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Behovsbedömning av miljöbedömning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Planen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse och utvidga sedan tidigare planlagd
kvartersmark och markanvändning med bostäder, centrum och kontor, samt att
ersätta ett område för ”allmänt ändamål”, som har avsett verksamheter med
offentliga huvudmän.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet utgörs av i huvudsak obebyggd mark utmed och söder om Stenevägen
i Järvsö. Planområdet inbegriper det sista huset på södra sidan om Stenevägen, från
järnvägsövergången sett, och avslutas vid den första grusvägen som sticker av åt
söder i höjd med Jonpersvägen strax innan Kyrkvägen tar vid som leder ner till
Järvsö kyrka.

Översikskarta över planområdets läge i Järvsö
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Areal
Planområdets totala area uppgår totalt till cirka 1,3 hektar.
Markägoförhållanden
Ljusdals kommun är markägare till Öje 28:1. Järvsö-Kyrkby 2:5 och Järvsö-Kyrkby
2:17 är privatägda. Vägmarken tillhör Järvsö-Kyrkby s:6.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Vision för Ljusdals kommun
I Ljusdal har vi identifierat de områden som vi anser vara av strategisk betydelse för
att skapa en hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet, trygghet och välfärd. En
fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor skall kunna bo och verka
i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär, och i lägen där
människor önskar leva, måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning.
Detaljplanen verkar i samklang med visionen.
Översiktliga planer
Översiktsplan för Ljusdals kommun (ÖP)
I översiktsplanen för Ljusdals kommun, lagakraftvunnen 2010-09-20, utgör Järvsö en
del av tätortstriangeln där Järvsö utpekas som centrum för turism och besöksnäring.
Ny bebyggelse ska i första hand förläggas i tätorterna eller i nära anslutning till
befintlig bebyggelse. Kommunen ska ha en strategisk markreserv för att snabbt
kunna tillmötesgå önskemål i samband med verksamhetsetableringar. Vid
nybyggnation är det även viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden. Detaljplanen
avviker inte från översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan för Järvsö (FÖP)
Fördjupad översiktsplan för Järvsö, lagakraftvunnen 2014-11-04, utpekar området
som ett bebyggelseområde, lämpligt för en stadsmässig bebyggelsemiljö i två
våningar med blandade funktioner som bostäder, kontor och handel. Utformningen
av ny bebyggelse bör utgå från den befintliga bebyggelsemiljön. Den gällande
detaljplanen bör justeras.
Enligt riktlinjerna för ny bebyggelse ska bebyggelse utformas och placeras med
hänsyn till de lokala byggnadstraditionerna, det vill säga ortens eller
bebyggelseområdets karaktär. Enligt riktlinjerna ska även ny bebyggelse undvikas på
jordbruksmark, men i syfte att utveckla orten kan det i strategiska lägen, där tillgång
finns till teknisk försörjning och infrastruktur, vara motiverat att bebygga del av
jordbruksmark där ny bebyggelse förstärker och utvecklar befintlig
bebyggelsestruktur. Sammantaget överensstämmer detaljplanen med FÖP Järvsö.

Bebyggelseområden markerade i FÖP Järvsö
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Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Planområdet är till större delen redan planlagt via två detaljplaner för vilka redovisas
nedan i figurer och text.

Ortofoto över planområdet (svart gränslinje) och grön yta som redovisar redan planlagd mark och
mark som sedan tidigare inte är planlagd (röd-streckad yta). Den redan planlagda marken ersätts i och
med denna plan. Mark som inte är planlagd blir planlagd. Figuren visar även denna plans så kallade
noll-alternativ, om planen inte antas kommer den gröna ytan fortfarande att vara planlagd.

Byggnadsplan för Järvsö stationssamhälle
Byggnadsplan för Järvsö stationssamhälle, fastställd 1946-11-02. Planen anger två
ytor för friliggande bebyggelse för bostäder och en yta för allmänt ändamål i två
våningar. För bostäder får inte fastigheter göras mindre än 1500 m 2. Minst fyra
femtedelar ska lämnas obebyggt. Byggnad får inte placeras närmre än 6 meter från
grannfastighet med undantag av uthus.

Området i Byggnadsplan för Järvsö stationssamhälle som ersätts i och med denna plan

Ändring av byggnadsplan för Järvsö stationssamhälle
Fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:5 omfattas av Ändring av byggnadsplan för Järvsö
stationssamhälle, fastställd av länsstyrelsen 1957-11-30. Marken får användas för
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bostadsändamål som får bebyggas med fristående hus i två våningar, möjlighet att
bedriva handel och hantverk finns.

Område i Ändring av byggnadsplan för Järvsö stationssamhälle som ersätts i och med denna plan

Planuppdrag
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott (KsSu) gav den 19 augusti 2014 §
126 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.
KsSu beslöt den 17 februari 2015 § 35 att sända upprättat planförslaget på samråd.
Program för detaljplan
Ett särskilt program för detaljplan har inte behövts eftersom planen bygger på den
aktuella fördjupade översiktsplanen för Järvsö.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas, om en detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Enligt MKB-checklistan, som är
ett underlag för behovsbedömning, medför planens genomförande inte betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL. Någon speciell
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Länsstyrelsen delar denna
uppfattning, genom yttrande 2014-12-03.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Enligt plan- och bygglagens 2 kapitel 2, 10 §§ ska planläggning syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska
tillämpas. Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska
miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.
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Miljöbalkens 3:e kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Brukningsvärd jordbruksmark är av nationellt intresse
enligt 4 §. Väsentliga samhällsintressen i form av bostäder och tätortsutveckling
motiverar ett ianspråktagande av aktuell mark vilket har redogjorts för under rubriken
Tidigare ställningstaganden/ Fördjupad översiktsplan för Järvsö. Huvuddelen av
marken är dock sedan tidigare planlagd för kvartersmark. I och med att planområdet
är utpekat som bebyggelseområde är har avvägningen mellan olika allmänna
intressen skett i den fördjupade översiktsplanen. Miljöbalkens 4:e kapitel behandlar
särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet. Miljöbalkens 5:e kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen bedöms förenlig med bestämmelserna i
miljöbalken.
Riksintressen
Planområdet berör flera riksintressen enligt 3:e och 4:e kapitlet miljöbalken, för vilka
redogöras nedan.
Riksintresse friluftsliv
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för friluftsliv,
Ljusnans dalgång, enligt 3:e kap miljöbalken, vars avgränsning för närvarande ses
över. Planen bedöms inte påverka friluftslivet negativt.
Riksintresse rörligt friluftsliv
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för turism och
friluftsliv (rörligt friluftsliv), området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik, enligt 4:e
kap miljöbalken. Riksintresset är ett så kallat riksintresse med geografiska
bestämmelser. Planen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet negativt.
Riksintresse kulturmiljövård
Planområdet tangerar riksintresseområde för kulturmiljövård, området Järvsö
centralbygd, enligt 3:e kap miljöbalken. Järvsö centralbygd beskrivs som
odlingslandskap i odlingsbygd med stora slåtter- och betesmarker med representativ
hälsingebebyggelse från 1700- och 1800 talet med anknytning till protoindustrin och
med sockencentrum. Detaljplanen bedöms inte skada riksintresset.

Riksintresse kulturmiljövård inom raster och planområde streckad linje
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Naturmiljö, Mark och vegetation
Planområdet ligger inom naturvårdsområdet Nedre Mellanljusnan, som avser
Ljusnandalen från Ljusdal till Arbråsjöarna där den stora älven centralt i dalgången
dominerar landskapet. Dalgången omges av en öppen jordbruksbygd, inramad av
höga skogklädda berg.
Den obebyggda marken i planområdet utgörs i huvudsak av öppen mark som brukas.
Västra delen av planområdet är relativt platt i höjd med Stenevägen medan östra
delen är mer böljande och sluttar ner i en svacka där det går en grusväg i sydlig
riktning. Söder om planområdet, och parallellt med Stenevägen, finns en ravin med
viss växtlighet. En planterad björkallé växer på södra sidan utmed Stenevägen.

Planområdet, flygfoto av Rolf Berg

Markbeskaffenhet
Huvuddelen av jordarten inom planområdet består av isälvssediment, grus, enligt
SGU:s jordartskarta, som ger en generaliserad bild av jordarternas utbredning i eller
nära jordytan.
Geotekniska förhållanden
Inga geotekniska undersökningar har genomförts i planläggningsskedet. Bedöms
geotekniska utredningar som erforderliga behandlas det i bygglovsskedet.
Vattenskyddsområde
Planområdet ingår delvis i yttre vattenskyddsområde för grundvattentäkt. Till
vattenskyddsområdet hör vissa skyddsbestämmelser meddelade i dom från
Vattendomstolen 1977-12-15. Skyddsbestämmelserna rör bland annat förbud mot
utsläpp, förbud mot upplag av fasta föroreningar som sopor m.m., förbud mot
förvaring av brandfarliga vätskor, djur och medel som kan vara skadliga för
grundvattnet. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen får vad som
erfordras för ett hushålls normala behov förvaras på fastigheten utan särskilt tillstånd.
För en fullständig redogörelse se domen. Vattenskyddsområdet ses dock för
närvarande över och ett nytt läge utreds av Ljusdal Vatten AB.
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Yttre och inre vattenskyddsområde inom raster och planområde inom streckad linje

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen efter Stenevägen utgörs i huvudsak av centrumbebyggelse från tiden
då järnvägen utvecklades, cirka 1870- till 1930 tal, enligt Järvsö ortsanalys. Området
domineras av de med snickeridetaljer utformade tvåvåningshusen. Utformningen
består i stort sett av träpanel i färggranna kulörer och sadeltak med rött tegel eller
falsad plåt. Huvuddelen av entréerna är vända mot gatan. Byggnaderna är placerade
friliggande på tomterna med förgårdsmark och i en relativt rät linje intill gatumarken.
Fastigheternas storlek är i snitt 1700 m2.
Flera av byggnaderna i området är utpekade i Länsmuseet Gävleborgs
bebyggelseinventering för Järvsö (2013). Fyra större samtida sekelskifteshus med
träpanel och påkostade byggnadsdetaljer bildar tillsammans en sammanhängande
kulturhistorisk miljö intill järnvägsövergången vid Stenevägen. Länsmuseet
rekommenderar att man ska värna om de påkostade detaljer som i hög grad bidrar till
områdets karaktär.
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Sammanhängande kulturhistorisk miljö inom grön yta, med de fyra utpekade fastigheterna
punktmarkerade, planområdet inom streckad linje

En av de utpekade fastigheterna med kulturhistoriska värden ingår i planområdet,
Järvsö-Kyrkby 2:5. Villan i 1,5 våningar beskrivs av länsmuseet som ett tidstypiskt
bostadshus med samtida uthus från 1900-talets början. Villan har liggande ljus
träpanel med röda fönsterbågar, beigebruna omfattningar, framskjutet mittparti med
glasveranda och balkong, runt gavelfönster och falsat rött plåttak och tegelskorsten.
Fastigheten innefattas i planområdet för att revidera markanvändningen, då flera
publika verksamheter har utvecklats, samt för att värna de kulturhistoriska värdena.

Välbevarad villa med tillhörande uthus från tidigt 1900-tal inom Järvsö-Kyrby 2:5. Foto Daniel Olsson,
ur ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” (2013) s 51
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Ny bebyggelse
Planen avser möjliggöra bebyggelse för ändamålen bostäder, centrum och kontor.
Med bostäder avses boende i olika former. Med centrum menas all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. Där ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank,
föreningslokaler, samlingslokaler och restauranger. Hotell och vandrarhem som är
avsedda för tillfällig övernattning ingår i ändamålet. Även service och vissa former av
hälsovård ingår. Till begreppet kontor räknas i huvudsak vanlig kontorsverksamhet.
Utnyttjandegrad
Minsta fastighetsarea är 1600 m2.
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea är 25 %.
Begränsning av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras inom prickmarkerad mark, det vill säga inom förgårdsmark.
Inom del av förgårdsmarken finns allmännyttiga underjordiska ledningar (u) vilka ska
vara tillgängliga för ledningsägaren.
Placering
Huvudbyggnader ska placeras invid förgårdsmarken med långsidan mot huvudgatan.
Huvudbyggnad ska placeras minst 6 meter från grannfastighet.
Utformning
Huvudbyggnader ska utföras i två våningar. 25 % av huvudbyggnaden som vetter
mot huvudgatan får dock bebyggas i tre våningar mot huvudgatan. Detta för att ge
möjlighet till en variationsrik bebyggelse via exempelvis markerade entrépartier, torn
etc. Vind får inredas. Suterrängvåning får inte anordnas.
Inom västra delen av planområdet är högsta tillåtna antal våningar en med
vindsinredning.
Bebyggelsen ska vara friliggande på vardera fastighet.
Huvudentréer ska placeras mot huvudgatan.
Utseende
Fasadmaterial ska vara liggande och/eller stående träpanel. Fasader mot
huvudgatan ska ges ett varierat uttryck genom exempelvis listverkens horisontal- och
vertikalindelning, förskjutningar i fasadliv, varierad höjd samt genom kulörvariationer.
Tak ska utformas som sadeltak och taktäckning ska utgöras av takpannor eller falsad
plåt i röd kulör.
Varsamhet – befintlig bebyggelse
Huvudbyggnaden inom Järvsö-Kyrkby 2:5 har kulturhistoriska kvalitéer. Ändringar
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas. Vid ändring ska byggnadens yttre, proportioner och form
beaktas. Utvändigt underhåll ska ske med ursprungligt material och kulörer.
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Landskapsbild/stadsbild
Planens genomförande kommer att delvis minska den visuella kontakten med
jordbrukslandskapet och kyrkan sett från Stenevägen. Bestämmelsen om att
bebyggelse ska utföras friliggande och att huvudbyggnader ska uppföras totalt sett
minst 12 meter från varandra bör innebära att det ges ett tillräckligt utrymme för
tillfälle till utblickar mot landskapet och att vyn fortfarande bevaras, om än mer
begränsat än under nuvarande förhållanden. Ett ianspråktagande av kvartersmarken
bör leda till att marknivån höjs i de sluttande delarna och jämnas ut för att hamna på
Stenevägens nivå, vilket leder till en förändrad vy av bebyggelseområdet sett
söderifrån. Markhöjningen bör därför göras mjuk med ett gräsbeväxt jordlager för att
det ska smälta in i det böljande, gröna landskapet.
Björkraden bör utgöra ett biotopskyddsområde enligt miljöbalkens 7 kap 11 § och
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, bilaga 1. Behöver
enstaka träd tas, exempelvis för att anordna utfart med goda siktlinjer, prövar
länsstyrelsen frågor om dispens. Björkallén är även preciserad på plankartan.
Bebyggs området enligt planen får Stenevägen ett tydligare och förlängt gaturum
med bebyggelse på båda sidor om vägen. Placeringsmässigt, utformningsmässigt
och utseendemässigt ansluter den nya bebyggelsen till den befintliga. Entréer vänds
mot huvudgatan och ger ett välkommande intryck vid infarten till tätorten. Förutom
bostäder tillförs mark för centrum och kontorsfunktioner som hör den centrala delen
av tätorten till.

Vyn från grusvägen. Öjeberget i bakgrunden och björkallen utmed Stenevägen till höger.

Service
Planen bidrar till att utveckla servicen i Järvsö genom att bereda plats för ytterligare
centrumfunktioner och kontor i ett strategiskt stråk mellan Järvsö centrum och två
stora besöksmål i form av kyrkön och Stenegård. Läget bör innebära goda
förutsättningar till nya servicemöjligheter genom trafikströmmarna.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till området är god via Stenevägen och det centrala läget i Järvsö
med närhet till arbete, kollektivtrafik och service. Tillgängligheten inom fastigheterna
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och byggnaderna beaktas i bygglovsskedet. Bebyggelseområdet ska i byggnader
och mark utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får
möjlighet att använda området enligt kraven i plan- och bygglagen och Boverkets
byggregler.
Trygghet
Stenevägen har belysning vilket kan vara till fördel för den upplevda tryggheten i
området. Blandade funktioner som bostäder och arbetsplatser kan medföra ökad
trygghet genom att området är befolkat både dag- och nattetid.
Friytor
Parker och grönytor
Naturområden finns inom och i anslutning till tätorten. En kommunal lekplats finns
inom 100 meter. Friytor för lek och rekreation för bostäders behov ska dock tillgodes
inom bostadsmarken. Planen inverkar inte negativt på parker, grönytor eller andra
allmänt tillgängliga rekreationsplatser.
Störningar, hälsa och säkerhet
Buller
Ljudnivåerna från trafiken på Stenevägen har beräknats. Resultatet är 54,7 dbA
ekvivalentnivå (dygnsmedelvärde) och 78,3 dbA maximalnivå vid byggnadernas
tänkta fasad mot Stenevägen. Ingångsvärdena i beräkningen utgörs av fordonstrafik
på 2564 fordon per dygn, varav 12 % utgörs av tung trafik (Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta). Fasaderna är placerade 16 meter från vägmitt (plankartans
bestämmelser). Bullernivåerna har även beräknas vid planerad fasad som vetter bort
från Stenevägen.
Beräkningen visar att det ekvivalenta värdet understiger riksdagens riktvärde (55 dbA
ekvivalentnivå) vid bostads fasad mot Stenevägen, medan maximalnivå överstiger
riksdagens riktvärde (70 dbA) för uteplatser mot Stenevägen. En planbestämmelse
införs därför som reglerar uteplatsers placering riktade bort från Stenevägen.
Radon
Enligt SGU:s flygradiometriska karta föreligger något högre radonnivåer strax söder
om planområdet, varför radonsäkert byggande rekommenderas.
Förorenad mark
Förorenad mark som är placerat i riskklass 3 (måttlig risk) finns cirka 85 meter
nordväst om järnvägspassagen. Föroreningen härrör från Järvsö tvättbar som var
aktiv åren 1966-1980. Informationen kring objektet är bristfällig och endast muntlig.
Någon spridning från byggnaden har dock sannolikt inte skett emedan eventuellt
läckage föst måste ta sig ner till källarplan och ut via golvet för att kunna spridas
vidare. Spridningsförutsättningarna i mark bedöms däremot som mycket stora.1
Eftersom någon spridning sannolikt inte har skett bedöms risken för planområdet
som liten.
Lantbruk
Det näraliggande jordbruket kan periodvis medföra lukt, damm och ljud i
planområdet.

1

Objektrapport förorenade områden; länsstyrelsen Gävleborg, 2012-11-27
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Vattenkvalité/ Miljökvalitetsnormer (MKN)
Planområdet utgörs delvis som nämnt av mark som omfattas av
vattenskyddsområdet och vattenförekomsten Järvsö grundvattentäkt. Planen berör
även genom sitt läge vattenförekomsten Ljusnan. Ljusnan har god kemisk status
men otillfredsställande ekologisk status. En orsak är flödesförändringar i
vattendraget. Järvsö grundvattentäkt har otillfredsställande grundvattenstatus.
Kvantiteteten är god men den kemiska statusen är otillfredsställande. En orsak är
miljögifter från bekämpningsmedel.2
Planförslagets markanvändning bostäder, centrum och kontor bedöms inte innebära
någon negativ påverkan på vattenförekomsternas kemiska eller ekologiska status.
Planerad bebyggelse innebär visserligen ytterligare hårdgjorda ytor som minskar
infiltrationsmöjligheterna till grundvattentäkten, men en stor del av
vattenskyddsområdet inrymmer befintlig bebyggelse i dagsläget och ytterligare
bebyggelse bedöms som marginellt i sammanhanget. Planområdet kommer att avge
ytterligare dagvatten, men det omhändertas via befintligt ledningsnät och/ eller via
dike. Planområdet är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten,
avlopp- och dagvatten, till vilket ny bebyggelse ska anslutas. Inga enskilda vattenoch avloppslösningar kommer därför att medges. Sammanfört bedöms föreslagen
markanvändning samt kommunal teknisk service innebära att vattenskyddsområdets
skyddsbestämmelser kan följas och att vattenförekomsterna inte påverkas.
Gator och trafik
Gatunät- Stenevägen
Planområdet ansluter till Stenevägen som utgör del av länsväg 700. Stenevägen
utgör vägavsnittet mellan korsningen riksväg 83/Turistvägen och korsningen öster
om bron över Ljusnan. Vägen planläggs som huvudgata som i huvudsak avser trafik
mellan olika områden. Trafikverket är väghållare för vägen. Föreskriven hastigheten
är 40 km/h. Gatumarken planläggs så att gångväg, allé och busshållplats inryms
inom gatumark. Gångvägen och allén preciseras på plankartan.
In- och utfarter
Möjligheten till nya in- och utfarter mot Stenevägen begränsas med anledning av att
ytterligare in- och utfarter kan minska trafiksäkerheten. Men även för att allén skulle
kunna påverkas negativt av fler utfarter då träden kan vara siktskymmande och ett
flertal träd eventuellt skulle behöva tas ned. För att anordna utfarter mot länsvägen
behövs Trafikverkets godkännande.
En bestämmelse är införd på plankartan som anger att körbar utfart inte får anordnas
förutom inom två områden, ett i väster och ett i öster. I det västra utfartsområdet kan
de två befintliga fastigheterna dela på en och samma utfart i den gemensamma
fastighetsgränsen. Utfartsområdet är cirka 35 meter brett så att vägutfartens exakta
läge kan avgöras i ett senare skede.
Det östra utfartsområdet avgränsas så att utfarten sker via befintlig grusväg. Utfarten
bör utföras med vilplan i samma höjd som Stenevägen. Om Öje 28:1 styckas i fler än
en fastighet kommer de nya fastigheterna behöva dela på infart, företrädesvis den
östra infarten. En fem meter bred infartsväg redovisas därför på plankartan längs
planområdets södra gräns med infart från grusvägen. Infartsvägen behöver dock inte
anordnas om det inte behövs, det vill säga om det inte blir fler än en fastighet.
2

VISS- VattenInformationsSystem Sverige
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Gångförbindelser får göras mellan kvartersmarken och huvudgatan.
Parkering
Parkeringsplatser för boende och arbetsplatser ska ske inom kvartersmark, inom den
egna fastigheten eller via gemensamma ytor.
Varumottag
Varumottagning bör så långt möjligt ske inom kvartersmark och inte från gatumarken
så att inte framkomligheten påverkas.
Gång och cykeltrafik
Stenevägen kantas av trottoarer som ansluter järnvägsövergången i väster och
Stenegård öster om bron. Planen reglerar utformning av allmän plats (huvudgata) så
att gångväg garanteras.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns inom planområdet på Stenevägen. Järnvägsstation finns cirka
250 meter norr om järnvägspassagen.
Skotertrafik
Järvsö Skoterklubb har en skoterled som passerar utmed och väster om grusvägen. I
och med att planområdet omfattar del av grusvägen kan skoterleden behöva justeras
och flyttas öster om grusvägen.
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Påträffas eventuella
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa snarast anmälas till
länsstyrelsen enligt kulturmiljölag (1988:950).
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, avlopp och
dagvatten som sköts av Ljusdal Vatten AB. Ny bebyggelse ska anslutas till det
kommunala vatten- och avloppsnätet. Dagvatten kan dock omhändertas lokalt och
ledas till ravinen söder om planområdet.
Inom planområdet finns befintliga VA- ledningar utmed Stenevägen och utmed
grusvägen vid planens östra del. VA- ledningarna utmed Stenevägen säkerställs med
u- område (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) inom vilket
byggnader inte får uppföras. VA-ledningarna utmed grusvägen får dock inte ett uområde för att planen inte ska omöjliggöra bebyggelse i sträckningen och försvåra en
lämplig bebyggelseutveckling. Eventuell flytt av ledningarna och ledningsrätt
aktualiseras i ett genomförandeskede av planen och avgörs mellan exploatör och
ledningsägare. Ledningen skulle i sådana fall kunna flyttas till redovisad infartsväg.
Ledningsstråkets befintliga läge införs som en illustrationslinje på plankartan.
El
Fortum är nätägare i Järvsö. Inom planområdet finns elledningar utmed Stenevägen
som preciseras med ett u- område inom vilket byggnader inte får uppföras.
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Elledningar finns även i nord-sydlig riktning tvärs över planområdet och som viker av
västerut invid den södra plangränsen. Dessa ledningar får inte ett u- område för att
inte omöjliggöra bebyggelse i sträckningen och försvåra en lämplig
bebyggelseutveckling. Eventuell flytt av ledningarna och ledningsrätt aktualiseras i ett
genomförandeskede av planen och avgörs mellan exploatör och ledningsägare.
Kostnaden av en sådan åtgärd tillfaller exploatören enligt Fortums riktlinjer.
Ledningen skulle i sådana fall kunna flyttas till redovisad infartsväg och söder om
planområdet. Ledningsstråkets befintliga läge införs som en illustrationslinje på
plankartan.
Elektronisk kommunikation
Järvsö tätort har utbyggt fibernät som sköts av Ljusnet AB. Inom planområdet finns
fiberkabel utmed Stenevägen som preciseras med ett u- område inom vilket
byggnader inte får uppföras.
Värme, fjärrvärme
Delar av Järvsö tätort har utbyggt fjärrvärmenät vilket sköts av Ljusdal Energi AB.
Nätet är i dagsläget inte framdraget till platsen, men om möjligt bör ny bebyggelse
anslutas.
Avfall, renhållning
Avfall och renhållning i kommunen sköts av Ljusdal Renhållning AB. Allt avfall ska
hanteras utan risk för olägenhet för hälsa och miljö. Avfallshanteringen ska ske med
hänsyn till återvinning och återanvändning, vid nyetableringar bör därför utrymmen
ges till källsortering.
Konsekvenser för fastighetsägare
Järvsö-Kyrkby 2:5
Markanvändningen utökas från enbart bostäder med möjlighet till handel och
hantverk till bostad, centrum och kontor.
Fastighetsreglering blir möjlig genom att mark från Öje 28:1 kan överföras till
fastigheten.
Kommunen kan lösa mark som är belägen inom allmän plats.
För huvudbyggnaden införs varsamhetsbestämmelser.
Järvsö-Kyrkby 2:17
Markanvändningen utökas från enbart bostäder till att även omfatta centrum och
kontor.
Kommunen kan lösa mark som är belägen inom allmän plats.
Fastighetsreglering blir möjlig genom att mark från Öje 28:1 kan överföras till
fastigheten.
Öje 6:38
Fastighetsreglering blir möjlig genom att mark från Öje 28:1 kan överföras till
fastigheten.
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Öje 28:1
Markanvändningen utökas från bostäder till att även omfatta centrum och kontor.
Markanvändning för allmänt ändamål ersätts. Kvartersmarken utökas jämfört med
tidigare.
Fastigheten kan styckas av i nya fastigheter. Fastighetsreglering blir möjlig genom att
mark kan överföras till Järvsö-Kyrkby 2:5 och Järvsö-Kyrkby 2:17.
Hela fastigheten Öje 28:1 är utarrenderad för jordbruksändamål. Planen innebär att
jordbruksarrendet för kvartersmark inom planområdet sägs upp i samband med ett
genomförande av planen. Arrendet utanför planområdet påverkas inte.
Ledningsrätt till förmån för Ljusdal Elnät AB avseende teleledning påverkas inte av
planen. Upplåtelsetiden är enligt avtalet för all framtid. Ledningen preciseras med ett
u- område inom vilket byggnader inte får uppföras.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planprocess/ tidplan
Detaljplanen tas fram via ett normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).
Antagandet görs av kommunfullmäktige efter att först ha godkänts av
samhällsutvecklingsutskottet och kommunstyrelsen.
Preliminär tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

-

februari/mars 2015, beslutat av KsSu
juni 2015, beslutat av chef SUF
oktober 2015, beslutas av KF
november 2015

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess den ersätts, ändras
eller upphävs. Men efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
Ansvarsfördelning
Ljusdals kommuns Plan- och byggenhet svarar under kommunstyrelsen för planens
upprättande och för försäljning av fastigheter. Fastigheter bildas i samråd med
intressenter.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Trafikverket är väghållare för länsväg 700 och sköter väghållningen som omfattar
underhåll och skötsel.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
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Exploatören svarar för att ta fram erforderliga tekniska utredningar som krävs i
bygglovsskedet.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med bygglov enligt 12 kap. 9 §
PBL för att täcka kostnader som uppstått vid planläggningen. Planavgiften beräknas
enligt kommunens plan- och bygglovataxa. En upplysning om detta är införd på
plankartan.
Kostnader för fastighetsreglering regleras genom avtal i genomförandeskedet.
Kostnad för underhåll och skötsel av Stenevägen tillfaller väghållaren.
Kostnadsfrågor och ansvar kring flytt av ledningar avtalas mellan exploatör och
ledningsägare.
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Lantmäterimyndigheten genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom
lantmäteriförrättning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
REVIDERAD
Planen har upprättats i januari 2015 och reviderats efter samråd i maj 2015 samt i
april 2016 avseende utfartsförbud.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Stefan Norberg
Planingenjör
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