Storskalig lösning Älmhult-Diö-Liatorp-Eneryda-Delary. Mindre orter småskalig lösning. 
Dagvatten: Ska fördröjas och renas lokalt. 
Bredband: 90 % ska ha tillgång till bredband. 
Huvudalternativ - Energi: Förtätning inom fjärrvärmenätet + småskaliga fjärrvärmeanläggningar, 
produktion av solenergi inom kommunen, bara småskalig vindkraft. 
Avfall: återvinningsstationer inom den blandade bebyggelsen, återvinningscentraler i Liatorp och Äskya, 
ingen deponi, matavfall transporteras iväg. 
Avlopp: Storskalig lösning Älmhult-Diö-Liatorp-Eneryda-Delary-Boastad. Mindre orter småskalig 
lösning. 
Vattenförsörjning: Vattentäkt Möckeln, Delary och grundvattentäkter för mindre orter.  
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Dagvatten: ska fördröjas och renas lokalt. 
Bredband: 90 % ska ha tillgång till bredband. 

Vatten och luft 
Storskalig effektiv avloppshantering med bättre reningsverk minskar påverkar Möckeln och andra 
vattendrag. Allt fler och bättre lösningar för dagvattenhantering minskar också påverkan på våra 
vattendrag. Vattenkvalitet blir bättre och ekologisk status kan förbättras. Större anläggningar för 
förbränning av restavfall och allt större fjärrvärmeanläggningar leder till effektivare och bättre 
förbränningsprocess som minskar utsläpp av föroreningar till luft. 

Krisberedskap och risker 
Både nollalternativet och huvudalternativet medför allt storskaligare lösningar för hantering av 
vattenförsörjning, avlopp- och avfallshantering. Storskaliga lösningar medför större risk för sabotage. 
Vid katastrofer och olyckor påverkas fler än med småskaliga lösningar. Risk- och säkerhetshantering är 
viktigt att studera vid storskaliga anläggningar för teknisk försörjning. 

Samhällsekonomi/ regionala och mellankommunala frågor 
Teknisk försörjning innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Att många kan vara med att dela på 
kostnaderna även mellan kommuner kan underlätta de kommunala kostnaderna.  
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Älmhults tätort 
Inledning 
Översiktsplanen anger sju strategier för utbyggnad av Älmhults tätort. Här anges den påverkan och de 
konsekvenser som har bedömts som mest betydande och som ska utvecklas i konsekvensbeskrivningen. 
Här jämförs nollalternativet med huvudalternativet. Huvudalternativet har jobbats fram i en process där 
möjligheter, hänsyn och konsekvenser har diskuterats om varandra. 
Strategierna kan genomföras med olika förslag på markanvändning, här konsekvensbedöms ett förslag. 

Grönskande Älmhult (rekreation, gröna kopplingar och rekreationscykelvägar) 
Nollalternativ – Den gröna zonen genom Älmhult förblir en skyddszon mellan industri och bostäder som 
inte används för rekreation i större omfattning, Haganäsparken har naggats i kanten av Haganäsvägen. 
Möckeln och Näset är de områden runt sjön som används för rekreation, friluftsliv och turism. 
Huvudalternativ 
Den gröna ryggraden utvecklas till ett stråk där man kan röra sig genom hela Älmhult, det går även att 
röra sig runt hela Möckeln och flera platser för rekreation och möten har anordnats vid den södra delen 
av sjön. Haganäsparken har naggats i kanten av Haganäsvägen och utvecklats till Älmhults finpark, 
Hagnäsområdet knyts ihop med Äskya som har blivit rekreationsbackar för pulkaåkning och picknick, 
kvarter har sparats och utvecklats till parker. Rekreativa cykelvägar finns i gröna ryggraden, längs med 
sjön och runt Älmhult.  
Den stora åtgärden/påverkan: Stråk och mötesplatser runt sjön för friluftlivet och samspelet med 
områden med höga naturvärden 

Natur och riksintresse 
I nollalternativet tar Haganäsvägen naturmark i anspråk inom Haganäsparken. Här finns höga 
naturvärden som påverkas just nu. 

Huvudalternativets gröna sammanhängande struktur, ryggraden och haganässtråket, kan ge goda 
möjligheter för växt- och djurliv att sprida sig och röra sig, vilket kan ge positiva konsekvenser för djur- 
och växtlivet. Ytterligare möjligheter att röra sig längs med sjön och platser att mötas vid kan ge 
negativa konsekvenser för växt- och djurlivet. Människors rörelse ska styras till platser som inte har 
höga naturvärden. Området runt sjön är riksintresse för naturvård. Den gjorda naturinventeringen har 
identifierat områden med de högsta naturvärdena, stråk och platser som utvecklas runt sjön ska ta 
hänsyn till dessa värden. 

Friluftsliv-rekreation/människors hälsa/riksintresse 
Det är nära till rekreation från de flesta bostäder i nollalternativet men att röra sig inom en grön 
rekreativ miljö inom samhället är inte så intressant, möjligt eller tydligt. Det finns risk att man hellre 
väljer bilen än att röra sig till fots eller med cykel.  I nollalternativet ökat trycket på Näset och Bökhult 
då inga andra områden runt sjön tillgängliggörs. Detta begränsar möjligheterna till sjönära rekreation 
och kan ge negativa konsekvenser för turismen/friluftslivet.  

Huvudalternativets goda tillgång till rekreationsområden och intressanta och sammanhängande stråk att 
röra sig i skapar möjligheter för att folk går ut vilket skapar förutsättningar för en god folkhälsa. Att 
använda sjön allt mer som en resurs i den tätortsnära rekreationen kan skapa ett ökat intresse för den 
sjönära rekreationen. Området runt sjön är också av riksintresse för friluftslivet som utvecklas och stärks 
enligt huvudalternativet. 
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Småstaden Älmhult (centrum - förtätning och omvandling) 
Nollalternativ 
Norra Esplanaden har byggts om, satsningar har gjorts på torget, övergången till IKEA museum är 
byggd, i övrigt dagens karaktär 
Huvudalternativ 
Nollaternativet är genomfört samt mycket gågator/gårdsgator och gestaltning av de offentliga rummen i 
centrum, obebyggda kvarter har bebyggts, centrum har förtätats, i en skala som tillhör den lilla staden, 
lantligt boende skapas i gränsen mellan samhället och landsbygden.  
Den stora åtgärden/påverkan: Stadsförnyelse och förtätningens påverkan på riksintresset 
stationssamhället. 

Luft 
I nollalternativet har Norra Esplanaden det kanske mest slutna gaturummet och fortfarande en del 
genomfartstrafik även om den minskat med Haganäsvägen. Några leder runt centrum har inte byggts 
vilket också göra att en del flöden kvartstår genom centrum. 

I huvudalternativet tar de som bor i de perifera områdena troligen fortfarande bilen till centrum och det 
kan påverka luftkvaliteten i de allt mer slutna gaturummen i ett förtätat centrum.  Lederna som byggts 
kan ha minskat genomfartstrafiken genom centrum, alternativt uppmuntrar de nya lederna till mer 
bilåkande. Bilars framkomlighet kan begränsas i områden med slutna gaturum, flera gator görs till 
gårdsgator eller gator med mycket låga hastigheter.  Risken för dålig luftkvalitet i slutna gaturum är liten 
men det är svårt att förutspå motortrafikens utveckling, därmed kvarstår fortfarande en risk. 

Dagvatten/vatten/ teknisk försörjning 
Huvudalternativets förslag på förtätning inom centrala Älmhult innebär att mer ytor hårdgörs och vid 
stora mängder regn kan det leda till översvämningar i vissa punkter och att vatten inte fördröjs och 
därmed för med sig föroreningar till vattendrag. Inom centrala Älmhult finns det brister i befintligt 
ledningssystem och för att lösa problemen behövs öppna lösningar för fördröjning och översyn av 
ledningsnätet. Förslag på åtgärder för att minska avrinningen är bland annat rasterytor på 
parkeringsytor, gröna tak, dagvattendammar och infiltration i trädplanteringar.  

Stadsbild/kulturmiljö/riksintresse 
Nollalternativets relativt oförändrade miljöer i centrala Älmhult bidrar troligen till en negativ utveckling 
av stadsbilden, det behöver hända något. Intrycket av centrum är en viktig faktor för nyinflyttade. 
Stationssamhällets värde består som idag men stärks och utvecklas inte (riksintresset för kulturmiljö). 

I huvudalternativet har småstadskänslan förstärkts vilket stämmer väl med Älmhults storlek och 
identitet. Riksintresset har utnyttjats på ett givande sätt inne i centrum samtidigt som kvarter med högre 
bebyggelse också skapats på väl valda platser, vilket gjort centrum mer attraktivt. Riksintressets värden 
stämmer väl överens med småstadens centrum. Bättre kunskap om riksintressets värden behöver spridas 
för att skapa förståelse för värdet.  

Människors hälsa och sociala dimensioner 
En förtätning, satsning på den offentliga miljön och tydlig avgränsning av centrum skapar 
förutsättningar för möten mellan människor vilket ger positiva sociala konsekvenser, möten är viktiga 
för människors hälsa. Centrum har utvecklats till att erbjuda mer av ”stadsrekreation”, d.v.s. caféer, 
små specialbutiker, saluhall, brett lunchrestaurangutbud etc. Satsning på en attraktiv småstadsmiljö i 
centrum skapar stolthet hos Älmhultsborna vilket kan leda till ökad attraktivitet och nyinflytting. 
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Sjöstaden Älmhult (blandad bebyggelse runt sjön) 
Nollalternativ 
Paradiset och Västra Bökhult byggs ut, vid Möckelns sågverk har en ny verksamhet etablerat sig, dagis 
byggs i södra Möckeln, allt fler bor permanent i sina fritidshus 
Huvudalternativ 
Nya bostadsområden vid sjön båda sidor om Möckeln och fritidshusområdena är omvandlade till främst 
permanentboende.  
Den stora åtgärden/påverkan: Bostadsbyggande längs med sjön Möckelns strand 

Natur och riksintresse 
Naturmark vid området Paradiset är redan ianspråktaget. I området V Bökhult finns inga kända höga 
naturvärden som påverkas. Fler permanentboende ökar trycket på naturen runt sjön. Det ökade trycket 
längs sjön kan ge påverkan på naturvärdena längs med sjökanten.  

Huvudalternativet föreslår nya bostadsområden längs med sjön på flera platser, de föreslagna 
bebyggelseområdena ska ta hänsyn till var det finns höga naturvärden enligt gjord naturinventering. 
Trycket på strandzonen från människorna boende längs sjön ökar vilket kan få negativa konsekvenser 
för djur- och växtlivet, som kan ta skada, försvinna eller flytta. Områden med höga naturvärden ska 
värnas och besökare styras till mindre känslig områden, då minskar de negativa konsekvenserna. Hänsyn 
är tagen utifrån gjord naturinventering. Ytterligare inventeringar behövs vid detaljplaneläggning. 

Mark 
I nollalternativ är exploatering i Paradiset redan påbörjad. V Bökhult tar mark i anspråk för byggande i 
anslutning till Paradiset, området blir sammanhängande med tätorten. Ingen stor påverkan på mark; 
resurshushållning, geoteknik och förorenad mark.  

I huvudalternativet tas mycket jungfrulig mark i anspråk längs med sjön. Stort markutnyttjande är dålig 
hushållning av mark vilket kan ge negativa konsekvenser. Områdena blir inte sammanhängande med 
Älmhults tätort. Naturområdena längs sjön kan komma att används mer av människan än idag vilket är 
positivt för människan. Inför vidare arbete ska antalet bostäder som förslaget medger studeras i 
förhållandet till kostnader för teknisk försörjning och samhällservice etc. Förorenad mark finns där 
Möckelns sågverk låg, glasbruksområdet samt häradsdiket. Det kräver markundersökningar och 
sanering till känslig markanvändning. Det är positivt att förorenad mark saneras.  

Människors hälsa 
I nollalternativet föreslås inga nya bostäder längs med sjöns östra strand. Befintlig bebyggelse och fler 
permanentboende i fritidshus påverkas av järnvägsbuller. 

I huvudalternativet bosätter sig många nära naturen vilket kan ge positiva konsekvenser för människors 
hälsa. Ny och befintlig bebyggelse längs Möckelns östra strand påverkas av buller från järnvägen. Buller 
från järnvägen måste studeras och lämpliga åtgärder vidtas för att konsekvenserna inte ska bli negativa 
för människors hälsa. Ny höghastighetsbana samlokaliserad med riksväg 23 kan komma att minska 
bullerproblematiken längs med stambanan och sjön. 

Landsbygdsutveckling och samhällsekonomi 
Allt byggande i Älmhults kommun leder till landsbygdsutveckling då hela kommunen är en 
landsbygdskommun per definition. 

Huvudalternativet erbjuder boende vid sjön, landsbygdsutveckling i strandnära läge vilket är viktigt för 
att Älmhult ska vara en attraktiv bostadskommun. Detta alternativ föder ett större skatteunderlag för 
kommunen. Då marginalintäkterna för nya invånare överstiger marginalkostnaderna för nya invånare 
(ny skola måste byggas i vilket fall) innebär det att kommunen får mer resurser till att satsa dels på 
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bättre grundservice och dels på direkta attraktivitetshöjande åtgärder vilket ger en positiv 
samhällsekonomisk spiral. Det ger också ökat tryck på byggande av fler bostäder och växande 
näringsliv. 

Blandstaden Älmhult (blandad bebyggels) 
Nollalternativ 
Samhället är tydligt uppdelat i områden för boende och områden för industrier, Stena finns kvar liksom 
Möckelns industriområde, Haganäs handelsområde och dess förlängning norrut finns utbyggt 
Huvudalternativ 
Västra infarten omvandlas från oanvänd kyrkogård till bebyggt område, Haganäsområdet och dess 
förläning norrut är utbyggt, Stena är omvandlat liksom f.d. bangården. Norra Bäckgatan och Norra 
Froafälle omvandlas till allt mer bostadsbebyggelse, måttlig förtätning inom den befintliga strukturen.  
Den stora åtgärden/påverkan: Omvandling av industrimark till blandad bebyggelse. 

Mark/människors hälsa 
I nollalternativet används inte central verksamhetsmark, t.ex. Stena, markresurseffektivt. Dock bevaras 
Älmhults ursprung, historian kan fortsatt utläsas. Områden med förorenad mark ligger kvar och saneras 
ej och människor bor inte heller på den förorenade marken. Bostadsbebyggelse och verksamheter ligger 
skilt åt, dock ej Stena, dess transporter och verksamhetens ljud och emissioner kan påverka människors 
hälsa. 

I huvudalternativet kan den centrala markresursen vid Stena och före detta bangården användas mer 
effektiv för blandad bebyggelse. Även N Bäckgatan och N Froafälle är markresurser som kan användas 
mer effektivt. Marken vid den nya begravningsplatsen utnyttjas bättre. Detta tillsammans med 
förtätningen innebär en god resurshushållning med mark. Förorenad mark och kvarvarande 
verksamheter måste studeras, utredas och hanteras innan bostäder planeras och byggs. Detta kan annars 
få konsekvenser för människors hälsa. Att hantera den förorenade marken är en stor kostnad vilket 
påverkar ekonomin vid exploatering. 

Näringsliv/kommersiell service/regionala och mellankommunala frågor 
Haganäs handelsområde och utvidgning av detta område påverkar handel i centrala Älmhult och i 
omkringliggande kommuner. Området kan både ge positiva och negativa konsekvenser för övrig handel. 
Det är viktigt med satsningar på de offentliga miljöerna i centrum och en inriktning mot en annan typ av 
handel och upplevelser än vad Haganäs handelsområde har. 

I Älmhult ska det finnas utrymme för ett brett och differentierat utbud av verksamheter. Inom den 
blandade byggelsen i huvudalternativet kan förätning och central omvandling bli attraktiv mark för 
kunskaps- och kreativt företagande. Samtidigt finns ytor för mer störande verksamheter med stora 
transportbehov inom de södra verksamhetsområdena utanför den blandade bebyggelsen.  

Sociala dimensioner 
Blandad bebyggelse minskar barriären mellan samhället och sjön vilket kan få människor att vilja röra 
på sig mer, vilket är positivt för hälsan och för att skapa möten mellan människor. Barriärer inom 
samhället överbryggas, obefolkade industriområden, t ex. Stena, kan idag upplevas som otrygga men 
upplevs genom huvudalternativets blandade bebyggelse med bostäder och arbetsplatser som tryggare. 
Stråk blir mer befolkade tack vare förtätning vilket ökar flöden av människor under fler av dygnets 
timmar vilket ger förutsättningar för möten mellan människor och positiva effekter på den upplevda 
tryggheten. 
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Verksamhetsorten Älmhult (verksamheter, södra delen av Älmhult) 
Nollalternativ 
Färdiga detaljplaner för verksamheter byggs ut, Möckelns sågverk kvar för verksamheter 
Huvudalternativ 
Verksamheter som är störande förläggs i söder och utvidgas söderut och inga störande verksamheter i 
Möckelns verksamhetsområde.  
Den stora åtgärden/påverkan: Transportintensivt företagande med stora byggkroppar och mycket 
hårdgjord mark. 

Vatten/teknisk försörjning 
Både dagens verksamheter, nollalternativet och huvudalternativet ligger på möjligt område för uttag av 
dricksvatten ur isälvsavlagringar. Kommunen har dock beslutat att inte använda denna möjlighet då 
bättre alternativ finns. Man planerar att bygga dammar som kan ta hand om befintligt dagvatten från 
verksamheterna innan de når Drivån. Nya verksamheters utsläpp från fastigheter måste regleras och 
begränsas både i nollalternativet och huvudalternativet annars påverkas flöden och vattenkvaliteten i 
Drivån negativt vilket kan få konsekvenser för växt- och djurliv och markägares möjligheter att bedriva 
areella näringar. 

Landskapsbild/kulturmiljö 
Landskapsbilden runt jordbruksbyarna Kongstorp och Slätthult (kulturmiljö) påverkas negativ av både 
nollalternativet och huvudalternativet, då allt fler stora byggnader och verksamheter uppförs i deras 
närhet. Samtidigt bidrar bymiljöerna till att göra verksamhetsmiljön mer attraktiv. För att minska de 
negativa konsekvenserna på landskapsbilden och kulturmiljön behöver gränserna mellan kulturmiljö och 
industri särskilt beaktas och tas om hand i planeringen, likaså tillgängligheten mellan områdena med 
rörelsemöjligheter för alla. 

Transporter/riskintressen 
Läget med nära tillgång till riksväg och järnväg är positiv för transportintensivt företagande i det 
föreslagna verksamhetsområdet. Transportintensivt företagande kan stärkas utvecklas än mer i 
huvudalternativet än i nollalternativet och därmed ge positiva konsekvenser för näringslivet. 
Transportintensivt företagade kan skapa mer godstransporter på väg och järnväg vilket påverkar 
kapacitet och framkomlighet negativt.  Lösningar vid väg och järnväg måste studeras så att 
framkomligheten och säkerhets upprätthålls. 

Regionala och mellankommunala frågor 
Älmhult är i dag ett arbetsmarknadscentrum. Att stärka Älmhult med ett differentierat näringsliv och i 
de södra delarna ett transportintensivt företagande bedöms ge positiva konsekvenser för regionen och 
kommuner som t.ex. Osby. Förslaget kan leda till att fler vill bosätta sig i Osby och ökar företagandet 
även där.  

Cykelstaden Älmhult (huvudcykelvägnät inom Älmhults tätort)  
Nollalternativ 
Utredning gällande cykeltrafik Älmhults tätort genomförs, nya satsningar som knyter ihop sträckor. 
Huvudalternativ 
Separerad cykelväg på båda sidor om huvudvägnätet så långt som det är möjligt, Klöxhultsvägen, 
Hallandsvägen-Viadukten, Skånevägen-Södra Esplananden, Bäckgatan, Elmiers väg-Gölshult, Östra 
Esplanaden, ny cykelväg Möckeln-Golfbanan.  
Den stora åtgärden/påverkan: Minskat utrymme för motortrafiken till förmån för cykelvägar. 
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Transporter 
Huvudalternativet ger minskade utrymme för motortrafiken till förmån för cyklisterna. Det kan 
begränsa framkomligheten för motortransporter och öka intresset för cyklande vilket kan ge positiva 
konsekvenser för klimatet och människors hälsa. Inom tätorten är avstånden korta så bra cykelvägar 
borde kunna leda till att cyklande blir ett mer konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Var det är lämpligt 
med upphöjda cykelvägarna bör studeras, dessa får högre prioritet än vägar vid korsningar.  

Jämlikhet 
Nollalternativets lite mindre sammanhängande och mindre finmaskiga cykelvägnät gör att t.ex. barn och 
ungdomar inte vågar eller får cykla till skolan vilket är en negativ konsekvens för jämlikheten. 

Huvudalternativets snabba och sammanhängande cykelvägar skapar förutsättningar för att alla vågar 
cykla till jobb och skola. Kvinnor utnyttjar alternativ till bilen, så som kollektivtrafik och cykling, mer 
än män. Det ger därför ökad jämlikhet om cykelvägsnätet förbättras. Det är viktigt med ändamålsenlig 
belysning av gång- och cykelvägar så att de upplevs som trygga även kvällstid. Belysningsprogram är 
generellt sett viktigt ur jämställdhetsperspektiv. 

Människors hälsa/säkerhet 
Trygga, sammanhängande och separerade cykelvägar skapar goda förutsättningar för att människor 
cyklar utan att förolyckas, bidrar till mindre utsläpp från fossila bränslen och mindre påverkan på 
klimatet samt gynnar att människor rör sig vilket är positivt för deras hälsa. Byggande av separata och 
sammanhängande cykelstråk ger sammantaget många positiva konsekvenser. 

Småstadsgatornas Älmhult (huvudvägnät) 
Nollalternativ 
Haganäsvägen och kopplingen Torngatan byggs, ombyggnad av Norra Esplanaden är genomförd. 
Huvudalternativ 
Haganäsleden och tillhörande projekt byggs, västerleden genomförs med bebyggelse i anslutning, 
österleden är byggd samt lilla centrumringen genom Stena-området. Bebyggelse på båda sidor om vägen 
är en grundprincip. 
Den stora åtgärden/påverkan: Nya trafikleder kan skapa barriäreffekter.   

Mark 
Markförhålande måste särskilt studeras för österleden och västerleden då dessa helt eller delvis går på 
torvmarker. Även vattendrag genom mossarna kan påverkas. Österleden kan troligtvis inte omges av 
bebyggelse p.g.a. markförhållandena och de kostnader som det medför att anlägga bebyggelse på dessa. 
Även delar av västerleden kan inte användas dubbelsidigt.  Markutnyttjandet blir inte effektivt om 
gatorna inte kan bebyggas på båda sidor. Man bör trots det jobba med känslan av stadsgator istället för 
leder och att oskyddade trafikanter får en given roll längs och över vägarna. 

Människors hälsa/sociala dimensioner/rekreation och friluftsliv 
Nollalternativets Haganäsväg skapar en genomfart genom hela samhället och en stor barriär skapas. 
Barriären försämrar möjligheterna att röra sig inom samhället vilket kan innebära att människor får 
svårare att nå rekreationsområden och vänner i andra områden. Detta kan få negativa sociala 
konsekvenser och negativa konsekvenser för människors hälsa.  

Huvudalternativet vill minska Haganäsvägens karaktär som genomfartsled genom att se den som en 
stadsgata. Haganäsvägen och Österleden går genom och i nära anslutning till viktiga 
rekreationsområden som kan bli mindre attraktiva att använda, även barriäreffekt kan komma att 
upplevas.  För att Österleden, Västerleden och Haganäsvägen inte ska upplevas som barriärer bör de 
utformas som stadsgator med bebyggelse längs med och möjlighet att korsa och röra sig längs med som 
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oskyddad trafikant. En ny undergång under järnvägen vid Stena-Linneskolan minskar järnvägens 
barriäreffekter. Haganäsvägen och ringlederna minskar trafiken genom centrum, vilket kan skapa 
förutsättningar för en trivsam miljö i centrum som ge positiva konsekvenser för människors hälsa.  
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Orterna 
Inledning 
Älmhult centralort omges av nio mindre orter av olika karaktär. Här beskrivs vad nollalternativet och 
huvudalternativet för de nio orterna kan få för större påverkan och konsekvenser som behöver belysas 
vidare i konsekvensbeskrivningen. 

Delary - bruksorten mitt i ån  
Nollalternativ – Gällande detaljplan genomförs med bostäder norr om väg 120, Bruksön har bebyggts 
med industrier enligt gällande plan, väg 120 breddas mot Älmhult men inte genom orten. 
Huvudalternativ – Strandnära boende utvecklas i Björkbacka och Kölaboda, Bruksön utvecklas som en 
central del i Delary med boende och arbetande på lång sikt, väg 120 miljöprioriteras, cykelväg byggs 
parallellt med väg 120, militärparken utvecklas, stråk och slingor görs i ordning runt vattendragen. 
Den stora åtgärden: Byggande på Bruksön och nya bostäder längs med Helge å.  

Vatten 
En stor del av tätorten ligger inom skyddsområde för vattentäkt och Helge å har dålig ekologisk status.  

Nollalternativets tillkommande bebyggelse ligger utanför vattenskyddsområdet och ligger en bit från 
Helge å och risken för negativ påverkan på Helgen å är liten. De enskilda avloppen och den förorenade 
marken på Bruksön kan påverka vattenkvaliteten i nollalternativet. 

Det är mycket viktigt att ny bebyggelse och befintlig bebyggelse i huvudalternativet inte påverkar 
vattentäkten negativt och att den ekologiska statusen kan förbättras. Skyddsföreskrifter för vattentäkten 
ska gälla för all bebyggelse inom vattenskyddsområdet. Dagvatten bör fördröjas innan det når ån, 
annars kan det innebära negativa konsekvenser för dricksvatten och djur- och växtlivet. Att ställa krav 
på kommunal anslutning av avlopp på Bruksön kan ge positiva konsekvenser för vattenkvaliteten 
nedströms. Sanering av den förorenade marken på Bruksön kan också få positiva konsekvenser för 
vattenkvaliteten.  

Människors hälsa/mark 
Marken på Bruksön är central och har använts under lång tid av bl.a. verksamheter som har förorenat 
marken men ön har även används för bostäder. 

Att använda Bruksön för störande verksamheter i ett så attraktivt läge kan inte sägas vara 
resurshushållning av mark och kan ge negativa konsekvenser för vattenkvaliteten. 

Att återanvända Bruksön för boende och arbete är resurshushållning av mark vilket är en positiv 
konsekvens. Marken på Bruksön är förorenad och måste saneras annars kan det uppkomma negativa 
konsekvenser för människors hälsa. Det kan vara kostsamt att sanera, det kan bli problem för en 
exploatör att ta den kostnaden. 

Klimat 
Ny bebyggelse på Bruksön måste ta hänsyn till översvämningsrisker annars kan det bli stora materiella 
skador. Vilken påverkan stora regnmängder kan få på dammen och risker med det ska analyseras så att 
det inte får förödande konsekvenser för bebyggelse, bostäder och människor på Bruksön. 

Landsbygdsutveckling 
LIS-områden föreslås vid Helge å på Bruksön, Björkbacka och Kölaboda. Delary är en attraktiv 
boendeort med sin närhet till Helge å, Ryfors skola och Älmhults centralort.  Ett stärkt underlag i Delary 
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kan stärka service t.ex. skolan i Ryfors, ge bättre underlag för kollektivtrafik och ge förutsättningar för 
förskola i Delary. Delary kan bli en viktig ort för landsbygdsutveckling i den västra delen av Älmhults 
kommun. 

Diö - den sjönära bostadsorten 

Nollalternativ – Gällande planer Dihult/Kattesjön genomförs, företag har tillkommit i det norra 
verksamhetsområdet. 
Huvudalternativ – Gällande planer Dihult/Kattesjön genomförs, Norra Dihult genomförs, Å-staden får 
mer bostäder och företagande, störande verksamheter utvecklas i söder, gångstråk längs med sjön, ny 
förskola.  
Den stora åtgärden: Byggande längs med Möckelns strand. 

Natur och friluftsliv/riksintresse 
Runt Möckeln finns höga natur- och friluftsvärden oh området är av riksintresse för natur och friluftsliv. 
Gång- och cykelväg längs med sjön och ny bostadsbebyggelse i N Dihult enligt huvudalternativet kan 
påverka sumpskog och lövskog med höga naturvärden. Intrång i dessa naturmiljöer kan få negativa 
konsekvenser för växt- och djurlivet. Naturvärden har studerats översiktligt inför samrådet kring 
översiktsplanen och bebyggelseområdet förses med riktlinjer så att naturvärden inom området ska 
värnas. Naturvärden ska studeras mer i detalj i samband med arbete med detaljplan. De nya 
bebyggelseområdena anses inte vara de områden som används mest för det rörliga friluftslivet. Passagen 
längs med sjön stärker tillgängligheten för friluftslivet men hänsyn måste tas till de höga naturvärdena så 
att negativa konsekvenser för naturmiljön inte uppkommer. 

Bostadsbyggande och landsbygdsutveckling 
Diö är attraktiv som bostadsort.  Det finns främst tryck på attraktiva tomter med sjöläge.  
Diö är den mindre ort i Älmhults kommun som har högst attraktivitetpotential och är därmed ett viktigt 
komplement till Älmhults centralort. Attraktiva tomter vid Möckeln enligt huvudalternativet leder till att 
Diö får fler invånare som stärker servicen på orten, bland annat kan kollektivtrafiken (tåg) få ökat 
underlag.  Tågstopp och attraktiva bostadslägen är viktigt för bostadsbyggandet och 
landsbygdsutvecklingen. 

Eneryda - verksamhetsorten mitt i kulturlandskapet 
Nollalternativ – Gällande detaljplaner genomförs och bostäder byggs i Hörda by, industrier och bostäder 
ligger tillsammans runt Borox, plankorsningen med järnvägen är kvar. 
Huvudalternativ – Bostäder har byggts i Hörda by (gällande plan), industrier samlas och utvecklas runt 
Borox och längs med järnvägen norrut, kulturlandskapet skyddas, transportväg byggs från riksväg 23 till 
verksamheterna, planskild korsning byggs under järnvägen.  
Den stora åtgärden: Utveckling av befintliga och nya verksamheter i nära anslutning till 
bostadsbebyggelse. 

Människors hälsa/säkerhet 
Företagen i Eneryda är viktiga och prioriterade, idag finns boende i nära anslutning till dessa 
verksamheter. 
I nollalternativet är risken stor att de boende som bor kvar inom verksamhetsområdet påverkas av buller 
från verksamheter och deras transporter vilket därmed kan få konsekvenser för människors hälsa. Det är 
idag otryggt att ta sig över järnvägsspåren och västerut. 
I huvudalternativet renodlas verksamhetsområdet mer vilket gör att färre boende störs. 
Trafikbullerpåverkan blir också mindre av den nya tillfartsvägen. Boende i utkanten av verksamheterna 
kan dock fortfarande påverkas av buller från verksamheter vilket kan få konsekvenser för deras hälsa. 
En planskild korsning innebär en ökad säkerhet för människor att röra sig ut i omgivande landskap. 
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Transporter/riksintresse 
I nollalternativet går transporterna till verksamheterna igenom samhället vilket stör de boende och det är 
inte effektivt för företagen. Vid riksvägen finns dagens huvudinfart till samhället och en nordligare infart 
till sågverket/Eneryda by. 
För att slippa transporter till verksamheterna genom samhället föreslås i huvudalternativet att 
transporterna går på en transportväg norr om samhället. En transportväg från verksamheterna innebär 
en ny korsningspunkt med riksväg 23. Att studera vidare: Finns lämpligt läge? Kan den andra utfarten 
stängas? Kan det påverka framkomligheten på riksväg 23? Påverkan på riksintresset ska utredas. 

Göteryd - entrén till det unika hällkisteområdet 
Nollalternativ – Gällande detaljplan genomför, bostäder byggs i vid Gimmavägen,  
Huvudalternativ – Gällande detaljplan genomför, bostäder byggs i vid Gimmavägen, boende utvecklas i 
Ramnäs, en entréplats skapas vid väg 120, cykelväg byggs längs väg 120.  
Den stora åtgärden: Inga betydande ingrepp. 

Hallaryd - Helge ås pärla lockar besökare 
Nollalternativ – Gällande detaljplan genomförs, bostäder byggs i vid Skördevägen, även mindre område 
längs med ån. 
Huvudalternativ – Gällande detaljplan genomförs, bostäder byggs i vid Skördevägen, ej mindre område 
vid ån, område för fisketurism utvecklas, befintligt företag ges utvecklingsmöjligheter, 
jordbrukslandskapet värnas.  
Den stora åtgärden: Område för fisketurism vid Helg å. 

Natur/Landskapsbild 
Område för fisketurism kan innebära mindre exploatering i form av övernattningsstugor, samlingslokal 
och bryggor vilket kan ge påverkan på områden med höga naturvärden. Naturturismanläggningen bör 
ligga väl anpassad till naturmiljön. Naturvärden bör studeras och hänsyn till naturvärden tas. 
Fisketurismen kan påverka uppleveslen av å-rummet. Krav på bebyggelsens utformning bör ställas så att 
det inte blir negativa konsekvenser för landskapsbilden. 

Kultur, fritid och turism/ regionala och mellankommunala frågor/Landsbygdsutveckling 
Område för fisketurism kan locka besökare till Hallaryd och Älmhults kommun. Stort intilliggande 
område för tätortsnära natur kan också kopplas till turism. Fisketurism i Helge å är en mellankommunal 
fråga, var bästa läge för turismsatsning för fisketurism i Helge å bör studeras på en regional nivå. 
Älmhults kommuns förslag på lägen är Hallaryd och Gustafsfors. Att gynna havsvandrande fiska är en 
lång kedja och omfattar många kommuner. Satsning på turism kan skapa arbetstillfällen. 

Häradsbäck - kyrkbyn med nöjen som du vill stannar till i 
Nollalternativ – inga trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 120, gamla sågverkstomterna används fortsatt av 
störande verksamheter, gällande detaljplan bebyggs med bostäder vid Åkervägen.  
Huvudalternativ – säker gång- och cykelväg och trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 120, gällande 
detaljplan bebyggs med bostäder vid Åkervägen, kulturmiljöparken utvecklas, område för sågverk har 
omvandlats till natur.  
Den stora åtgärden: Trafiksäkerhetsåtgärder längs med väg 120. 



 

Översiktsplan för Älmhults kommun, Samrådshandling 2014-12-02  110 

Människors hälsa/sociala dimensioner 
Nollalternativets otrygga trafikmiljö längs väg 120 och den barriär som vägen utgör skapar osäkerhet, 
otrygghet och kan leda till att människor inte vill röra sig längs eller över vägen. Det kan ge negativa 
konsekvenser för människors hälsa. Att det fortsatt finns störande verksamheter på orten i nära 
anslutning till bebyggelse kan också ge negativa konsekvenser för boendes hälsa. 

Huvudalternativets ombyggnad av väg 120 och säker gång- och cykelväg genom samhället kan leda till 
att det känns tryggare att röra sig längs med och över vägen. Ökad rörlighet och ökad trygghet kan få 
positiva konsekvenser för människors hälsa. Även att störande verksamheter har omvandlats till 
tätortsnära natur kan vara positivt för människors hälsa. 

Transporter 
Fastighetsdämpande åtgärder och smalare vägbana för att få plats med gång- och cykelväg kan bidra 
negativt till framkomligheten för näringslivets transporter och resenärer på väg 120. Dagens lösning och 
nollalternativets är inte en bra lösning för något trafikslag. Vilka åtgärder som är bäst för alla trafikslag 
bör utredas. 

Liatorp - det småstadsmässiga stationssamhället 
Nollalternativ – Gällande detaljplaner byggs ut inom den befintliga blandade bebyggelsen och mellan Ica 
och återvinningen, plankorsningen mellan Virdavägen och järnvägen kvartstår. 
Huvudalternativ – Gällande detaljplaner byggs ut, planskild korsning byggs inom tätorten eller som 
förbifart, cykelväg längs med gamla 23:an in genom samhället byggs, krav ställs på utformning av 
bebyggelsen inom stationssamhället, verksamheter kan expandera längs med järnvägen söderut.  
Den stora åtgärden: Planskild korsning med järnvägen inom intressant kulturmiljö. 

Mark 
De nivåskillnader som skapas med den planskilda korsningen ger intrång i bebyggda fastigheter längs 
med Virdavägen. En förbifart tar större ytor i anspråk men ger inte lika stort intrång i bebyggd miljö. 
Inlösen av hela och/eller delar av fastigheter samt rivning av bebyggelse kan bli aktuellt. En 
åtgärdsvalsstudie bör tas fram för att studera om läget genom samhället är det som ger mest positiva 
konsekvenser. 

Stadsbild/kulturmiljö 
Stationssamhället är intressant ur kulturmiljösynpunkt. 
I nollalternativet har stationssamhället en stor variation i bebyggelsens form och färg. Eftersom krav inte 
har ställts på bebyggelsen har kulturmiljön påverkats negativt.  
En planskild korsning Virdavägen/järnvägen ger ett stort intrång stadsbilden. Hus ligger nära och ett par 
hus och större träd kan komma att behöva tas bort vid anläggandet. Stationssamhället är av intresse för 
kulturmiljövård och värdena kan påverkas av planskildhetens ingrepp. Rådgivning till fastighetsägare 
kring stationssamhällets värden föreslås ges i samband med bygglov. Utformning och läge av 
planskildheten föreslås studeras i en åtgärdsvalsstudie. 

Transporter/näringsliv/samhällsnytta 
I nollalternativet får näringslivets transporter stå allt mer vid fällda bommar och det finns risk för 
olyckor mellan de tunga transporterna och den allt snabbare och tätare tågtrafiken.  
Huvudalternativets planskilda korsning inom samhället innebär en bättre framkomlighet och rörelser för 
bil, gång- och cykeltrafik inom och genom samhället.  Det kan dock komma att bli svårare lösa 
planskildhet så att tung trafik kommer upp på Allbogatan och den genaste vägen till 
verksamhetsområdet, idag Swepart.  Alternativet med förbifart är positivt för de tunga transporterna 
mellan riksväg 23 och Ljungby E4 men är sämre för rörelserna inom orten. De samhällsekonomiska 
nyttorna med att bygga en planskild korsning och att stänga plankorsningen är bland annat en 
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minskning av antalet olyckor, minskad restid för vägtrafikanter, minskade drift- och 
underhållskostnader och en ökad kapacitet på tågtrafiken. Den samhällsekonomiska kostnaden gäller 
främst anläggning. 

Pjätteryd - i en idylliskt lantlig miljö 
Nollalternativ – Färdiga detaljplaner byggs ut i villabyn. Lönshult finns med i regionala 
kulturmiljöprogram 
Huvudalternativ – Färdiga detaljplaner byggs ut i villabyn, område för modernt boende för äldre 
tillkommer, Kulhyttan utvecklas med lantlig bebyggelse, krav på ny bebyggelse ställs i Lönshult och 
Stenshult.  
Den stora åtgärden: Inga betydande ingrepp. 

Virestad - jordbruksbyn 
Nollalternativ – Färdiga detaljplaner byggs ut, Arnanäs bebyggs, söder om skolan och längs med Per 
Hörbergs väg. 
Huvudalternativ – Redan planlagd mark är utbyggd, Arnanäs bebyggs ej, badplats utvecklas för turism, 
grön koppling mellan skola och planlagd mark, jordbrukslandskapet värnas.  
Den stora åtgärden: Utveckla Virestadsjöns stränder för turism. 

Natur och riksintresse  
Gällande detaljplan för bostäder vid skolan tar skogsmark utan höga naturvärden i anspråk. Gällande 
plan för bebyggelsen längs med Pehr Hörbergs väg påverkar områden med ekar och högre naturvärden.  
Utvecklat områden vid badplatsen för turism, camping och bryggor kan påverka riksintresse för 
naturvård. Omfattningen av åtgärden är begränsad och naturvärden ska studeras, ingen stor påverkan 
bedöms. 

Turism 
Att utveckla Virestadsjöns stränder för turism och friluftsliv måste göras med stor hänsyn till 
naturvärdena och de svårtillgängliga stränderna. 
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