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§ 98 Dnr 00008/2021  

Månadsuppföljning maj 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per maj 2021 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per maj 2021 visar på ett överskott på 2 430 000 
kronor.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juli 2021 
Månadsuppföljning maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 99 Dnr 00106/2021  
BYGG.2021.149 

Tidsbegränsat bygglov med startbesked för tillbyggnad 
av kiosk, TC och plank på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende placering på S,
Skogsmark.
Tidsbegränsat bygglov medges.

2. Tidsbegränsat bygglov till och med 30 juni 2026 beviljas med stöd av 9
kap. 33 § plan- och bygglagen.

3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen krävs inte i detta ärende.

4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen.

5. Avgiften för beslutet är 6 993 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

SSN 2021-08-18
(Signerat, SHA-256 522A4251DDD0E67F2706315CC8D0D88BCCAC10B88F8862885148AF9FD9A6E3C3)

Sida 6 av 57



Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
10(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 100 Dnr 00108/2021  
FÖRBESKED.2021.12 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Måga 3:8 i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

• Det förutsätts att nybyggnad placeras, utformas och planeras så att
gällande regelverk om buller och vibration tillgodoses enligt
trafikverkets yttrande från 14 juni 2021. Bygglovsansökan ska innehålla
uppgifter om hur kraven kan komma att uppfyllas.

• Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning eller anges i
bygghandling.
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§ 101 Dnr 00109/2021  
FÖRBESKED.2021.14 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Storhaga 17:3 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 102 Dnr 00115/2021  
FÖRBESKED.2021.13 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
fritidshus på Järvsö-Hamre 11:34 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.

2. Avgiften för beslutet är 17 067 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 103 Dnr 00107/2021 
FÖRBESKED.2021.16 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus på Öster-Skästra 7:38 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 17 067 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 104 Dnr 00112/2021  
BYGG.2021.165 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på Borr 2:42 i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och avvikelsen är för stor för att
beslut ska kunna medges enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Avgiften för beslutet är 3 216 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 105 Dnr 00113/2021  
BYGG.2021.162 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på Järvsö-Boda 11:30 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Rickard Paulsson med certifieringsnummer SC 1254-11.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta bygglovshandläggaren för att boka ett samråd.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.

6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 24 170 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 106 Dnr 00051/2021 

Utdelning av kulturstipendium och kulturdiplom 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämndens beslutade 18 maj 2021, § 80 om vilka som skulle 
få årets kulturstipendium respektive kulturdiplom. 

På dagens sammanträde delas stipendium och diplom ut. 

Ljusdals kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Eiwor Kjellberg och 
Charlie Granberg. 

Ljusdals kommuns kulturdiplom tilldelas Järvsö församling. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021 § 80 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 107 Dnr 00191/2020 

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten 
Miljöenheten har ett förväntat minusresultat i år, beroende på: 
• Pandemin färre ansökningar om enskilt avlopp och ej möjlighet att fylla

på med andra projekt.
• Dubbelbemanning under hösten. En tjänst extra för upplärning på grund

av pensionsavgång för mycket erfaren inspektör vid årsskiftet.
Planen är att försöka ta igen en del av underskottet under hösten om 
restriktionerna lättar. 

Nyheter 
• Samarbete med Närljus kring nya livsmedelsverksamheter som inte

registrerat sig för att dessa ska slippa böter.
• Möte under hösten med Kronofogden. Vad kan Kronofogden bistå oss

med?
• Påbörjat arbetet med en ny behovsutredning och tillsynsplan. Mer

långsiktig planering och färdiga planer för projekt som täcker upp
eventuella förändringar.

• Arbetstiden har ökat markant när fler företag och media begär ut
handlingar. Tar resurser både administrativt och av handläggarna.

Rapport sommaren 2021 
• Stängning av Hennan campings restaurang under helgen 2-5 juli på

grund av att det inte var säkert ur livsmedelssynpunkt.
• Två ärenden gällande eldning av avfall (Rödmyra och Förnebo) varav

båda fastighetsägarna har åtalsanmälts för miljöbrott (sekretess).
• Inga klagomål om trängsel. Alkoholinspektörerna har gjort tillsyn åt oss

i sitt ordinarie arbete. Detta kommer att internfaktureras, cirka 5 000-
10 000 kronor.
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• Många obefogade klagomål inkommer som tar mycket tid i anspråk och
inte går att ta betalt för.

• Unax-branden kommer ta stora resurser i anspråk på miljöenheten.
Kommunen har haft tre stora miljöolyckor (branden på ICA Järvsö,
tankbilsolyckan i Ramsjö samt branden på Unax i Ljusdal) på mindre än ett
år och detta har varit mycket tungt resursmässigt.

Gata- och parkenheten 

Allmänt 
• Ekonomin ser bra ut i nuläget
• Personalen jobbar bra! Skönt GO i samtliga.
• 1 långtidssjukskriven
• Oro inför eventuella förändringar gällande AME
• Hur gör vi gällande invasiva arter??? Ett större problem än vad

Gata- och parkenheten kan lösa.
• Nu i helgen genomförs Älvstädningen (Ljusnan).
• Ofta skadegörelse på toaletten vid Östernäs

Projekt 2021 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen, nyanläggning - ej påbörjad
• GC Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen) nyanläggning -

kommer inte att utföras
• GC Sjulhamregatan nyanläggning - klar för asfalt
• Västa Bölevägen , urgrävning - Oktober
• Båthusvägen , urgrävning - Oktober
• Brännas, nyanläggning - Ej klart med markägare
• Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering - klart
• Tullvägen, ny asfaltering - klart
• GC Båthusvägen , urgrävning - pågår
• Rehnbergsvägen, urgrävning - beställt
• Kläppa byväg, nyanläggning - klart
• GC Ljusdal - Järvsö, nyanläggning - pågår
• GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50 procent) - pågår
• Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart
• Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering - klart
• GC-anslutning Hybovägen järnvägsbro, nyanläggning - Utreds
• GC Verkstadsskolevägen , nyanläggning (bidrag TRV 50 procent) -

pågår
• Färdigställa Signeulsparken - pågår
• Översyn tillgänglighet lekparker – pågår
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
32(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Pågående projekt 
Rensning av ett antal av våra drygt 3 000 dagvattenbrunnar. avsätter cirka 
100 000 kronor avsätts årligen, vilket räcker till mellan 200-300 brunnar 
beroende på läge och hur igensatta dom är. 
Ett antal prioriterade brunnar rensas varje år.  
Beställt men entreprenör har inte påbörjat 

Plan- och byggenheten 
Enheten har haft bemanning hela sommaren och alltid bygglovshandläggare 
i tjänst. 

Nuläge 
• Fortsatt högt tryck på byggfrågor.
• Ökning av förhandsbesked.

Hösten 
• Planeringstrategi, underlaget presenteras av länsstyrelsen 25 augusti -

Översiktsplanen
• Byggruppen har en hel dags planering 26 augusti,  t ex av tillsynsarbetet,

vem gör vad etcetera.
• Johan Hydling kommer att gå in och stötta Kenneth Jakobas och Lisa

Hagen med bostadsanpassningsärenden.
• Ny planhandläggare börjar 4 oktober; Anna Liw som kommer att läras upp.

”I senaste plantidsskriften påtalar man att en framgångsfaktor vid 
samhällsplanering är att detaljplaneavdelningen sitter nära 
bygglovavdelningen.” 

Räddningstjänsten 
• Mindre skogsbrand släcktes genom samverkan med Norrhälsinge

Räddningstjänst.
• Unax-branden:

Större brand i affärslokal med tillhörande lager. Mycket komplicerad
släckning på grund av alla brandfarliga varor som fanns i lokalen och på
lagret.
Insatsen genomfördes med resurser från våra egna stationer i Ljusdal,
Färila och Järvsö samt i samverkan med Kommunalförbundet
Hälsingland, KFH som bistod med resurser från två stationer.
Samverkan skedde med miljöenheten, Ljusdal Energi med flera.

Ekonomi: ett litet underskott på  cirka 100 000 kronor per 31 juli. 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
33(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Operativt mycket lugn sommar (förutom Unax) med bara ett fåtal mindre 
insatser. 

Närtid: 
Planerad rökdykarutbildning i september för nya brandmän. 
Försöker rekrytera mer personal till Järvsö. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
34(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 108 Dnr 00105/2021 
ADM.2020.17 

Verksamhetsplan för miljöenheten tillsynsåret 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Verksamhetsplan för året 2021 antas.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 1 kap 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska den operativa 
tillsynsmyndigheten (Samhällsservicenämnden) upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 

På grund av hög arbetsbelastning i samband med nyrekrytering samt ny 
lagstiftning och tillsyn av trängsel kopplat till Coronapandemin har förslaget 
till ny verksamhetsplan för tillsynsåret 2021 blivit försenad. Miljöenheten 
har i stort prioriterat sin tillsyn utifrån VÅG, Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2017-2021 och har  hittills i år i stort följt den föreslagna 
planen med den skillnaden att viss tillsyn behövt nedprioriteras eller 
förändras på grund av rådande restriktioner i samhället samt 
riskbedömningar för personalens hälsa och säkerhet.  

Motivering till beslut 
Verksamhetsplanen ger riktlinjer för miljöenhetens tillsyns- och 
kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare har deltagit i framtagandet 
av behovsutredning och prioriteringar i verksamhetsplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Förslag till verksamhetsplan för miljöenheten 2021, 9 augusti 2021 
Kontrollplan livsmedel 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Miljöenheten, Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
35(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 109 Dnr 00110/2021 
ADM.2021.17 

Nya lokala riktlinjer för skyddsåtgärder vid 
bensinstationer och större tankningsplatser 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Föreslagna riktlinjer gällande skyddsåtgärder vid bensinstationer och
större tankningsplatser antas.

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid 
prövning av anmälan om miljöfarliga verksamheter som innehåller eller 
innebär tankning av fordon eller som har egna cisterner. Riktlinjerna ger 
handläggarna stöd i hur ärenden ska bedömas samt ger verksamhetsutövarna 
en mer rättssäker och jämlik prövning. Riktlinjerna ger också miljöenheten 
möjlighet att i ett tidigt skede informera sökande om vilka krav som kan 
komma att ställas på deras verksamhet.  

Riktlinjerna gäller för utomhuscisterner och cisterner som tas ur bruk där 
diesel, eldningsolja och andra miljö- och/eller brandfarliga produkter har 
förvarats. Syftet är att förebygga skador i miljön vid eventuellt läckage. 
Riktlinjerna gäller för Ljusdals kommun och utöver vad som sägs i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2017:5. 

Motivering till beslut 
Uppställning av cisterner för förvaring av drivmedel, eldningsolja och andra 
kemikalier medför risker framför allt ur miljösynpunkt, men även ur brand 
och explosionssynpunkt. Petroleumprodukter sprids lätt i miljön och är 
kostsamt och besvärligt att sanera. Läckage kan ge stor skada både i mark 
och i vatten. Därför ska förvaring och hantering ske så att olyckor respektive 
läckage till mark, grund- och ytvatten förhindras. Samhällsservicenämnden 
anser att det är viktigt att förebygga och begränsa föroreningar så tidigt som 
möjligt, helst redan vid källan.    

SSN 2021-08-18
(Signerat, SHA-256 522A4251DDD0E67F2706315CC8D0D88BCCAC10B88F8862885148AF9FD9A6E3C3)

Sida 35 av 57



Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
36(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Skyddsåtgärder vid bensinstationer och större tankningsplatser 9 augusti 
2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Miljöenheten 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
37(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 110 Dnr 00111/2021 
ADM.2021.17 

Nya lokala riktlinjer för skyddsåtgärder vid 
farmartankar och mindre tankanläggningar 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Föreslagna riktlinjer gällande skyddsåtgärder vid farmartankar och
mindre tankanläggningar antas.

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid 
prövning av anmälan om miljöfarliga verksamheter som innehåller eller 
innebär tankning av fordon eller som har egna cisterner. Riktlinjerna ger 
handläggarna stöd i hur ärenden ska bedömas samt ger verksamhetsutövarna 
en mer rättssäker och jämlik prövning. Riktlinjerna ger också miljöenheten 
möjligheten att i ett tidigt skede informera sökande om vilka krav som kan 
komma att ställas på deras verksamhet.  

Riktlinjerna gäller för utomhuscisterner och cisterner som tas ur bruk där 
diesel, eldningsolja och andra miljö- och/eller brandfarliga produkter har 
förvarats. Syftet är att förebygga skador i miljön vid eventuellt läckage. 
Riktlinjerna gäller för Ljusdals kommun och utöver vad som sägs i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2017:5. 

Motivering till beslut 
Uppställning av cisterner för förvaring av drivmedel, eldningsolja och andra 
kemikalier medför risker framför allt ur miljösynpunkt, men även ur brand 
och explosionssynpunkt. Petroleumprodukter sprids lätt i miljön och är 
kostsamt och besvärligt att sanera. Läckage kan ge stor skada både i mark 
och i vatten. Därför ska förvaring och hantering ske så att olyckor respektive 
läckage till mark, grund- och ytvatten förhindras. Samhällsservicenämnden 
anser att det är viktigt att förebygga och begränsa föroreningar så tidigt som 
möjligt, helst redan vid källan.    
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
38(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Skyddsåtgärder vid farmartankar och mindre tankanläggningar 9 augusti 
2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Miljöenheten 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
39(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 111 Dnr 00114/2021 
HÄL.2021.108 

Begäran om att befrias från handläggningsavgift 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Begäran om befrielse från handläggningsavgift avslås.

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan om installation av värmepump på fastigheten Järvsö-Boda 6:14 
inkom 18 maj 2021. Anmälan gällde installation av värmepump; BOSCH 
7001 I LWM 16, med 2,3 kg köldmedium, typ R410 A. Köldbärarvätska av 
märket Etanol med en volym om 180  liter som också används som 
rostskyddsinhibitor och frostskyddsmedel. Anläggningen var tänkt att bestå 
av en kollektorslang som är 600 meter samt ett lodrät borrhål med ett djup av 
300 meter. 

Beslut med försiktighetsmått fattades 19 maj 2021 och skickades både till 
fastighetsägaren samt till den firma som var anlitad för installationen. 26 maj 
2021 inkom mottagningskvitto signerat av sökanden och ärendet avslutades.  

29 juli 2021 inkom fastighetsägare, efter samtal med miljöchef Ann-Catrin 
Stolt, med en skrivelse gällande avgiften där han anförde att han ville bli 
befriad från handläggningsavgiften för ärendet då det inte var möjligt att 
borra på platsen eftersom borren styrde snett och rören gick av. Två 
borrningsförsök gjordes, men sedan fick man avbryta.  

Motivering till beslut 
I  Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område (KF § 231, 2015-11-30),  framkommer att (2 § 2p) avgift ska betalas 
för handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd. Vidare framkommer även (4 §) att beslut om 
nedsättning eller efterskänkning av avgift ska fattas av nämnden.  I 22 § står 
det beskrivet att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgiften i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.  
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
40(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Enligt taxans bilaga 1 ska en avgift som motsvarar 2 timmar tas ut för 
prövning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 
avgift som fakturerats är 2 144 kronor vilket motsvarar 2 timmar * 1 072 
kronor i enlighet med taxebilagan.  

I anmälningsprocessen för bergvärme i det aktuella fallet har följande 
arbetsmoment ingått:  

• Mottagande och diarieföring av de inkomna anmälningshandlingarna.
• Prövning av ärendet. Till exempel säkerställa att inga vattentäkter finns i

närområdet som riskerar att påverkas av installationen (förorening av
vattnet, minskning i vattentillgång eller uttorkning av vattentäkter osv).
Undersöka risken för att tidigare miljöfarlig verksamhet eller annan
förorenande verksamhet skett på platsen eftersom sökanden då riskerar att
sprida föroreningarna samt blir ansvarig för sanering. Undersöka
förekomster av annan risk eller annat som kan innebära en negativ
påverkan på miljö eller hälsa från installationen enligt SGUs riktlinjer
Normbrunn-16. Undersöka om grannar behöver höras i ärendet.

• Skriva beslut i ärendet.
• Skicka beslut samt diarieföra ärendet.
• Ta emot bekräftelse på att mottagaren fått del av beslutet, diarieföra detta

samt avsluta och arkivera ärendet.

I prövningen av ärenden gällande bergvärme görs ingen kontroll av 
berggrundens lämplighet för borrning eftersom installationen tekniskt och 
genomförandemässigt är sökandens ansvar.  En sådan kontroll är heller inte 
möjlig innan borrning då det inte finns tillräckligt bra kartering av Sveriges 
berggrund för att kunna göra en säker bedömning av lämpligheten eller om 
problem liknande det i detta ärende kan komma att inträffa. Oftast vet man 
inte ens vilket djup berggrunden påträffas och därför har de flesta 
installatörer i dagsläget ett visst meterantal som ingår i offerten men 
resterande får man betala för i meterpris.  

Samhällsservicenämnden anser att det, utifrån att nämnden fullgjort sitt 
utredningsansvar i detta ärende samt utifrån ärendets omfattning gentemot 
avgiftens storlek, inte finns skäl att efterskänka avgiften.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Begäran om att befrias från handläggaravgift 9 augusti 2021 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
41(56) 

Datum 
2021-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Fastighetsägaren 
Miljöenheten 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
42(56) 

Datum 
2021-08-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112 Dnr 00007/2019  

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - 
antagande 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 
närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 
projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 
förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 
lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 
 
Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 
för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 
därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 
 
De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 
sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 
en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 
del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 
omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 
Samrådsredogörelse 29 november 2020 
Granskningsutlåtande 16 juli 2021 
Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

SSN 2021-08-18
(Signerat, SHA-256 522A4251DDD0E67F2706315CC8D0D88BCCAC10B88F8862885148AF9FD9A6E3C3)

Sida 42 av 57



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
43(56) 

Datum 
2021-08-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt.  
 

SSN 2021-08-18
(Signerat, SHA-256 522A4251DDD0E67F2706315CC8D0D88BCCAC10B88F8862885148AF9FD9A6E3C3)

Sida 43 av 57



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
44(56) 

Datum 
2021-08-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr 00090/2021  

Planbesked för Öje 11:22 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Negativt planbesked lämnas gällande detaljplan för fastigheten Öje 

11:22 i Järvsö, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
2. Att den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- 

och bygglagen.   

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren inkom 3 juli 2021 med ansökan om att planlägga del av 
fastigheten Öje 11:22 för bostäder. Området bedöms i Fördjupad 
översiktsplan för Järvsö (2014-2024) som olämpligt för bebyggelse. 
Fastigheten ligger inom område med risk för översvämning i samband med 
100-årsflöde. Fastighetens södra del har fram till 1970-talet används som 
soptipp för hushållssopor, och uppströms den bäck som det aktuella området 
angränsar till ligger dessutom en nedlagd industritipp. Om området drabbas 
av översvämning är sannolikheten stor att det aktuella planområdet 
exponeras av de föroreningar som finns, dels i den nedlagda industritippen 
samt även i soptippen för hushållssopor. Området omfattas även av 
strandskydd samt flera riksintressen. Området bedöms inte kunna uppfylla 
kraven enligt 2 kap PBL och ta hänsyn till både allmänna och enskilda 
intressen. 
 
Fastigheten som tidigare är obebyggd omfattar cirka 1,8 hektar och ligger 
öster om centrala Järvsö, mellan Kyrkbyvägen och sjön Kyrkbyvågen. 
Området är naturskönt och ansluter med ett mindre avstånd till byn Kyrkbyn 
öster om centrala Järvsö. Området utgörs mestadels av strandängar och 
betesmark, och genom området rinner en mindre bäck. Fastighetsägaren 
avser att stycka av tomter för bostadshus i den norra delen av fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 juli 2021 
Ansökan om planbesked med bilagor 3 juni 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 114 Dnr 00291/2019  

Detaljplan för Sörvåga 5:16 i Järvsö - beslut om samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att skicka detaljplan för del 

av Sörvåga 5:16 på samråd med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen.    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden beslutade den 23 mars 2021 § 42 att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
fastigheten Sörvåga 5:16 i Järvsö. Syftet är att planlägga området för 
bostäder samt fritidshus i anslutning till Pell-Persvägen och Lustevägen 
nordväst om centrala Järvsö. Området är omnämnt i Fördjupad översiktsplan 
för Järvsö 2014-2024 som, citat: ”..obebyggd mark lämpad för en framtida 
expansion av bostadsområdet.”        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 juli 2021 
Samrådshandlingar 9 augusti 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 115 Dnr 00088/2021  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen 
- Svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen har inkommit. 
Förslagsställaren skriver:  
"Jag anser att Ljusdal behöver ha en gång- och cykelbana till Älvvallen från 
OKQ8-korsningen. Anledningen är att det åker tung trafik på Kyrksjönäs-
vägen, vilket är samma väg som våra ungdomar ska cykla på till sina 
friidrotts-, fotbolls- och tennisaktiviteter, samt ta sig till Folkparken.  
De barn och ungdomar som bor vid bland annat Slotte-, Kläppa- och 
Ämbarboområdena cyklar inte först till Östernäs och för att ta sig till gång- 
och cykelbanan som börjar där. Ser ni på kartan så blir det en väldig omväg 
för ungdomarna, som vill på ett smidigt sätt ta sig till sina aktiviteter. 
Jag och andra föräldrar tar nu bilen till Älvvallen istället för att låta våra barn 
att cykla till sina fritidsaktiviteter, vilket inte är miljömässigt hållbart och 
som förälder anser jag att det inte är föredömligt att skjutsa sina barn till 
deras träningar, vilket skulle kunna vara en bra uppvärmning annars. Vi som 
cyklar mycket vet hur läskigt det är att cykla vid svängen vid Unax och att 
bli omkörd av en lastbil vid möte. Inget vi vill att våra barn ska uppleva och i 
värsta fall cykla omkull med tragisk utgång. 
 
Så jag önskar att ni kan fatta ett positivt beslut angående detta, och en gång- 
och cykelbana kan påbörjas nu i sommar." 
 
Gata- och parkchefen skriver i sin bedömning att gata- och parkenheten för 
närvarande ser över möjligheterna att anordna GC-väg så som 
förslagsställaren önskar. Målet är att kunna ha den färdigbyggd innan 
sommaren 2022. 
 
Aktuell vägsträcka är i dagsläget under utredning. Kommunen har inte full 
rådighet över marken på sträckan men förhandlingar med berörda 
fastighetsägare har inletts. 
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Tanken från kommunens sida är att GC-vägen ska fortsätta på Smedsgatan 
förbi OKQ8 och vidare utmed Kyrksjönäsvägen och ansluta på Kyrksjö-
slingan vid infarten till värmeverket. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 77 
Medborgarförslag 2 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Gata- och parkenheten 
Akt 
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§ 116 Dnr 00082/2021  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från moderaterna som anser att trafiksäkerheten 
mellan Tallåsen och Ljusdal behöver förbättras. Speciellt gäller det vägen 
mellan Tallåsen och Ljusdal över Ångsäter. Många incidenter och mindre 
olyckor har inträffat på denna sträcka med dödliga utgångar. Moderaterna 
vill se en gång- och cykelväg mellan Tallåsen och Ljusdal. En dylik åtgärd 
skulle avsevärt förbättra trafikklimatet på sträckan.  
 
Gata- och parkchefen skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen är 
en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. Den 
regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 
fastställdes av Trafikverket våren 2018.  
 
Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 
länsplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021 
Motion 24 maj 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen,  
Akt 
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§ 117 Dnr 00027/2021  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om restaurering av Norrbytjärn 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har fått ett medborgarförslag om att kommunen ska agera 
för att Norrbytjärnen och omgivande våtmark restaureras för att förhindra 
den pågående igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan 
utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är beroende av våtmark. 
Särskilt fågellivet nämns i förslaget. 
 
Förslagsställaren bedömer att området genom olika åtgärder kan komma att 
utgöra en viktig miljö för flera djur- och växtarter samt en möjlighet till 
rekreationsområde för boende och besökande i området som i övrigt saknar 
besöksvänliga fågellokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Finansiering av åtgärderna föreslås ske med 90 procent stöd för kostnaderna 
genom LONA-bidrag. 
 
Kommunekologen skriver i sitt yttrande att  
 
Kommunekologen är positiv till förslaget om att restaurera Norrbytjärnen 
och omgivande våtmark. 
 
Kommunekologen föreslår att om projektet ska genomföras så bör en 
förstudie göras där åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, 
finansiering, med mera utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita 
för genomförandet av förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta 
projektet till ett genomförande av de åtgärder som föreslås i förstudien. 
 
1 dagsläget saknas resurser för att driva åtgärdsförslaget i kommunal regi.  
Därför hänvisas  förslagsställaren till att hitta extern huvudman för projektet. 
Kommunen kan vara behjälplig med att göra en LONA-ansökan om det 
finns en lämplig huvudman och projektägare som kan hålla i projektet. 
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Kommunen kan då även ta ställning till om medfinansiering kan ske via tex 
kommunens naturvårdsfond. 
 
Bedömning 
Förslaget är ett lovvärt och intressant initiativ på hur naturvärden och 
rekreationsvärden skulle kunna höjas i anslutning till Los samhälle. 
Kommunen besitter inte sakkunskap om restaurering av våtmarker och kan 
därför inte i detta läge uttala sig om vilka åtgärder som är lämpliga att sätta 
in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår att om projektet ska genomföras så 
bör en förstudie göras där åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, 
finansiering, med mera, utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita 
för genomförandet av förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta 
projektet till ett genomförande av de åtgärder som kommit fram i förstudien. 
 
Efter att åtgärderna genomförts krävs också att någon form av kontinuerlig 
tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 
friluftsliv och för besökare. 
 
Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 
vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 
extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 
med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 
innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 
finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 
kostnaden blir. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 
Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 
Medborgarförslag 15 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 

SSN 2021-08-18
(Signerat, SHA-256 522A4251DDD0E67F2706315CC8D0D88BCCAC10B88F8862885148AF9FD9A6E3C3)

Sida 53 av 57



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
54(56) 

Datum 
2021-08-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 118 Dnr 00080/2021  

Initiativärende från Sigurd Mattsson (C) gällande 
brandförsvaret i Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yrkandet i initiativärende om allmän utbildningsinsats i brandkunskap 

för fastighetsägare i kommunens västra byar avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett initiativärende har lämnats av en ledamot i samhällsservicenämnden om 
att arrangera allmänna utbildningsinsatser i brandkunskap för fastighetsägare 
i kommunens västra byar. Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att planera och genomföra dessa utbildningar, samt att deltagare 
som genomgår utbildningen erhåller en brandsläckare som premie. Cirka 78 
hushåll med 123 folkbokförda personer finns i de aktuella byarna och 
kostnaden för denna utbildningsinsats beräknas till cirka 32 000 kronor (8 
tillfällen med upp till 12 deltagare/tillfälle x 4 000 kronor). Kostnaden för 
föreslagen premie i form av en brandsläckare beräknas till cirka 23 400 
kronor (78 hushåll x 300 kronor). Total kostnad ca 55 400 kronor. 
 
Då kommunstyrelsen nu har meddelat att man inte har för avsikt att behandla 
detta initiativärende, och i stället har hänvisat ärendet tillbaka till 
samhällsservicenämnden för beslut, föreslås nämnden att avslå ärendet. 
Detta på grund av att samhällsservicenämnden inte har möjligheter att 
finansiera denna typ av allmänna utbildningsinsatser, då nämndens 
budgetposter för externa bidrag endast avser kulturarrangemang eller 
idrottsverksamhet riktade mot ideella föreningar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Meddelande från kommunstyrelsen 17 juni 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 84 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 
Initiativärende 1 mars 2021  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Reservation 
 
Sigurd Mattsson (C) reserverar sig mot förslaget. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 119 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN: 51-61 
Bygg: 438-584 
Miljö: 381-507 
Gata/park: 1-53 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 augusti  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 98 Dnr 00008/2021  


Månadsuppföljning maj 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per maj 2021 godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per maj 2021 visar på ett överskott på 2 430 000 
kronor.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juli 2021 
Månadsuppföljning maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 99 Dnr 00106/2021  
 BYGG.2021.149 


Tidsbegränsat bygglov med startbesked för tillbyggnad 
av kiosk, TC och plank på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende placering på S, 


Skogsmark.  
 Tidsbegränsat bygglov medges. 
 
2. Tidsbegränsat bygglov till och med 30 juni 2026 beviljas med stöd av 9 


kap. 33 § plan- och bygglagen. 
 
3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 


bygglagen krävs inte i detta ärende. 
 
4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 


och bygglagen. 
 
5. Avgiften för beslutet är 6 993 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Då byggnadsverket är befintligt och lov söks i efterhand beslutar 
samhällsservicenämnden att åtgärden får verkställas trots 9 kap 42 a § plan- 
och bygglagen.  


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat lov i efterhand för uppförande av 
kiosk, plank och torrdass på Järvsö Kyrkby 23:3 i anslutning till befintlig 
tidsbegränsad restaurangbyggnad.  
 
Sökande: Eftertanke i Järvsö. 
 
De sökta byggnadsverken finns redan på platsen och ett tillsynsärende är 
påbörjat och beslut är taget avseende föreläggande om rivning samt 
påförande av sanktionsavgifter för de olovligt uppförda byggnaderna på 
platsen (ärende nummer ALM.2020.29). 
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Ärendet är överklagat av verksamhetsutövaren. 
 
Restaurangbyggnaden som de sökta åtgärderna ansluter till fick tidsbegränsat 
bygglov 2016 till och med 30 juni 2026. Detta hanteras i BYGG.2016.165. 
 
Permanent bygglov söktes för verksamheten i ärende BYGG.2020.143 vilket 
avslogs av nämnden då det, bland annat, strider mot de gällande 
områdesbestämmelser som finns samt inte uppfyller kraven i 2 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Ärendet är överklagat av verksamhetsutövaren. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser 337 "Öjebergets södra del i 
Järvsö". Bestämmelserna innebär bland annat att området för etableringen är 
benämnt som S, Skogsmark. 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö Kyrkby 23:2, Järvsö 
Kyrkby 23:3 och Järvsö Kyrkby 23:5. 
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Det sökta bygglovet bedöms inte följa gällande områdesbestämmelse 
avseende placering på S, Skogsmark. Åtgärden bedöms vara så pass 
avvikande att liten avvikelse inte kan medges. 
 
Byggnadsverken uppfyller inte kraven på tillgänglighet eller krav ställda i 2 
kap. 5 § Plan- och Bygglagen (2010:900) men då det är en tidsbegränsad 
etablering och de nya byggnaderna inte tillskapas på en ytterligare plats i 
området, bedömer nämnden att frågorna gällande tillgänglighet och 
lokaliseringsprövning inte vidare förändras då det inte är en permanent 
etablering.   
 
Då de sökta byggnaderna är nybyggda i anslutning till en befintlig 
restaurangbyggnad som redan har tidsbegränsat lov till och med 30 juni 2026 
bedömer nämnden att ansökan kan beviljas med tidsbegränsat lov med 
samma sluttid som restaurangbyggnaden på samma plats.  
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd från annan myndighet. 
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Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet då 
byggnaden är befintlig. Ansökan om slutbesked skall inkomma snarast så att 
slutbesked kan meddelas.  
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
I detta ärende krävs inte utstakning och lägeskontroll då byggnadsverken är 
befintliga. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 6 maj 2021 
Skrivelse diarieförd 6 maj 2021 
Avvecklingsplan samt skrivelse om tidsbegränsat lov diarieförd 19 juli 2021 
Ritningar diarieförda 6 maj 2021 
Situationsplan diarieförd 6 maj 2021 
Översiktskarta diarieförd 6 augusti 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 6 maj 2021 
Kontrollplan diarieförd 6 maj 2021 
Yttrande från Järvsö Kyrkby 23:2 diariefört 25 maj 2021 
Yttrande från Järvsö Kyrkby 23:3 diariefört 27 maj 2021 
Yttrande från Järvsö Kyrkby 23:5 diariefört 31 maj 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M) och Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via REK 
Lagfaren ägare till Järvsö Kyrkby 23:3 (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" 
Järvsö Kyrkby 23:2 
Järvsö Kyrkby 23:5 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 100 Dnr 00108/2021  
 FÖRBESKED.2021.12 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Måga 3:8 i Ljusdal 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


• Det förutsätts att nybyggnad placeras, utformas och planeras så att 
gällande regelverk om buller och vibration tillgodoses enligt 
trafikverkets yttrande från 14 juni 2021. Bygglovsansökan ska innehålla 
uppgifter om hur kraven kan komma att uppfyllas.  


• Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning eller anges i 
bygghandling. 
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Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus 
på Måga 3:8 i Ljusdals kommun. Den tänkta huvudbyggnaden är en 1,5- 
våningsbyggnad om cirka 150 kvadratmeter med träfasad i grå kulör med 
sadeltak i svart plåt.  
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Den tänkta platsen omfattas av vägområde från riksväg 83.  
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Måga 14:4, Måga 2:11, Måga 
2:9, Måga 3:10 och Måga 3:9. 
 
Grannfastigheterna har inte inkommit med synpunkter i ärendet.  
Trafikverket skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra gällande 
förslaget men gällande regelverk om buller och vibration ska tillgodoses. 
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara en naturlig förtätning i området och inte 
påverka kringliggande bebyggelse eller bystruktur. Områdets byggnation är 
till stor del av klassisk byggnation med inslag av modernare formspråk 
varvid den tänkta byggnaden inte bedöms avvika på ett betydande vis. 
 
Gällande buller och vibrationer så ska det lösas genom tekniska lösningar i 
byggnationen då nämnden inte förespråkar byggnation av plank. Detta 
kommer att hanteras i själva bygglovskedet. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
varför ansökan ska beviljas.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
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från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 28 april 2021  
Översiktskarta diarieförd 5 augusti 2021 
Situationsplan diarieförd 28 april 2021  
Husförslag diariefört 28 april 2021  
Foton från platsbesök diarieförda 3 augusti 2021 
Yttrande från Måga 2:11 diariefört 9 juni 2021 
Yttranden från Måga 14:4 diarieförda 9 juni 2021 
Yttrande från Trafikverket diariefört 14 juni 2021 
Yttrande från Måga 2:9 diariefört 29 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Måga 3:8 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Remissinstanser 
Trafikverket (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Måga 14:4 
Måga 2:11 
Måga 2:9 
Måga 3:10 
Måga 3:9 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 101 Dnr 00109/2021  
 FÖRBESKED.2021.14 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Storhaga 17:3 i Ljusdal  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus på Storhaga 
17:3 i Ljusdals kommun. I ansökan anger sökanden att de önskar uppföra ett 
1,5 våningshus med en byggyta på 152 kvadratmeter. Huset ska uppföras 
med träfasad i vit kulör med ett svart plåttak.  
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Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken 
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten eller kringliggande bebyggelse har inget utpekat kulturhistoriskt 
värde.  
 
Platsen besöktes av bygglovhandläggare Johan Hydling 3 augusti 2021. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Storhaga 17:3, Storhaga 8:11, 
Storhaga 5:7, Kallmyr 6:4, Kallmyr 4:1 och Öster-Skästra 9:32.  
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara väl anpassad till kringliggande bystruktur 
och anses inte påverka kringliggande bebyggelse eller den generella 
upplevelsen i området.  
 
Den tänkta platsen används som betesmark i dagsläget men placeringen och 
storleken på markytan gör att den inte bedöms vara brukbar jordbruksmark 
och strider därmed inte mot Ljusdals kommuns riktlinje avseende etablering 
på sådan yta. 
 
Den tänkta etableringen bedöms inte påverka förutsättningarna för det 
rörliga friluftslivet i området samt uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
varför ansökan ska beviljas.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
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Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 18 maj 2021  
Översiktskarta diarieförd 2 juni 2021 
Situationsplan diarieförd 2 juni 2021 
Husförslag diariefört 18 maj 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 3 augusti 2021 
Yttranden från Storhaga 8:11 diarieförda 15 juni 2021 
Yttrande från Storhaga 17:3 diariefört 14 juni 2021 
Yttrande från Storhaga 5:7 diariefört 16 juni 2021 
Yttrande från Kallmyr 4:1 diariefört 29 juni 2021 
Yttrande från Kallmyr 6:4 diarieförd 2 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Storhaga 17:3 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Storhaga 17:3 
Storhaga 8:11 
Storhaga 5:7 
Kallmyr 6:4 
Kallmyr 4:1 
Öster-Skästra 9:32 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 102 Dnr 00115/2021   
 FÖRBESKED.2021.13 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
fritidshus på Järvsö-Hamre 11:34 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen. 


 
2. Avgiften för beslutet är 17 067 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av tre fritidshus på Järvsö-
Hamre 11:34 i Järvsö. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(56) 


Datum 
2021-08-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Sökanden vill etablera tre stycken tomter om cirka 1 800 kvadratmeter för 
nybyggnation av fritidshus. Området är utpekat som bebyggelseområde i 
FÖP Järvsö, och i direkt anslutning till fastigheten har tidigare 
förhandsbesked beviljats (dnr 00129/2020 § 123). 
 
Sökanden vill på platsen uppföra fritidshus om 90 kvadratmeter i ett plan 
plus loft, 33 graders lutning på sadeltak. Träpanel som behandlas med 
järnvitriol. Fastigheten består idag av ny avverkad skogsmark. Avlopps- och 
vattenfrågan är tänkt att lösas genom separata borrhål samt trekammarbrunn 
för varje tilltänkt tomt, tillstånd från Miljöenheten krävs. 
 
Platsbesök utfört 3 augusti 2021 av bygglovhandläggare Johan Hydling, se 
bifogade bilder från platsbesök i handlingar som ingår i beslut. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen är området 
utpekat som bebyggelse område. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan men delvis av sammanhållen 
bebyggelse.  
Området omfattas delvis av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken.  
Området omfattas delvis av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Bondarv 13:12, Bondarv 13:20, 
Bondarv 2:53, Järvsö-Hamre 10:6, Järvsö-Hamre 11:17 samt Järvsö-Hamre 
11:20.  
 
Bondarv 13:12, Bondarv 13:20 samt Järvsö-Hamre 10:6 har inkommit utan 
synpunkter på åtgärden. Bondarv 2:53 och Järvsö-Hamre 11:17 har inte 
svarat på ställd underrättelse 
 
Järvsö-Hamre 11:20 har inkommit med följande synpunkter. 
 
"Sökande får stå för alla eventuella kostnader som berör vattenföreningen, så 
som omdragningar av slangar, stoppventiler, överloppsvatten från källan 
eventuella dräneringsdiken med mera. Slangar ska läggas på frostfritt djup. 
OBS! alla arbeten ska utföras i samråd med representant från vattenföringen 
som berörs." 
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Sökandens bemötande av yttrandet 
 
”Bifogade handlingar från fastigheten Järvsö-Hamre 11:20 stämmer överens 
med tidigare möte på fastigheten Järvsö-Hamre 11:34 där vattenledningen är 
förlagd. Därmed har sökande fastighet Järvsö-Hamre 11:34 inget att invända 
emot yttrande från Järvsö-Hamre 11:20" 
 
Ordförande i Vattenföreningen som är lagfaren ägare till fastigheten Järvsö-
Hamre 11:20 har i telefonsamtal 1 juni 2021 med bygglovhandläggare Johan 
Hydling, efter att ha fått sökandens bemötande av yttrande uppläst godkänt 
bemötandet. Ordföranden Tommy Westman har svårt med korrespondens 
via e-post och önskar därför i telefonsamtalet att muntligen få godkänna 
bemötandet från sökanden, vilket bygglovhandläggare Johan Hydling finner 
lämpligt. Berörda parter har också haft en träff på platsen för att gå igenom 
planerna för etableringen och även där träffat en muntlig överenskommelse. 
 
Motivering till beslut  
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Den tilltänkta etablering följer en naturlig bebyggelselinje i området och 
upplevs genom sin etablering som en naturlig förtätning av området. 
Området som sådant är också utpekat i den Fördjupade översiktsplanen för 
Järvsö som ett bebyggelseområde. 
 
Berörd vägförening har skriftligen godkänt etablering och ny tillfartsväg.  
 
De på platsen utpekade riksintressena bedöms inte påverkas negativ genom 
etableringen, sökanden uppmanas rådgöra med plan- och byggenheten i 
bygglovsskedet gällande utformning och uttryck för att tillvarata det för 
fastigheten utpekade riksintresset för kulturmiljövård. 
 
Inkomna synpunkter har av den sökande hörsammats och bemöts på ett sätt 
som gör att förvaltningen gör bedömningen att inget hinder föreligger för 
den tilltänkta etableringen.  
 
Den utpekade fastigheten gränsar mot detaljplanelagt område, varför 
förvaltningen gör bedömningen att en vidare etablering av området utöver 
sökta förhandsbesked för tre stycken tomter på fastigheten ska föregås av 
planläggning, något som kommunicerats till sökanden. 
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Förvaltningen samlade bedömning av ansökan blir således att ovanstående 
resonemang sammantaget leder nämnden fram till att förhandsbesked för 
åtgärden ska beviljas. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Åtgärden gällande avloppslösningen på dem tilltänkta fastigheterna bedöms 
kräva tillstånd från miljöenheten. 
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 17 maj 2021 
Situationsplan diarieförd 17 maj 2021 
Godkännande för anslutning av väg från vägförening diarieförd 7 juni 2021 
Yttrande från Bondarv 13:20 diarieförd 7 juni 2021 
Yttrande från Bondarv 13:12 diarieförd 2 juni 2021 
Yttrande från Järvsö-Hamre 10:6 diarieförd 1 juni 2021 
Yttrande från Järvsö-Hamre 11:20 diarieförd 22 juni 2021 
Sökandens bemötande av yttrande diarieförd 1 juni 2021 
Fotografier från platsbesök diarieförd 3 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Järvsö-Hamre 11:20 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Bondarv 13:12 
Bondarv 13:20 
Bondarv 2:53 
Järvsö-Hamre 10:6 
Järvsö-Hamre 11:17 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 103 Dnr 00107/2021 
FÖRBESKED.2021.16  


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus på Öster-Skästra 7:38 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 17 067 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser en avstyckning av fastigheten och uppförande av tre 
bostadshus med tillhörande garage på Öster-Skästra 7:38 i Järvsö. 
Byggnaderna är tänkt att vara 150-170 kvadratmeter i 1 eller 1,5 plan i 
Hälsingestil. 
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Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten har inga utpekat kulturhistoriska värden. 
 
Yttranden  
Ärendet har skickats på remiss till Trafikverket som inte har någon erinran 
över förslaget. De framhåller att diken och avvattning av vägområdet inte får 
försämras. 
 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna 
Öster-Skästra 7:32 och Väster-Skästra 8:34, har bedömts vara berörda.  
Inga yttranden har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Området där avstyckningen är planerad består idag av skog och naturmark 
som inte används. Växligheten får växa fritt på fastigheten. Då inte detta kan 
anses som odlingsbar mark anses marken lämplig för åtgärden.  
 
Den nya byggnationen bedöms inte påverka området nämnvärt då den är i 
direkt närhet av redan befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms 
passa in i omgivningen och anses vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (2010:900) samt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) och 
förhandsbesked kan därmed medges för den sökta åtgärden. 
 
Vid vidare utveckling av området kan detaljplaneläggning krävas. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
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Åtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan till annan myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 31 maj 2021 
Situationsplan/karta diarieförd 31 maj 2021 
Remissyttrande från Trafikverket diarieförd 18 juni 2021 


Yrkanden 


Annelie Wallberg (S) och Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Öster-Skästra 7:32 
Öster-Skästra 7:38 
Väster-Skästra 8:34 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 104 Dnr 00112/2021  
 BYGG.2021.165 


Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på Borr 2:42 i Ljusdal 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § 


plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och avvikelsen är för stor för att 
beslut ska kunna medges enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). 


 
2. Avgiften för beslutet är 3 216 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser en tillbyggnad av en komplementbyggnad om 24 
kvadratmeter på fastigheten Borr 2:42 i Ljusdal. Tillbyggnaden omfattar ett 
förråd/cykelrum. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan nr: 22 "Fritidsområde i Borr", 
lagakraftvunnen år 1959. Bestämmelserna innebär bland annat att området är 
för bostadsändamål (B) samt att inom tomtplats som omfattas av 
beteckningen B, får bebyggelse inte uppta större areal än 70 kvadratmeter.  
 
Fastigheten ligger inom område för riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 
kap. Miljöbalken (1998:808). 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till sakägare som getts tillfälle att 
yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare av fastigheterna Borr 
2:13, 2:26 och 2:41 har bedöms vara berörda. 
 
Inga negativa synpunkter har inkommit.  
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Kommunicering 
Sökande har informerats i ett telefonsamtal om att åtgärden inte följer 
detaljplanen. Sökande vill få det prövat i nämnden. 
 
Motivering till beslut 
Förslaget gällande tillbyggnad av komplementbyggnad med 24 kvadratmeter 
innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Då detaljplanen tillåter en 
bebyggelse på max 70 kvadratmeter per fastighet och fastigheten redan är 
bebyggd med över 250 kvadratmeter, vilket överskrider med 257 procent 
över tillåten bebyggelse, kan denna åtgärd inte anses som en liten avvikelse.  
 
Även fast detaljplanen är äldre (vann laga kraft 1959) och byggrätten i 
planen är starkt begränsad, anser inte nämnden att förslaget är lämpligt och 
kan godtas som en liten avvikelse, i förhållande till redan gällande befintlig 
byggnation på fastigheten. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 26 maj 2021 
Ritningar diarieförd 26 maj 2021 
Situationsplan diarieförd 26 maj 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 26 maj 2021 
Uppmätningsritning diarieförd 26 maj 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet.) Rek med 
mottagningsbevis 
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§ 105 Dnr 00113/2021  
 BYGG.2021.162 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage på Järvsö-Boda 11:30 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900). 
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen  


antas Rickard Paulsson med certifieringsnummer SC 1254-11. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta bygglovshandläggaren för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.   
 
5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


detta ärende.  
 
6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 24 170 kronor enligt taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i två våningar och ett tillhörande 
garage med carport på fastigheten Järvsö-Boda 11:30 i Järvsö. 
Enbostadshuset kommer att uppföras i två våningar med byggyta på 145 
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kvadratmeter samt garage med carport om 72 kvadratmeter. Färgsättningen 
på bostadshuset blir falurött. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Viss del av fastigheten ligger inom strandskyddat område. Då placeringen av 
både bostadshuset och garaget kommer att placeras utanför strandskyddat 
område, anses ingen strandskyddsdispens behövas. 
 
Ett förhandsbesked söktes för tre bostadshus på fastigheten Järvsö-Boda 
11:22. I den ingick den aktuella fastigheten innan den blev avstyckad och 
fick beteckningen Järvsö-Boda 11:30. Ett positivt förhandsbesked 
(BYGG.2017.454) gavs för detta 19 april 2018 som nu har förfallit. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
Miljöbalken (1998:808). 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Boda 11:22, 11:28, 12:25, 
12:27, 12:28 och Järvsö-Ede 5:21. 
De inkomna yttrandena har inga synpunkter på åtgärden. 
 
Motivering till beslut 
Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen, 
PBL (2010:900).  
 
Förslaget anses lämplig för sitt ändamål och bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan på det rörliga friluftslivet på platsen. 
 
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig kring byggnadsverken och 
inga negativa yttranden har inkommit. 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet och utformning för avsett 
ändamål och bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, 
PBL (2010:900).  
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
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Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 24 maj 2021 
Fasadritning diarieförd 24 maj 2021 
Plan- och sektionsritning diarieförd 24 maj 2021 
Plan- och sektionsritning garage/carport diarieförd 24 maj 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 24 maj 2021 
Plan- och sektionsritning diarieförd 24 maj 2021 
Fullmakt för ansökan diarieförd 24 maj 2021 
Situationsplan diarieförd 24 juni 2021 
Situationsplan med höjder och in- och utfart diarieförd 28 juni 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 24 maj 2021 
Översiktskarta diarieförd 5 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Kontrollansvarige Rickard Paulsson 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Järvsö-Boda 11:22, 11:28, 12:25, 12:27, 12:28 och Järvsö-Ede 5:21. 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar, POIT. 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 106 Dnr 00051/2021  


Utdelning av kulturstipendium och kulturdiplom 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämndens beslutade 18 maj 2021, § 80 om vilka som skulle 
få årets kulturstipendium respektive kulturdiplom. 
 
På dagens sammanträde delas stipendium och diplom ut. 
 
Ljusdals kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Eiwor Kjellberg och 
Charlie Granberg. 
 
Ljusdals kommuns kulturdiplom tilldelas Järvsö församling.  


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021 § 80 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 107 Dnr 00191/2020  


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Miljöenheten 
Miljöenheten har ett förväntat minusresultat i år, beroende på: 
• Pandemin färre ansökningar om enskilt avlopp och ej möjlighet att fylla 


på med andra projekt. 
• Dubbelbemanning under hösten. En tjänst extra för upplärning på grund 


av pensionsavgång för mycket erfaren inspektör vid årsskiftet. 
Planen är att försöka ta igen en del av underskottet under hösten om 
restriktionerna lättar. 
 
Nyheter 
• Samarbete med Närljus kring nya livsmedelsverksamheter som inte 


registrerat sig för att dessa ska slippa böter. 
• Möte under hösten med Kronofogden. Vad kan Kronofogden bistå oss 


med? 
• Påbörjat arbetet med en ny behovsutredning och tillsynsplan. Mer 


långsiktig planering och färdiga planer för projekt som täcker upp 
eventuella förändringar. 


• Arbetstiden har ökat markant när fler företag och media begär ut 
handlingar. Tar resurser både administrativt och av handläggarna. 


 
Rapport sommaren 2021 
• Stängning av Hennan campings restaurang under helgen 2-5 juli på 


grund av att det inte var säkert ur livsmedelssynpunkt. 
• Två ärenden gällande eldning av avfall (Rödmyra och Förnebo) varav 


båda fastighetsägarna har åtalsanmälts för miljöbrott (sekretess). 
• Inga klagomål om trängsel. Alkoholinspektörerna har gjort tillsyn åt oss 


i sitt ordinarie arbete. Detta kommer att internfaktureras, cirka 5 000-
10 000 kronor. 
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• Många obefogade klagomål inkommer som tar mycket tid i anspråk och 
inte går att ta betalt för. 


• Unax-branden kommer ta stora resurser i anspråk på miljöenheten. 
Kommunen har haft tre stora miljöolyckor (branden på ICA Järvsö, 
tankbilsolyckan i Ramsjö samt branden på Unax i Ljusdal) på mindre än ett 
år och detta har varit mycket tungt resursmässigt. 
 
Gata- och parkenheten 
 
Allmänt 
• Ekonomin ser bra ut i nuläget 
• Personalen jobbar bra! Skönt GO i samtliga. 
• 1 långtidssjukskriven 
• Oro inför eventuella förändringar gällande AME 
• Hur gör vi gällande invasiva arter??? Ett större problem än vad 


Gata- och parkenheten kan lösa. 
• Nu i helgen genomförs Älvstädningen (Ljusnan). 
• Ofta skadegörelse på toaletten vid Östernäs 
 
Projekt 2021 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen, nyanläggning - ej påbörjad 
• GC Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen) nyanläggning -


kommer inte att utföras 
• GC Sjulhamregatan nyanläggning - klar för asfalt 
• Västa Bölevägen , urgrävning - Oktober 
• Båthusvägen , urgrävning - Oktober 
• Brännas, nyanläggning - Ej klart med markägare 
• Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering - klart 
• Tullvägen, ny asfaltering - klart 
• GC Båthusvägen , urgrävning - pågår 
• Rehnbergsvägen, urgrävning - beställt 
• Kläppa byväg, nyanläggning - klart 
• GC Ljusdal - Järvsö, nyanläggning - pågår 
• GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50 procent) - pågår 
• Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart 
• Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering - klart 
• GC-anslutning Hybovägen järnvägsbro, nyanläggning - Utreds 
• GC Verkstadsskolevägen , nyanläggning (bidrag TRV 50 procent) - 


pågår 
• Färdigställa Signeulsparken - pågår 
• Översyn tillgänglighet lekparker – pågår 
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Pågående projekt 
Rensning av ett antal av våra drygt 3 000 dagvattenbrunnar. avsätter cirka 
100 000 kronor avsätts årligen, vilket räcker till mellan 200-300 brunnar 
beroende på läge och hur igensatta dom är. 
Ett antal prioriterade brunnar rensas varje år.  
Beställt men entreprenör har inte påbörjat 
 
Plan- och byggenheten 
Enheten har haft bemanning hela sommaren och alltid bygglovshandläggare 
i tjänst. 
 
Nuläge  
• Fortsatt högt tryck på byggfrågor. 
• Ökning av förhandsbesked. 
 
Hösten 
• Planeringstrategi, underlaget presenteras av länsstyrelsen 25 augusti - 


Översiktsplanen 
• Byggruppen har en hel dags planering 26 augusti,  t ex av tillsynsarbetet, 


vem gör vad etcetera. 
• Johan Hydling kommer att gå in och stötta Kenneth Jakobas och Lisa 


Hagen med bostadsanpassningsärenden. 
• Ny planhandläggare börjar 4 oktober; Anna Liw som kommer att läras upp. 
 
”I senaste plantidsskriften påtalar man att en framgångsfaktor vid 
samhällsplanering är att detaljplaneavdelningen sitter nära 
bygglovavdelningen.” 
 
Räddningstjänsten 
• Mindre skogsbrand släcktes genom samverkan med Norrhälsinge 


Räddningstjänst. 
• Unax-branden:  


Större brand i affärslokal med tillhörande lager. Mycket komplicerad 
släckning på grund av alla brandfarliga varor som fanns i lokalen och på 
lagret.  
Insatsen genomfördes med resurser från våra egna stationer i Ljusdal, 
Färila och Järvsö samt i samverkan med Kommunalförbundet 
Hälsingland, KFH som bistod med resurser från två stationer. 
Samverkan skedde med miljöenheten, Ljusdal Energi med flera.  


 
Ekonomi: ett litet underskott på  cirka 100 000 kronor per 31 juli. 
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Operativt mycket lugn sommar (förutom Unax) med bara ett fåtal mindre 
insatser. 
 
Närtid: 
Planerad rökdykarutbildning i september för nya brandmän.  
Försöker rekrytera mer personal till Järvsö. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 108 Dnr 00105/2021  
 ADM.2020.17 


Verksamhetsplan för miljöenheten tillsynsåret 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplan för året 2021 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt 1 kap 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska den operativa 
tillsynsmyndigheten (Samhällsservicenämnden) upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 
 
På grund av hög arbetsbelastning i samband med nyrekrytering samt ny 
lagstiftning och tillsyn av trängsel kopplat till Coronapandemin har förslaget 
till ny verksamhetsplan för tillsynsåret 2021 blivit försenad. Miljöenheten 
har i stort prioriterat sin tillsyn utifrån VÅG, Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2017-2021 och har  hittills i år i stort följt den föreslagna 
planen med den skillnaden att viss tillsyn behövt nedprioriteras eller 
förändras på grund av rådande restriktioner i samhället samt 
riskbedömningar för personalens hälsa och säkerhet.  
 
Motivering till beslut 
Verksamhetsplanen ger riktlinjer för miljöenhetens tillsyns- och 
kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare har deltagit i framtagandet 
av behovsutredning och prioriteringar i verksamhetsplanen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Förslag till verksamhetsplan för miljöenheten 2021, 9 augusti 2021 
Kontrollplan livsmedel 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Miljöenheten, Akt 
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§ 109 Dnr 00110/2021  
 ADM.2021.17 


Nya lokala riktlinjer för skyddsåtgärder vid 
bensinstationer och större tankningsplatser 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Föreslagna riktlinjer gällande skyddsåtgärder vid bensinstationer och 


större tankningsplatser antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid 
prövning av anmälan om miljöfarliga verksamheter som innehåller eller 
innebär tankning av fordon eller som har egna cisterner. Riktlinjerna ger 
handläggarna stöd i hur ärenden ska bedömas samt ger verksamhetsutövarna 
en mer rättssäker och jämlik prövning. Riktlinjerna ger också miljöenheten 
möjlighet att i ett tidigt skede informera sökande om vilka krav som kan 
komma att ställas på deras verksamhet.  
 
Riktlinjerna gäller för utomhuscisterner och cisterner som tas ur bruk där 
diesel, eldningsolja och andra miljö- och/eller brandfarliga produkter har 
förvarats. Syftet är att förebygga skador i miljön vid eventuellt läckage. 
Riktlinjerna gäller för Ljusdals kommun och utöver vad som sägs i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2017:5. 
 
Motivering till beslut 
Uppställning av cisterner för förvaring av drivmedel, eldningsolja och andra 
kemikalier medför risker framför allt ur miljösynpunkt, men även ur brand 
och explosionssynpunkt. Petroleumprodukter sprids lätt i miljön och är 
kostsamt och besvärligt att sanera. Läckage kan ge stor skada både i mark 
och i vatten. Därför ska förvaring och hantering ske så att olyckor respektive 
läckage till mark, grund- och ytvatten förhindras. Samhällsservicenämnden 
anser att det är viktigt att förebygga och begränsa föroreningar så tidigt som 
möjligt, helst redan vid källan.    
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Skyddsåtgärder vid bensinstationer och större tankningsplatser 9 augusti 
2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Miljöenheten 
Akt 
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§ 110 Dnr 00111/2021  
 ADM.2021.17 


Nya lokala riktlinjer för skyddsåtgärder vid 
farmartankar och mindre tankanläggningar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Föreslagna riktlinjer gällande skyddsåtgärder vid farmartankar och 


mindre tankanläggningar antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid 
prövning av anmälan om miljöfarliga verksamheter som innehåller eller 
innebär tankning av fordon eller som har egna cisterner. Riktlinjerna ger 
handläggarna stöd i hur ärenden ska bedömas samt ger verksamhetsutövarna 
en mer rättssäker och jämlik prövning. Riktlinjerna ger också miljöenheten 
möjligheten att i ett tidigt skede informera sökande om vilka krav som kan 
komma att ställas på deras verksamhet.  
 
Riktlinjerna gäller för utomhuscisterner och cisterner som tas ur bruk där 
diesel, eldningsolja och andra miljö- och/eller brandfarliga produkter har 
förvarats. Syftet är att förebygga skador i miljön vid eventuellt läckage. 
Riktlinjerna gäller för Ljusdals kommun och utöver vad som sägs i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2017:5. 
 
Motivering till beslut 
Uppställning av cisterner för förvaring av drivmedel, eldningsolja och andra 
kemikalier medför risker framför allt ur miljösynpunkt, men även ur brand 
och explosionssynpunkt. Petroleumprodukter sprids lätt i miljön och är 
kostsamt och besvärligt att sanera. Läckage kan ge stor skada både i mark 
och i vatten. Därför ska förvaring och hantering ske så att olyckor respektive 
läckage till mark, grund- och ytvatten förhindras. Samhällsservicenämnden 
anser att det är viktigt att förebygga och begränsa föroreningar så tidigt som 
möjligt, helst redan vid källan.    
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Skyddsåtgärder vid farmartankar och mindre tankanläggningar 9 augusti 
2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Miljöenheten 
Akt 
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§ 111 Dnr 00114/2021  
 HÄL.2021.108 


Begäran om att befrias från handläggningsavgift 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Begäran om befrielse från handläggningsavgift avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


En anmälan om installation av värmepump på fastigheten Järvsö-Boda 6:14 
inkom 18 maj 2021. Anmälan gällde installation av värmepump; BOSCH 
7001 I LWM 16, med 2,3 kg köldmedium, typ R410 A. Köldbärarvätska av 
märket Etanol med en volym om 180  liter som också används som 
rostskyddsinhibitor och frostskyddsmedel. Anläggningen var tänkt att bestå 
av en kollektorslang som är 600 meter samt ett lodrät borrhål med ett djup av 
300 meter. 
 
Beslut med försiktighetsmått fattades 19 maj 2021 och skickades både till 
fastighetsägaren samt till den firma som var anlitad för installationen. 26 maj 
2021 inkom mottagningskvitto signerat av sökanden och ärendet avslutades.  
 
29 juli 2021 inkom fastighetsägare, efter samtal med miljöchef Ann-Catrin 
Stolt, med en skrivelse gällande avgiften där han anförde att han ville bli 
befriad från handläggningsavgiften för ärendet då det inte var möjligt att 
borra på platsen eftersom borren styrde snett och rören gick av. Två 
borrningsförsök gjordes, men sedan fick man avbryta.  
 
Motivering till beslut 
I  Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område (KF § 231, 2015-11-30),  framkommer att (2 § 2p) avgift ska betalas 
för handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd. Vidare framkommer även (4 §) att beslut om 
nedsättning eller efterskänkning av avgift ska fattas av nämnden.  I 22 § står 
det beskrivet att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgiften i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.  
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Enligt taxans bilaga 1 ska en avgift som motsvarar 2 timmar tas ut för 
prövning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 
avgift som fakturerats är 2 144 kronor vilket motsvarar 2 timmar * 1 072 
kronor i enlighet med taxebilagan.  
 
I anmälningsprocessen för bergvärme i det aktuella fallet har följande 
arbetsmoment ingått:  
 
• Mottagande och diarieföring av de inkomna anmälningshandlingarna. 
• Prövning av ärendet. Till exempel säkerställa att inga vattentäkter finns i 


närområdet som riskerar att påverkas av installationen (förorening av 
vattnet, minskning i vattentillgång eller uttorkning av vattentäkter osv). 
Undersöka risken för att tidigare miljöfarlig verksamhet eller annan 
förorenande verksamhet skett på platsen eftersom sökanden då riskerar att 
sprida föroreningarna samt blir ansvarig för sanering. Undersöka 
förekomster av annan risk eller annat som kan innebära en negativ 
påverkan på miljö eller hälsa från installationen enligt SGUs riktlinjer 
Normbrunn-16. Undersöka om grannar behöver höras i ärendet.  


• Skriva beslut i ärendet. 
• Skicka beslut samt diarieföra ärendet. 
• Ta emot bekräftelse på att mottagaren fått del av beslutet, diarieföra detta 


samt avsluta och arkivera ärendet.  
 
I prövningen av ärenden gällande bergvärme görs ingen kontroll av 
berggrundens lämplighet för borrning eftersom installationen tekniskt och 
genomförandemässigt är sökandens ansvar.  En sådan kontroll är heller inte 
möjlig innan borrning då det inte finns tillräckligt bra kartering av Sveriges 
berggrund för att kunna göra en säker bedömning av lämpligheten eller om 
problem liknande det i detta ärende kan komma att inträffa. Oftast vet man 
inte ens vilket djup berggrunden påträffas och därför har de flesta 
installatörer i dagsläget ett visst meterantal som ingår i offerten men 
resterande får man betala för i meterpris.  
 
Samhällsservicenämnden anser att det, utifrån att nämnden fullgjort sitt 
utredningsansvar i detta ärende samt utifrån ärendets omfattning gentemot 
avgiftens storlek, inte finns skäl att efterskänka avgiften.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Begäran om att befrias från handläggaravgift 9 augusti 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Fastighetsägaren 
Miljöenheten 
Akt 
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§ 112 Dnr 00007/2019  


Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - 
antagande 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 
närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 
projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 
förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 
lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 
 
Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 
för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 
därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 
 
De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 
sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 
en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 
del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 
omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 
Samrådsredogörelse 29 november 2020 
Granskningsutlåtande 16 juli 2021 
Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering  
Kommunstyrelsen  
Akt.  
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§ 113 Dnr 00090/2021  


Planbesked för Öje 11:22 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Negativt planbesked lämnas gällande detaljplan för fastigheten Öje 


11:22 i Järvsö, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
2. Att den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- 


och bygglagen.   


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetsägaren inkom 3 juli 2021 med ansökan om att planlägga del av 
fastigheten Öje 11:22 för bostäder. Området bedöms i Fördjupad 
översiktsplan för Järvsö (2014-2024) som olämpligt för bebyggelse. 
Fastigheten ligger inom område med risk för översvämning i samband med 
100-årsflöde. Fastighetens södra del har fram till 1970-talet används som 
soptipp för hushållssopor, och uppströms den bäck som det aktuella området 
angränsar till ligger dessutom en nedlagd industritipp. Om området drabbas 
av översvämning är sannolikheten stor att det aktuella planområdet 
exponeras av de föroreningar som finns, dels i den nedlagda industritippen 
samt även i soptippen för hushållssopor. Området omfattas även av 
strandskydd samt flera riksintressen. Området bedöms inte kunna uppfylla 
kraven enligt 2 kap PBL och ta hänsyn till både allmänna och enskilda 
intressen. 
 
Fastigheten som tidigare är obebyggd omfattar cirka 1,8 hektar och ligger 
öster om centrala Järvsö, mellan Kyrkbyvägen och sjön Kyrkbyvågen. 
Området är naturskönt och ansluter med ett mindre avstånd till byn Kyrkbyn 
öster om centrala Järvsö. Området utgörs mestadels av strandängar och 
betesmark, och genom området rinner en mindre bäck. Fastighetsägaren 
avser att stycka av tomter för bostadshus i den norra delen av fastigheten. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 juli 2021 
Ansökan om planbesked med bilagor 3 juni 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 114 Dnr 00291/2019  


Detaljplan för Sörvåga 5:16 i Järvsö - beslut om samråd 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att skicka detaljplan för del 


av Sörvåga 5:16 på samråd med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen.    


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden beslutade den 23 mars 2021 § 42 att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
fastigheten Sörvåga 5:16 i Järvsö. Syftet är att planlägga området för 
bostäder samt fritidshus i anslutning till Pell-Persvägen och Lustevägen 
nordväst om centrala Järvsö. Området är omnämnt i Fördjupad översiktsplan 
för Järvsö 2014-2024 som, citat: ”..obebyggd mark lämpad för en framtida 
expansion av bostadsområdet.”        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 juli 2021 
Samrådshandlingar 9 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 115 Dnr 00088/2021  


Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen 
- Svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen har inkommit. 
Förslagsställaren skriver:  
"Jag anser att Ljusdal behöver ha en gång- och cykelbana till Älvvallen från 
OKQ8-korsningen. Anledningen är att det åker tung trafik på Kyrksjönäs-
vägen, vilket är samma väg som våra ungdomar ska cykla på till sina 
friidrotts-, fotbolls- och tennisaktiviteter, samt ta sig till Folkparken.  
De barn och ungdomar som bor vid bland annat Slotte-, Kläppa- och 
Ämbarboområdena cyklar inte först till Östernäs och för att ta sig till gång- 
och cykelbanan som börjar där. Ser ni på kartan så blir det en väldig omväg 
för ungdomarna, som vill på ett smidigt sätt ta sig till sina aktiviteter. 
Jag och andra föräldrar tar nu bilen till Älvvallen istället för att låta våra barn 
att cykla till sina fritidsaktiviteter, vilket inte är miljömässigt hållbart och 
som förälder anser jag att det inte är föredömligt att skjutsa sina barn till 
deras träningar, vilket skulle kunna vara en bra uppvärmning annars. Vi som 
cyklar mycket vet hur läskigt det är att cykla vid svängen vid Unax och att 
bli omkörd av en lastbil vid möte. Inget vi vill att våra barn ska uppleva och i 
värsta fall cykla omkull med tragisk utgång. 
 
Så jag önskar att ni kan fatta ett positivt beslut angående detta, och en gång- 
och cykelbana kan påbörjas nu i sommar." 
 
Gata- och parkchefen skriver i sin bedömning att gata- och parkenheten för 
närvarande ser över möjligheterna att anordna GC-väg så som 
förslagsställaren önskar. Målet är att kunna ha den färdigbyggd innan 
sommaren 2022. 
 
Aktuell vägsträcka är i dagsläget under utredning. Kommunen har inte full 
rådighet över marken på sträckan men förhandlingar med berörda 
fastighetsägare har inletts. 
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Tanken från kommunens sida är att GC-vägen ska fortsätta på Smedsgatan 
förbi OKQ8 och vidare utmed Kyrksjönäsvägen och ansluta på Kyrksjö-
slingan vid infarten till värmeverket. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 77 
Medborgarförslag 2 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Gata- och parkenheten 
Akt 
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§ 116 Dnr 00082/2021  


Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


En motion har inkommit från moderaterna som anser att trafiksäkerheten 
mellan Tallåsen och Ljusdal behöver förbättras. Speciellt gäller det vägen 
mellan Tallåsen och Ljusdal över Ångsäter. Många incidenter och mindre 
olyckor har inträffat på denna sträcka med dödliga utgångar. Moderaterna 
vill se en gång- och cykelväg mellan Tallåsen och Ljusdal. En dylik åtgärd 
skulle avsevärt förbättra trafikklimatet på sträckan.  
 
Gata- och parkchefen skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen är 
en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. Den 
regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 
cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 
fastställdes av Trafikverket våren 2018.  
 
Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 
länsplanen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 augusti 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021 
Motion 24 maj 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen,  
Akt 
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§ 117 Dnr 00027/2021  


Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om restaurering av Norrbytjärn 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har fått ett medborgarförslag om att kommunen ska agera 
för att Norrbytjärnen och omgivande våtmark restaureras för att förhindra 
den pågående igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan 
utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är beroende av våtmark. 
Särskilt fågellivet nämns i förslaget. 
 
Förslagsställaren bedömer att området genom olika åtgärder kan komma att 
utgöra en viktig miljö för flera djur- och växtarter samt en möjlighet till 
rekreationsområde för boende och besökande i området som i övrigt saknar 
besöksvänliga fågellokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Finansiering av åtgärderna föreslås ske med 90 procent stöd för kostnaderna 
genom LONA-bidrag. 
 
Kommunekologen skriver i sitt yttrande att  
 
Kommunekologen är positiv till förslaget om att restaurera Norrbytjärnen 
och omgivande våtmark. 
 
Kommunekologen föreslår att om projektet ska genomföras så bör en 
förstudie göras där åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, 
finansiering, med mera utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita 
för genomförandet av förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta 
projektet till ett genomförande av de åtgärder som föreslås i förstudien. 
 
1 dagsläget saknas resurser för att driva åtgärdsförslaget i kommunal regi.  
Därför hänvisas  förslagsställaren till att hitta extern huvudman för projektet. 
Kommunen kan vara behjälplig med att göra en LONA-ansökan om det 
finns en lämplig huvudman och projektägare som kan hålla i projektet. 
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Kommunen kan då även ta ställning till om medfinansiering kan ske via tex 
kommunens naturvårdsfond. 
 
Bedömning 
Förslaget är ett lovvärt och intressant initiativ på hur naturvärden och 
rekreationsvärden skulle kunna höjas i anslutning till Los samhälle. 
Kommunen besitter inte sakkunskap om restaurering av våtmarker och kan 
därför inte i detta läge uttala sig om vilka åtgärder som är lämpliga att sätta 
in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår att om projektet ska genomföras så 
bör en förstudie göras där åtgärdsbehoven, kostnader för genomförande, 
finansiering, med mera, utreds. Expertkompetens är då nödvändig att anlita 
för genomförandet av förstudien. Sedan behövs någon funktion som kan ta 
projektet till ett genomförande av de åtgärder som kommit fram i förstudien. 
 
Efter att åtgärderna genomförts krävs också att någon form av kontinuerlig 
tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 
friluftsliv och för besökare. 
 
Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 
vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 
extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 
med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 
innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 
finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 
kostnaden blir. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 
Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 juni 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 
Medborgarförslag 15 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 118 Dnr 00080/2021  


Initiativärende från Sigurd Mattsson (C) gällande 
brandförsvaret i Ljusdals kommun 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yrkandet i initiativärende om allmän utbildningsinsats i brandkunskap 


för fastighetsägare i kommunens västra byar avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett initiativärende har lämnats av en ledamot i samhällsservicenämnden om 
att arrangera allmänna utbildningsinsatser i brandkunskap för fastighetsägare 
i kommunens västra byar. Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att planera och genomföra dessa utbildningar, samt att deltagare 
som genomgår utbildningen erhåller en brandsläckare som premie. Cirka 78 
hushåll med 123 folkbokförda personer finns i de aktuella byarna och 
kostnaden för denna utbildningsinsats beräknas till cirka 32 000 kronor (8 
tillfällen med upp till 12 deltagare/tillfälle x 4 000 kronor). Kostnaden för 
föreslagen premie i form av en brandsläckare beräknas till cirka 23 400 
kronor (78 hushåll x 300 kronor). Total kostnad ca 55 400 kronor. 
 
Då kommunstyrelsen nu har meddelat att man inte har för avsikt att behandla 
detta initiativärende, och i stället har hänvisat ärendet tillbaka till 
samhällsservicenämnden för beslut, föreslås nämnden att avslå ärendet. 
Detta på grund av att samhällsservicenämnden inte har möjligheter att 
finansiera denna typ av allmänna utbildningsinsatser, då nämndens 
budgetposter för externa bidrag endast avser kulturarrangemang eller 
idrottsverksamhet riktade mot ideella föreningar. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2021 
Meddelande från kommunstyrelsen 17 juni 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 18 maj 2021, § 84 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 
Initiativärende 1 mars 2021  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Reservation 
 
Sigurd Mattsson (C) reserverar sig mot förslaget. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 119 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN: 51-61 
Bygg: 438-584 
Miljö: 381-507 
Gata/park: 1-53 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 augusti  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
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