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PLANBESKRIVNING 

Planhandlingar 

Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande  
Samrådsredogörelse  
Bullerberäkning 
Behovsbedömning av miljöbedömning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att ge möjligheter att använda fastigheten för ändamålen kultur 
och fritid, skola, kontor och bostäder och att byggnaden ”Föreningarnas hus” eller 
”Kommunalrummet” ska bevaras för framtiden. Hittills gällande detaljplan medger 
endast kvartersmark för allmänt ändamål, avsett för allmänna ändamål med 
verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman och saknar 
bevarandebestämmelser.  
 
PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget mellan Färila kyrka och Klockargården i centrala Färila.       
 

 
 

Planområdets läge i Färila 
 

Areal 
Planområdets areal utgörs av cirka 5200 m2.  
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Markägoförhållanden 
Ljusdals kommun är ägare till Storbyn 22:1 och 48:1.   
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För området gäller översiktsplan för Ljusdals kommun (2010) samt fördjupad 
översiktsplan för Färila (1988). I översiktsplanen utpekas Färila som tätortsområde 
och en del av Tätortstriangeln men utan någon särskild markanvändning. 
Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen.  
 
I fördjupad översiktsplan för Färila utgör planområdet en del i området ”Q3 Kyrkan”. 
Området utgör ett bevarandeområde och den känsliga landskapsbilden, med många 
äldre byggnader, av ursprunglig karaktär, bör bevaras, ny bebyggelse bör inte 
tillkomma och området bör betraktas som ett område som inte får förvanskas 
eftersom området bedöms som särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detaljplanen bedöms förenlig med fördjupad 
översiktsplan för Färila.    
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden  
 
Planområdet omfattas av detaljplan (byggnadsplan) nr 404: ”Förslag till ändring samt 
utvidgning av byggnadsplanen för områden omfattande väg nr 312 m.m. i Färila 
kyrkby, Färila kn, Gävleborgs län”, från 1959. Planområdet är redovisat som A, 
allmänt ändamål. Punktprickad mark får inte bebyggas medan resterande mark får 
bebyggas med högst två våningar och ej högre än 7,6 meter.    
  

 
 

Utdrag ur detaljplan för områden omfattande väg nr 312 i Färila kyrkby 
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Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsens allmänna utskott gav den 17 augusti 2010 § 134 dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Storbyn 22:1.  
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 10 juni 2014 § 101 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten.  
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslöt den 19 augusti 2014 § 125 att 
sända, det i augusti 2014, av samhällsutvecklingsförvaltningen upprättade, 
samrådsförslaget på samråd.    
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 4 kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en 
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar 
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser. Enligt MKB-checklistan, som är ett underlag för 
behovsbedömning, medför planens genomförande inte betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i PBL. Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas därmed inte. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.  
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 

 
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4 kapitel behandlar särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5 
kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen 
bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.  
 
Riksintressen 
Detaljplanen bedöms inte strida mot de nedanstående riksintressen som finns i 
området.  
 
Riksintresse skyddade vattendrag 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde med geografiska bestämmelser, 
riksintresse för skyddade vattendrag, 4 kap 6 § MB, Ljusnan mellan Laforsen och 
Arbråsjöarna.   
  
Riksintresse rörligt friluftsliv 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde med geografiska bestämmelser, 
riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap 2 § MB, Ljusnan mellan Färila och Bergvik.  
 
Riksintresse naturvård 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde för naturvård, Övre Mellanljusnan, 3 kap 6 
§ MB.  
 
Riksintresse friluftsliv 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde för friluftsliv, Ljusnans dalgång, 3 kap 6 § 
MB.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Naturmiljö, Mark och vegetation 

Huvuddelen av den obebyggda marken inom planområdet utgörs av en plan 
gräsbevuxen yta och en asfalterad parkeringsplats. I norr sluttar marken ner mot 
Härjedalsvägen. Sluttningen mellan kyrkan och Föreningarnas hus utgörs delvis av 
”Engelska parken” som avgränsas av en stenmur, träd och buskar. Parken anlades i 
början av sekelskiftet 1900 efter mönster från det viktorianska England. Direkt väster 
om parken går ett grönstråk som ansluter Härjedalsvägen med en trappa. Från 
platsen har man fin utsikt över berget Vallåsen i norr och Ljusnans dalgång. Marken 
mellan parken och Härjedalsvägen planeras som naturområde. Området i stort ingår 
i naturvårdsområdet Övre MellanLjusnan enligt länsstyrelsens regionala 
naturvårdsprogram.     
 
Markbeskaffenhet 
Åsen på vilken planområdet är beläget utgörs av morän enligt SGU:s jordartskarta.    

Bebyggelseområden 

 
Befintlig bebyggelse 
Föreningarnas hus ligger lite lägre sett till höjden än vad Kyrkan och Klockargården 
gör. Mellan byggnaderna bildas en stor öppen yta, delvis avgränsad av en 
skogsdunge i söder vid Sockenvägen. Sett från Vallavägen utgör Föreningarnas hus 
ett fondmotiv högt beläget ovan T- korsningen där Vallavägen möter Härjedalsvägen. 
 

 
 

Föreningarnas hus sett från Vallavägen 
 

Föreningarnas hus går även under benämningen Kommunalrummet efter att ha 
fungerat som dåvarande Färila kommunhus under åren 1877 till 1971. Ursprungligen 
uppfördes byggnaden dock som Färila sockens första skola omkring 1845. Huset har 
därefter använts som bibliotek, skola igen, möteslokaler och förskola.     
 
Byggnaden är uppförd i liggtimmer i två våningar och klädd med stående rödmålad 
locklistpanel. Fönstersnickerierna är vitmålade och det brutna valmade taket är täckt 
med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har källare med bland annat arkivrum samt en 



  6 

oinredd vindsvåning. På byggnadens baksida mot norr finns en envånings murad 
tillbyggnad från 1940- talet med putsade fasader i röd kulör och plåttak. 
Tillbyggnaden användes som polisexpedition med arrestlokaler fram till 1970-talet.  
 
Huvudbyggnaden är i Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds byggnadsinventering 
”Bebyggelse i Ljusdals kommun” (1973) och i Länsmuseets ”Bevarandeprogram för 
Färila tätort” (1979) utpekad som kulturhistoriskt värdefull och man har ansett det 
vara ett väsentligt allmänt intresse att byggnaden bevaras.          
 
Interiört är sessionssalen det mest karaktäristiska rummet i byggnaden med 
välbevarad inredning från 1950- talets kommunala sammanträdesrum. Inredningen 
består av parkettgolv och tidstypisk skivbeklädnad i ljus kulör på väggar och tak. 
Även trapphusets utformning hänger nära samman med sessionssalens. I rummet 
återfinns talarstol och flera stolsrader med stoppade fåtöljer av dåtida biograftyp. På 
väggarna finns porträtt av Färilas kommunalnämnds- och fullmäktigeordföranden och 
en större tavla från samma tid.                         
 

 
Sessionssalen 

 

 
 

Trapphuset 
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Planförslaget 
Planen möjliggör en användning av fastigheten för ändamålen kultur och fritid, 
kontor, skola och bostäder (RKSB). Med användningsområdet kultur och fritid avses 
verksamheter som vänder sig till besökare, exempelvis museer, religiösa byggnader, 
mindre butiker, restauranger, hembygdsmuseum, vandrarhem och liknande. Med 
skola avses undervisningslokaler för exempelvis förskola och fritidshem. Kontor 
avser vanlig kontorsverksamhet och med bostad avses bostäder i olika former.  
 
Huvudbyggnaden bedöms som värdefull ur lokalhistorisk och kulturhistorisk synpunkt 
utifrån dess betydelse i samhället som den första skolbyggnaden i Färila socken och 
senare som kommunal administrativ byggnad. Byggnaden omfattas av PBL 
(2010:900) 8 kap 14 § med förbud mot förvanskning. Byggnaden ska bevaras för 
framtiden och får inte rivas (q1).              
 
Engelska parken och den öppna ytan på byggnadens framsida undantas från ny 
bebyggelse. Norr om byggnaden, på byggnadens baksida, medges ny bebyggelse. 
För att ny bebyggelse inte ska förta intrycket av huvudbyggnaden får nockhöjd inte 
överstiga nedre fönsterfoder på huvudbyggnaden, vilket säkerställs med en 
nockhöjdsbegränsning i meter. Utförandet ska även ske med särskild hänsyn till 
huvudbyggnaden vad gäller utformning, material och kulör för att ett lämpligt 
helhetsintryck ska uppnås (f1).                   
 
Service 
Offentlig och kommersiell service finns i Färila tätort.    
 
Tillgänglighet  
Byggnaden är tillgänglighetsanpassad med ramp. Området är beläget centralt i Färila 
och planen påverkar inte tillgängligheten inom eller mellan olika tätortsområden.  
 
Friytor 
Friytor för verksamheternas behov ska tillgodoses inom kvartersmark.  
 
Störningar, hälsa och säkerhet 
 
Färdväg för farligt gods 
Härjedalsvägen (Riksväg 84), som är belägen cirka 15 meter från fastighetens norra 
gräns, är rekommenderad färdväg för farligt gods. Hastigheten är begränsad till 40 
km/h. Planområdet ligger mellan 5-7 meter högre än riksvägen med ett grönområde 
emellan. Bedömningen som gjorts tillsammans med Räddningsjänstens riskanalys är 
att situationen inte utgör någon ökad fara för människors liv eller hälsa i samband 
med en eventuell avåkning och eventuell farligt gods- relaterad olycka på vägen. 
Inga speciella krav eller rekommendationer behöver ställas på bebyggelse eller 
markanvändning.    
 
Buller 
En bullerberäkning har utförts för att utröna bullernivåerna som alstras från 
Härjedalsvägen. Bullerberäkningen har utförts enligt Naturvårdsverkets modell på 
närmaste fasad och visar på en ekvivalent bullernivå (medelvärde över dygnet) om 
53,5 dB (A) och en maxnivå (högsta ljudnivå) om 70,3 dB (A). Enligt riksdagens 
antagna riktvärden för buller ligger det ekvivalenta värdet under det 
rekommenderade värdet på 55 dB (A) för bostäder, vård och undervisningslokaler vid 
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fasad, medan maxnivån överskrider det rekommenderade värdet på 70 dB (A) med 
0,3. Bullernivåerna bedöms ligga i nivå med riktvärdena.   

Gator och trafik 

Gatunät 

Området nås via Sockenvägen eller via Kyrkovägen – Prästvägen, som har 
anslutning till Härjedalsvägen.        
 
Kollektivtrafik 
Busshållplatser finns inom ett par hundra meter på Härjedalsvägen.    
 
Parkering 
Parkering för verksamhetens behov ska tillgodoses inom kvartersmark (parkering). 
Inom fastigheten parkerar besökare till kyrkan och Klockargården, vid en eventuell 
försäljning av fastigheten kan möjligheten till parkering påverkas.           

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheten är ansluten till och belägen inom kommunens verksamhetsområde för 
vatten, avlopp och dagvatten.    
 
Värme, fjärrvärme 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.  

El, tele 

Fastigheten är ansluten till el- och telenätet.  
 
Avfall, renhållning 
Ljusdal Renhållning AB svarar för renhållning och återvinning.  
 
Elektronisk kommunikation 
Bredband via fiber är sedan 2012 utbyggt i Färila.   

Konsekvenser för fastighetsägare 

Här redovisas huvudsakliga konsekvenser för varje enskild fastighetsägare som 
planförslaget medför.  
 

Fastighet Konsekvenser 

Storbyn 22:1 Fastigheten får ett brett 
användningsområde för ändamålen 
kultur- och fritid, kontor, skola och 
bostäder. Huvudbyggnaden får inte rivas 
eller förvanskas. Ny bebyggelse 
(byggrätt) får utföras om cirka 332 m2.   

Del av Storbyn 48:1 Användningen ändras från parkmark till 
natur.   
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen har till och med samråd/underrättelse handlagts med enkelt 
planförfarande. Under underrättelseperioden har det visat sig att planförslaget inte 
har kunnat anses sakna intresse för allmänheten och handläggandet har ändrats till 
normalt förfarande. Normalt förfarande innehåller en granskningsperiod samt innebär 
att planens antagande sker av kommunfullmäktige.    
 
Preliminär tidplan för planens framtagande:        
 
Granskning   november/ december 2014 
Antagande KF februari 2015 
Laga kraft   mars 2015 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När 
genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ersätts, 
upphävs eller ändras.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Ljusdals kommun står för planens framtagande.  
 
REVIDERING 
Planen är upprättad i augusti 2014. Planen har efter samråd i augusti/ september år 
2014 reviderats i plankarta och planbeskrivning avseende byggrättens utformning 
och skyddsbestämmelser för sessionssalens interiör.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Stefan Norberg 
Planingenjör 


