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PLANENS SYFTE
Bakgrund
Sedan Bergshotellets öppnande har behovet av parkeringsplatser kraftigt ökat i området. En
framtida utveckling med längdskidcenter, skid- och cykelnedfart ner till Doktorsdammen,
Bergcykelparkens expanderande och utveckling av andra turistnäringar i området ökar
behovet av parkeringar på lång sikt. Parkeringarna söder om Vallmovägen bedöms uppfylla
ett allmänt intresse och är även en åtgärd för att motverka felparkerade bilar som hindrar
räddningsfordon längs Vallmovägen.
Syfte
Syftet med planen är att planlägga området för markparkering.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger beläget vid foten av södra Öjeberget, nedanför Järvzoo och i anslutning
till Vallmovägen.
Areal
Ca 1 ha
Markägoförhållanden
Fastigheter som berörs av planläggning är Järvsö-Kyrkby 23:2, vilken ägs av Ljusdals
kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktplan för Ljusdals kommun (2010)
I översiktsplanen står att Järvsö ska utvecklas som turistort.
Syftet med planläggningen anses förenlig med den gällande översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan för Järvsö (2014)
I den fördjupade översiktsplanen står att det finns ett behov av parkeringsplatser kring
turistmålen vid Öjeberget och att befintliga parkeringsmöjligheter inte bedöms som
tillräckliga för nuvarande och kommande behov. Vidare står att en varsam förtätning,
komplettering och vidareutveckling av befintliga bebyggelsemiljöer gör att befintlig
infrastruktur kan nyttjas och natur sparas.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
För att parkering skall kunna komma till stånd på den aktuella platsen krävs en ny detaljplan
som ersätter delar av detaljplan ”Öjeberget södra” Öje 4:3 m.fl. i Järvsö, laga kraft 199310-14 samt delar av detaljplan ”Järvzoo och rovdjurscentret De5stora”, Järvsö-Kyrkby
23:2 och 23:5 i Järvsö, laga kraft 2007-04-12. Planerna anger skog, natur, parkering och
bad.
Planuppdrag
Kommunstyrelsens samhällutvecklingsutskott gav samhällsutvecklingsförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 2018-08-21 samt att skicka ut det på samråd.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 4:e kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en detaljplan
medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser.
Enligt MKB-checklistan, som är ett underlag för behovsbedömning av miljöbedömning,
medför planens genomförande inte betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i
PBL. Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Länsstyrelsen
delar denna uppfattning genom yttrande daterat 2018-06-21.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3:e kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden. Miljöbalkens 4:e kapitel behandlar särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5:e kapitel
behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen bedöms förenlig
med bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintressen
Riksintresse friluftsliv
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för friluftsliv, Ljusnans
dalgång, enligt 3:e kap miljöbalken. Planen bedöms inte påverka friluftslivet negativt utan
snarare öka tillgängligheten till ett av riksintresseområdets stora besöksmål; Öjeberget med
skidanläggning mm.
Riksintresse rörligt friluftsliv
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för turism och friluftsliv
(rörligt friluftsliv), området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik, enligt 4:e kap miljöbalken.
Riksintresset är ett så kallat riksintresse med geografiska bestämmelser. Planen bedöms
inte påverka det rörliga friluftslivet negativt utan snarare öka tillgängligheten till ett av
riksintresseområdets stora besöksmål; Öjeberget med skidanläggning mm.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Enligt Länsstyrelsens
terrängskuggningskarta syns dock flera avvikelser som kan vara skogsbrukslämningar.
Enligt 2 kap 6§ Kulturminneslagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut,
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning. I 2 kap 10§ Kulturminneslagen står att; Om en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen
berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Naturmiljö, Mark och vegetation
Planområdet ligger inom området ”Öjeberget och Kramsta” som finns med i Länsstyrelsens
naturvårdsprogram över särskilt värdefull natur, rapport 1997:12. Området är särskilt
utpekats för sitt värde som fritidsområde.
Planområdet ligger mellan befintliga parkeringar och bedöms som mest lämpad för
markanvändningen parkering. Marken består av skogsmark som sluttar 15-20 % i västöstlig riktning. Delar av planområdet är avverkat och på delar växer högrest gran och tall.
Plangenomförande innebär att marken nivelleras och hårdgörs med grus som slitlager.
Markbeskaffenhet
Enligt SGU-jordartskarta består jordarterna inom planområdet av morän. Vissa delar
består av morän med inblandning av lera och silt.

Kartutsnitt över planområdet hämtat ur SGU: jordartskarta.

Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk utredning är gjord i samband med planläggning. Provgrävning skall
utföras i samband med projektering.
För att förhindra erosion i samband med kraftiga skyfall skall marken anläggas genom
erosionssäkert utförande.
Störningar, hälsa och säkerhet
Plangenomförandet bedöms kunna minska den onödiga bilkörningen för att leta
parkeringsplatser, vilket bedöms minska både buller och avgasutsläpp.

Gator och trafik
Gatunät
Planområdet genomkorsas av Vallmovägen och en lokalgata vid planområdets nordöstra
hörn.
Vandringsstig till Badtjärn
Delar av stigen som går till badtjärn ligger på kommunens mark och är planlagd som
parkering i gällande plan. Denna del av stigen kommer fortsättningsvis även planläggas
som parkering.
Parkering
Behovet av parkeringar bedöms som mycket stort inom området och ca 160 parkeringar
bedöms kunna tillskapas.
Varumottagning
Varumottagning till nuvarande Bergshotell sker på samma sätt som idag genom en
lokalgata i planens nordöstra hörn. Framtida angöringsgata eller varumottagning kan
anläggas inom parkeringsytan norr om Vallmovägen.
Utfarter
In och utfarter till parkeringar bör ske mot Vallmovägen.
Tillgänglighet
Plangenomförandet innebär att nya parkeringar tillkommer i nära anslutning till
besöksanläggningarna vid Järvsö Syd, vilket ökar tillgängligheten till dessa. Genom ett ökat
antal parkeringar i området minskar risken för felparkerade bilar längs med lokalgatorna i
området vilket gynnar framkomligheten för utryckningsfordon.
Tillgänglighet för funktionsnedsatta
Planen möjliggör även parkering för funktionsnedsatta inom ett avstånd på 25 meter från
entré på framtida utbyggnad av Bergshotellet.
Teknisk försörjning
Dagvatten
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Dagvatten kan infiltreras
inom planområdet eller ledas vidare via öppna diken.
Nätstation
Inom fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2 finns en befintlig nätstation som försörjer Järvzoo med
ström. Området planläggs som teknisk anläggning.

Fastighetskonsekvenser
Konsekvenser för varje enskild fastighetsägare med fokus på fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, inlösen, nyttjanderätt mm.
Fastighetsbildning
Fastighet Järvsö Kyrkby 23:2
Del av fastigheten planläggs för kvartersmark parkering. Planområdets södra del
genomkorsas av vandringsstig till Badtjärn. Denna del planläggs som parkering.
Delar av fastigheten som tidigare varit planlagd som skog planläggs som parkering.
En gemensamhetsanläggning bör inrättas inom Järvsö syd som förvaltar befintliga
parkeringar och angörande vägar. Förslag på gemensamhetsanläggningens innehåll har
tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda verksamheter.
Ansökan har skickats in till lantmäteriet under 2018. Samtliga parkeringar i denna detaljplan
bör ingå i den nya gemensamhetsanläggningen som bildas.
En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas för de fastigheter för vilka det är av
väsentlig betydelse att ha del i anläggningen (5 § AL). I förrättningen
prövas vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen
samt vilka andelstal dessa ska ha.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planprocess/ tidplan
Planarbetet har bedrivits genom standardförfarande och antagits av kommunstyrelsen.
Tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

-

september 2018
oktober 2018
december 2019
december 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess den ersätts, ändras eller
upphävs. Men efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller upphävas
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen och genomförandet av parkeringar
söder om Vallmovägen. För parkering norr om Vallmovägen skall avtal upprättas som
reglerar ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör.
Framtida gemensamhetsanläggning, vägsamfälligheten för Järvsö Syd, skall stå för drift och
underhåll av planlagda parkeringsytor.
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsrättsliga åtgärder är t ex avstyckning, fastighetsreglering, bildande av
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt samt servitut. Lantmäterimyndigheten i genomför
efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft.
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