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DETALJPLAN 

DEL AV ÅKERSTA 29:1, 16:55, 16:56 ”GÄRDEGATAN” 
 
LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING   
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planuppdraget genomförs med normalt planförfarande. 
 
Laga kraft, 4 veckor efter antagande  mars 2014  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden sätts till fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Ljusdals kommun har i sin helhet ansvaret för att planen genomförs. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm. 
Efter att planen vunnit laga kraft bör en lantmäteriförrättning göras för att kunna 
införliva delar av Åkersta 16:55 och 16:56 med Åkersta 29:1.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kommunala kostnader utgörs bland annat av utgifter för framtagandet av själva 
planförslaget, lantmäteriförrättningen samt anläggandet av vändplanen och 
parkeringar. 

Inlösen 
Delar av Åkersta 16:55 och 16:56 kan lösas in enligt 6 kap. PBL 1987:10.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
 
Joel Eklund 
Planingenjör 
 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2014-02-24 § 30 och vunnit laga 
kraft 2014-03-25. 
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