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§ 34 Dnr 00011/2022 
Strategiskt inspel gällande budget 2023 och ELP 2024-2025 till 
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§ 35 Dnr 00049/2021 
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§ 36 Dnr 00004/2021 
Fördelning av bidrag till vägbelysning 2021 - för kännedom .............................. 54 

§ 37 Dnr 00184/2019 
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§ 38 Dnr 00022/2021 
Delegationsbeslut 2021 ..................................................................................... 56 

§ 39 Dnr 00023/2022 
Delegationsbeslut 2022 ..................................................................................... 57 
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§ 17 Dnr 00020/2022  
 ADM.2022.5 

Behovsutredning miljöenheten 2022-2024  

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Behovsutredning för miljöenheten 2022-2024 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen 
ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång 
per år. Ungefär samma krav finns även i Livsmedelslagstiftningen som säger 
att ansvarig nämnd ska redovisa hur mycket resurser som behövs för att 
säkerställa att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen.  
 
I behovsutredningen beskriver tillsynsmyndigheten behovet av resurser för 
att åskådliggöra vilka resurser som krävs för att nämnden ska kunna leva upp 
till den lagstiftning som finns inom dess ansvarsområden. I det fall 
resurserna inte bedöms tillräckliga beskriver behovsutredningen även vilka 
konsekvenser detta kommer att innebära för verksamheten och därför även 
nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.  
 
Samhällsservicenämnden är högst ansvarig för myndighetens arbete och 
fastställer därför utredningen. Utredningen bör vara en grund inför nämndens 
budgetarbete och tilldelad rambudget för miljöenheten bör vara kopplad till 
de behov som presenteras i planen. I verksamhetsplanen (tillsynsplanen) 
beslutar nämnden årligen om de eventuella nedprioriteringar som krävs om 
det inte bedöms finnas tillräckliga resurser eller om tillräckliga resurser 
utifrån behovet i utredningen inte tillsatts.   
 
Denna behovsutredning innehåller inte de delar av miljöbalken som är 
kopplade till strandskyddet eftersom ansvaret, både vad gäller tillsyn och 
prövning, av detta område i balken ligger under plan- och byggenheten som 
därmed också är ansvarig för att ta fram behovsutredning samt tillsynsplan 
för detta område.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Behovsutredning miljöenheten 2022-2024, 4 februari 2022  

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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§ 18 Dnr 00022/2022  
 ADM.2022.4 

Verksamhetsplan och kontrollplan för miljöenheten 
2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplan för miljöenheten 2022 antas. 
 
2. Kontrollplanen för livsmedelskontrollen för 2022 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. 
 
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e 
ska kontrollmyndigheten (samhällsservicenämnden) årligen fastställa en plan 
för myndighetens livsmedelskontroll.  
 
Motivering till beslut 
Varje år upprättar Miljöenheten en verksamhetsplan som ger riktlinjer för 
miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare 
deltar i framtagandet av behovsutredning och prioriteringar i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad 
verksamhetsplan) och en som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
livsmedelslagstiftningen (kallad kontrollplan).  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Verksamhetsplan miljöenheten 2022, 4 februari 2022 
Kontrollplan Livsmedel 2022, 4 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 19 Dnr 00021/2022  
 ADM.2022.6 

Delegationsordning livsmedel 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till delegationsordning inom livsmedelsområdet antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen för livsmedelskontroll behöver uppdateras med 
anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 som antogs av 
riksdagen 25 februari 2021 och som inneburit ändringar i livsmedelslagen 
och en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176). 
Ny taxa för ovan förändring antogs av kommunfullmäktige 13 december 
2021, § 171 och gäller från och med 1 januari 2022.  
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till 
förvaltningschef som därefter, i de fall där det är lämpligt, kan delegera 
vidare till miljöchef eller inspektör. Detta tas då i ett separat beslut.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Delegationsordning Livsmedelsområdet 4 februari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 Dnr 00014/2022  
BYGG.2021.155 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Järvsö Kyrkby 23:111 - 115 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Avgiften för beslutet är 21 440 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
15(57) 

Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 Dnr 00018/2022  
BYGG.2021.281 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Öje 3:25, avstyckad från Öje 3:16, i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickad mark,
mark som inte får bebyggas, liten avvikelse medges.

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

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Eric Ångström med certifieringsnummer C002123.

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

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

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

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

8. Avgiften för beslutet är 22 537 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar  
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 Dnr 00015/2022  
FÖRBESKED.2021.37 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på Bondarv 5:14 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 14 497 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 bygg 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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23(57) 

Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 Dnr 00016/2022  
FÖRBESKED.2021.40 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på Älvsätra 
3:25 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 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 på 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.

• Förhandsbeskedet tar inte ställning till terrasseringen utan detta kommer
att tas i eventuellt framtida bygglov.
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Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 Dnr 00017/2022  
BYGG.2021.319 

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
flerfamiljshus på Öje 6:57 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att gårdsbyggnad inreds,
liten avvikelse medges.

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

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
(2010:900) antas Jan Frisk, Ljusdal certifieringsnummer SC0428-12.

4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  Sökande
uppmanas kontakta handläggare på plan- och bygg för att boka ett
samråd.

5. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).

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

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

8. Avgiften för beslutet är 17 177 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 
Brandskyddsdokumentation 
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Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr 00019/2022  
FÖRBESKED.2021.36 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Norrvåga 7:18 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen,
PBL (2010:900) kan inte medges, då föreslagen åtgärd inte kan tillåtas
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Avgiften för beslutet är 8576 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
36(57) 

Datum 
2022-02-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 Dnr 00175/2021 

Detaljplan för Nore 17:2 i Ljusdal - planuppdrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan för del
av Nore 17:2 i Ljusdal.

2. När planförslaget upprättats skickas det ut på samråd.

3. Ljusdals kommun (Gata/Park) svarar för den totala plankostnaden för att
ändra detaljplanen. Ljusdals kommun (Plan- och byggenheten) svarar
för kostnaden av framtida lantmäteriförrättning för bildande av
gemensamhetsanläggning.

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ändring av detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet i gällande 
detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal från kommunalt till enskilt 
huvudmannaskap. 

Ljusdals kommun ansökte om lantmäteriförrättning för att bilda en 
gemensamhetsanläggning inom nämnda detaljplan för ändamålet väg. 
Lantmäteriet kunde inte genomföra förrättningen då det saknades uppgift om 
enskilt huvudmannaskap i plankartan varför ärendet återkallades av Ljusdals 
kommun. I planbeskrivningen som hör till nuvarande detaljplanen beskrivs 
under huvudmannaskap att ”huvudman för vägar inom planområdet ska vara 
vägförening”. Det är dock plankartan som är juridiskt bindande. 
Huvudregeln i äldre plan- och bygglagen säger att om kommunen inte ska 
vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, ska det anges i 
plankartan. För att kunna genomföra lantmäteriförrättning krävs därför att 
plankartan ändras så att det framgår att det ska vara enskilt huvudmannaskap 
för den allmänna platsen.  

Med detta följer att fastighetsägarna inom detaljplanen själva står för drift, 
underhåll och utförandet av de allmänna platserna inom detaljplanen såsom 
gata och naturmark.  

Planläggning sker genom en ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i 
Ljusdal och genom standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
37(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Prövningen ska endast omfatta det som ändringen avser, det vill säga ändring 
från kommunalt till enskilt huvudmannaskap. 
 
Preliminär tidsplan:  
Planarbetet bedöms kunna pågå under 2022/2023.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 

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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
38(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Dnr 00179/2021  

Detaljplan "Skelettplan" för väg inom Hybo 
stationssamhälle - planuppdrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

allmän plats- väg med kommunalt huvudmannaskap inom Hybo 
stationssamhälle ”Skelettplan”.  

 
2. Ljusdals kommun, plan- och byggenheten, svarar för den totala 

kostnaden för att upprätta detaljplanen samt framtida 
lantmäteriförrättning för omprövning/upphävande av 
gemensamhetsanläggning samt eventuella samfälligheter och 
fastighetsbildning.    

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att ordna en tydlig förvaltning och drift av den 
allmänna platsmarken som finns inom Hybo stationssamhälle som ett led i 
den av fullmäktige beslutade väghållningsstrategin, Väghållaransvar 1.0.  
 
År 1997 bildades gemensamhetsanläggningen Hybo ga:3 i Hybo tätort. En 
samfällighetsförening har bildats för förvaltning av denna 
gemensamhetsanläggning men någon styrelse har aldrig kunnat bildas. 
Varför kommunen har fortsatt att sköta och bekosta väghållningen. 
 
Av fullmäktige antagen översiktsplan, 22 februari 2010, § 41, ingår målet att 
”en vägstrategi ska utarbetas för att beskriva kommunens väghållnings-
ansvar”. 
 
Kommunstyrelsen gav den 1 oktober 2015, § 262 förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att få till en övergripande policy för 
väghållningen i kommunen.  
 
Under 2019 antog kommunfullmäktige en väghållningsstrategi, Väghållar-
ansvar 1.0, som gäller för hela kommunen. I väghållningsstrategin står att 
kommunen ska genomföra planändringar så att kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats gata erhålls i beslutade områden av bland annat Hybo. 
Ljusdal, Järvsö, Färila, Los, Ramsjö och Tallåsen är också utpekade områden 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
39(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

inom framtida planläggning som ska genomföras för att genomföra 
intentionerna i väghållningsstrategin Väghållaransvaret 1.0.  
 
Vidare står att; Kommunen ska bidra till att genomföra omprövnings-
förrättningar alternativt upphäva berörda gemensamhetsanläggningar i 
samband med skapandet av kommunalt huvudmannaskap.  
 
Kommunen ska bidra till att samfällighetsföreningar läggs ned i samband 
med att gemensamhetsanläggningarna upphävs.  
 
Kommunen behöver ta fram en långsiktig underhållsplan för gator och vägar 
med kommunalt huvudmannaskap vilken gata- och parkenheten ansvarar för. 
Gällande detaljplaner som finns i Hybo är ”Förslag till ändrad och utvidgad 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle” från år 1979 och ”Byggnadsplan 
för delar av Hybo 2:63 och Snäre 3:3 i Hybo” från år 1983. Dessa två 
byggnadsplaner innehar enskilt huvudmannaskap. Genomförandetiden för 
dessa planer har löpt ut. Befintliga detaljplaner upphävs i de delar som 
omfattas av framtida planförslag. Planläggningen sker i enlighet med 
gällande översiktsplan.  
 
Enligt 6 kap. 13 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) har kommunen rätt 
att lösa in allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Enligt 14 
kap. 14 § PBL är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 
mark som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen 
ska vara huvudman för.  
 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan omprövning/upphävande av 
gemensamhetsanläggningar ske med stöd av detaljplanen. Därefter kan 
inlösen av mark och fastighetsbildning ske. 
 
Planprocessen bedöms kunna ske genom ett utökat förfarande, då det är en 
stor samrådskrets. Planförslaget bedöms kunna skickas ut på samråd under 
2022 och antas under 2023.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2022 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
40(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
41(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28 Dnr 00138/2021  

Detaljplan för del av Sanna 3:17 i Järvsö - planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 

planbesked för planläggning av del av fastigheten Sanna 3:17 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 

plan- och bygglagen.     

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga delar av sin fastighet Sanna 3:17 för att 
möjliggöra bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra 4-6 friliggande 
enbostadshus i 1-1,5 våningar om cirka 90-150 kvadratmeter byggnadsarea 
anpassade utseendemässigt till området. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan- och bygglagens andra- och miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är lämplig på 
den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
 
Under kommande planprocess behöver bland annat dagvatten, arkeologi 
samt anpassning till kulturmiljövård studeras vidare. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas tredje kvartalet 2023 och antas under 
2024.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 december 2021 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
42(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
43(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 00139/2020  

Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 
"Bostäder vid Skolbacken" - planuppdrag 

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

av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 med stöd av 5 kapitlet i Plan- och 
bygglagen. 

 
2. Debitering för planarbetet sker enligt av kommunfullmäktige antagen 

plan- och bygglovtaxa. Planavtal ska upprättas med exploatör innan 
arbetet påbörjas.  

 
3. Planläggning av området utgör inte en sådan miljöpåverkan att en 

strategisk miljöbedömning enl. 6 kap. 3 § Miljöbalken behöver 
upprättas.     

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden beslutade den 14 oktober 2020 att ge positivt 
planbesked för del av Järvsö Kyrkby 23:3 § 141. 
 
Syftet med planläggning av den aktuella fastigheten är att skapa ett område 
avsett för bostäder i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 
bebyggelse på Öjebergets norra del. 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050.  
 
Planområdet är tidigare oexploaterad mark som ligger mellan befintlig 
bebyggelse och skidbacken. Området omfattas av riksintresse för rörligt 
friluftsliv och friluftsliv samt ingår i naturvårdsprogram klass 1. 
Planläggning bedöms inte påverka dessa intressen negativt. Planen medger 
nya bostäder vilket leder till fler hårdgjorda ytor och ökad trafik.  
 
Trafikökningen bedöms som försumbar och dagvatten bedöms kunna 
omhändertas lokalt genom infiltration, planbestämmelser om detta kan bli 
aktuellt. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur nyttjas. Sammantaget 
bedöms planläggningen inte ha en negativ effekt på miljö, hälsa eller 
hushållning med mark, vatten och andra resurser.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Planläggning bedöms inte utgöra en sådan miljöpåverkan att en strategisk 
miljöbedömning enl. 6 kap. 3 § Miljöbalken behöver göras, Länsstyrelsen 
delar denna uppfattning (beslut 6 juli 2021).  
 
Detaljplanen bedöms kunna upprättas genom standardförfarande och antas 
under fjärde kvartalet 2022.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 december 2021 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2 juni 2021 
Samhällservicenämndens protokoll 14 oktober 2020, § 141 

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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
45(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr 00160/2021  

Namnbyte önskas på Måga Storedavägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förfrågan om namnbyte för Måga Storedavägen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om namnbyte av en enskild väg har kommit in. Vägen betjänar 
endast en fastighet, Måga 1:38, och det är fastighetsägarna till denna som har 
kommit in med ansökan.  
 
Birgitta Anvret anlade vägen till fastigheten efter en anläggningsförrättning 
1991. Birgitta avled 2014 och det är hennes dotter och efterlevande till 
hennes son som nu kommer in med frågan om att byta namn på vägen då de 
alltid har kallat vägen ”Birgittavägen”. De efterlevande är i dag ägare till 
fastigheten Måga 1:38 som används som fritidshus. Önskemål om nytt namn 
är ”Måga Birgittavägen”. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ortnamnsverksamhet (SSN 18 januari 2022, 
§ 8) gäller att äldre befintliga namn i största möjliga mån ska behållas. 
Personnamn ska användas restriktivt för att hedra en allmänt eller lokalt 
historiskt betydelsefull person som haft en stark anknytning till och/eller 
påverkan på en plats. Personen bör vid tiden för namnsättningen helst vara så 
pass känd att allmänheten inte omgående behöver en kommentar till 
namnvalet. 
 
Nuvarande namn ”Måga Storedavägen” syftar till platsen då den del av 
Ljusnan som fastigheten gränsar till heter Storedan. 
 
”Namnsättningsgruppen” finner inte att önskemålet om namnbytet uppfyller 
kriterierna i kommunens riktlinjer och föreslår därför att nuvarande namn 
behålls.      

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 
Ansökan om namnbyte på Måga Storedavägen 2 december 2021 
Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhete och adressättning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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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Sida 
47(57) 

Datum 
2022-02-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 00013/2022  

Bokslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bokslut 2021 avseende drift och investering godkänns med förslag till 

överföringar till 2022, på drift 241 000 kronor och investering 
19 105 000 kronor då dessa överföringar härrör från pågående projekt.  

Sammanfattning av ärendet 

Bokslut drift visar på ett överskott på 2 268 000 kronor för år 2021. De 
största avvikelserna finns på enheterna plan och bygg, bostadsanpassnings-
bidrag samt gator och vägar. 
 
Plan- och byggenheten har ett överskott som till största delen beror på högre 
intäkter samt lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Hos enheten 
finns även bostadsanpassningsbidrag som under året blev högre än beräknat. 
 
Gator och vägar har ett överskott på grund av lägre kostnader för vintervägh-
ållning. Hos förvaltningen finns även ett antal investeringsprojekt som 
fortsätter 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 februari 2022 
Bokslut drift 8 februari 2022 
Bokslut investeringar 8 februari 2022 
  

Propositionsordning 

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

 

§ 32 Dnr 00009/2022  

Projekt Kläppaåsens utveckling - byggnation - 
Information 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Budgetmedel avsätts för 2023 för nybyggnad av serviceanläggning vid 

Kläppaåsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Den gamla skidstugan på Kläppaåsen om cirka 300 kvadratmeter rivs och 
nybyggnation sker av en servicebyggnad på 277 kvadratmeter med 
arbetsnamnet ”Kläppastugan” som ersätter den gamla skidstugan och 
utvecklar mötesplatsen utifrån nya behov och framtida förutsättningar.  
 
”Kläppastugan” ska inhysa föreningarna och vara en modern välfungerande 
viktig mötesplats för såväl kommuninvånare och besökare med funktions-
variationer, förskole- och skolklasser i idrottsundervisning eller friluftsdagar 
och andra gäster/besökare utanför kommunen som till exempel hemvändare 
med flera.  
 
En del av stugan iordningsställs för allmänheten med en mindre gemensam 
foajé (väntsal) och en handikappanpassad toalett. Duschmöjligheter kan 
också erbjudas via medlemskap i någon av de involverade föreningarna eller 
om man bokar detta i förväg via fritidsenheten.  
 
Byggnationen bekostas av Ljusdals kommun med investeringspengar i 
investeringsbudget år 2023. Driften av anläggningen delas upp mellan 
kommunens fritidsenhet och de föreningar som är verksamma på 
Kläppaåsen. Driftkostnaderna är beräknade att bli halverade genom 
energieffektiviseringen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 
Projektbeskrivning Kläppaåsen 1 februari 2022 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB) och Pernilla Färlin (M): 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 00176/2021  

Ekonomistyrningsregler - information 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar om de nya ekonomistyrningsreglerna 
som antogs av kommunfullmäktige 13 december 2021, § 166. 
 
Förändringar: 
• Samlat viktiga ekonomistyrningsregler i ett och samma dokument 
• Beskrivning av syftet med reglerna 

− Anger gemensamt värdegrundsbaserat förhållningssätt (Ekonomi i 
balans, God Ekonomisk Hushållning) 

− Anger absoluta normer för vårt agerande 
− Reglernas roll är att påverka beteenden i önskvärd riktning, sätta 

gränser och förbjuda ej acceptabla beteenden 
• Tydliga regler kring ansvar för att följa reglerna 

− Om ej regler följs => ansvarsprövande bedömning 
• Beskrivning av principer för ekonomistyrning 

− Sunt ekonomiskt agerande 
− Hållbar budget 
− Väl fungerande uppföljning 
− God produktivitet 
− Helhetssyn 

• Förenklad och effektivare budgetprocess 
− Nämndernas inspel sker vid budgetdialog 

 
Budgetprocessen 
• Förenklad och effektivare process 

− Nämndernas inspel sker vid budgetdialog 
− Budgetdirektiv fastställer de yttre ramarna 

• Utgå ifrån tillgängliga resurser 
− Prioritera behov inom denna ram 

• Skälig uppräkning av ”bottenplattan” 
− Löneökningar 
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− Kapitalkostnadsökningar 
− Interna prisökningar 
− Demografiskt relaterade kostnadsökningar 

• Fokus på reformutrymme eller anpassningskrav 

Beslutsunderlag 

Ekonomistyrningsregler antagna 13 december 20221, § 166 

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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§ 34 Dnr 00011/2022  

Strategiskt inspel gällande budget 2023 och ELP 2024-
2025 till budgetdialog 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Det föreslagna strategiska inspelet till budgetdialogen 23 februari 2022 

godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin redogör för det strategiska inspel nämnden 
förväntas göra i samband med budgetdialogen 23 februari 2022. 
 
Inspelet ska göras enligt en förutbestämd presentationsmall och Lasse Norin 
presenterar den ifyllda presentationen. Varje nämnd ska presentera 3-5 
utmaningar, 3-5 möjligheter, 3-5 investeringsbehov med flera. För 
samhällsserviceförvaltningen som består av åtta separata verksamheter blir 
det svårt att begränsa sig till fem så Lasse Norin har gått ifrån den 
instruktionen något.  

Beslutsunderlag 

Presentation inför budgetdialog 9 februari 2022 

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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§ 35 Dnr 00049/2021  

Fördelning av extra stöd till föreningar 2021 - för 
kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 betalades 740 000 kronor ut i extra bidrag och 215 000 kronor 
gavs i extra subventionerad hyreskostnad till föreningslivet i Ljusdals 
kommun. Totalt har 59 föreningar ansökt om och beviljats extra stöd eller 
tagit del av den extra subventionerade hyreskostnad som utgick till 
föreningar på grund av Coronarestriktioner, rekommendationer eller regler.  
 
Många av föreningar som ansökt redovisar höga inkomstbortfall och även 
bortfall av medlemmar. Ett fåtal föreningar har fått Coronastöd från annan 
organisation. Föreningarna har haft svårt att betala de fasta kostnaderna och 
en del föreningar har även haft vissa merkostnader.  
 
Dock har några av föreningarna som fritidsenheten kontaktat tackat nej till 
att söka bidraget då de har haft ökad verksamhet, medlemmar och intäkter 
och ansett att andra föreningar är i större behöv av extra stöd.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Bilaga 1 och 2, 20 januari 2022 

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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§ 36 Dnr 00004/2021  

Fördelning av bidrag till vägbelysning 2021 - för 
kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 
vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som utbetalats för 2021 
presenteras för nämnden.            

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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§ 37 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklaganden som har 
avgjorts i domstol. 
 
Länsstyrelsen har upphävt en strandskyddsdispens som samhällsservice-
förvaltningen har beviljat på delegation. Det handlar om en befintlig stuga 
vid en sjö som sökanden ville riva och ersätta med en ny.  

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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§ 38 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut 
fattade 2021: 
 
SSN  8             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Delegationslista SSN 2021, 7 februari 2022 

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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§ 39 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut 
fattade 2022: 
 
SSN (BAB) 1-9 
Bygg: § 1-80 
Miljö: § 1-65           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Delegationslista 2022, 7 februari 2022 

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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§ 17 Dnr 00020/2022  
 ADM.2022.5 


Behovsutredning miljöenheten 2022-2024  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Behovsutredning för miljöenheten 2022-2024 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 
tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen 
ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång 
per år. Ungefär samma krav finns även i Livsmedelslagstiftningen som säger 
att ansvarig nämnd ska redovisa hur mycket resurser som behövs för att 
säkerställa att lagstiftningen följs inom alla led i livsmedelsproduktionen.  
 
I behovsutredningen beskriver tillsynsmyndigheten behovet av resurser för 
att åskådliggöra vilka resurser som krävs för att nämnden ska kunna leva upp 
till den lagstiftning som finns inom dess ansvarsområden. I det fall 
resurserna inte bedöms tillräckliga beskriver behovsutredningen även vilka 
konsekvenser detta kommer att innebära för verksamheten och därför även 
nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.  
 
Samhällsservicenämnden är högst ansvarig för myndighetens arbete och 
fastställer därför utredningen. Utredningen bör vara en grund inför nämndens 
budgetarbete och tilldelad rambudget för miljöenheten bör vara kopplad till 
de behov som presenteras i planen. I verksamhetsplanen (tillsynsplanen) 
beslutar nämnden årligen om de eventuella nedprioriteringar som krävs om 
det inte bedöms finnas tillräckliga resurser eller om tillräckliga resurser 
utifrån behovet i utredningen inte tillsatts.   
 
Denna behovsutredning innehåller inte de delar av miljöbalken som är 
kopplade till strandskyddet eftersom ansvaret, både vad gäller tillsyn och 
prövning, av detta område i balken ligger under plan- och byggenheten som 
därmed också är ansvarig för att ta fram behovsutredning samt tillsynsplan 
för detta område.  
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Behovsutredning miljöenheten 2022-2024, 4 februari 2022  


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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§ 18 Dnr 00022/2022  
 ADM.2022.4 


Verksamhetsplan och kontrollplan för miljöenheten 
2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplan för miljöenheten 2022 antas. 
 
2. Kontrollplanen för livsmedelskontrollen för 2022 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. 
 
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e 
ska kontrollmyndigheten (samhällsservicenämnden) årligen fastställa en plan 
för myndighetens livsmedelskontroll.  
 
Motivering till beslut 
Varje år upprättar Miljöenheten en verksamhetsplan som ger riktlinjer för 
miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare 
deltar i framtagandet av behovsutredning och prioriteringar i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad 
verksamhetsplan) och en som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
livsmedelslagstiftningen (kallad kontrollplan).  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Verksamhetsplan miljöenheten 2022, 4 februari 2022 
Kontrollplan Livsmedel 2022, 4 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 19 Dnr 00021/2022  
 ADM.2022.6 


Delegationsordning livsmedel 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till delegationsordning inom livsmedelsområdet antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Delegationsordningen för livsmedelskontroll behöver uppdateras med 
anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 som antogs av 
riksdagen 25 februari 2021 och som inneburit ändringar i livsmedelslagen 
och en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176). 
Ny taxa för ovan förändring antogs av kommunfullmäktige 13 december 
2021, § 171 och gäller från och med 1 januari 2022.  
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till 
förvaltningschef som därefter, i de fall där det är lämpligt, kan delegera 
vidare till miljöchef eller inspektör. Detta tas då i ett separat beslut.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2022 
Delegationsordning Livsmedelsområdet 4 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 20 Dnr 00014/2022  
 BYGG.2021.155 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Järvsö Kyrkby 23:111 - 115 i Järvsö  


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


plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
2. Avgiften för beslutet är 21 440 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser nybyggnad av sju fritidshus med totalt 12 lägenheter på 
fastigheterna Järvsö Kyrkby 23:111, Järvsö Kyrkby 23:112, Järvsö Kyrkby 
23:113, Järvsö Kyrkby 23:114 samt Järvsö Kyrkby 23:115. 
 
I ansökan är det angivet att en väg är tänkt att ordnas bakom byggnaderna för 
att tillgodose transportväg och parkering.  
Byggnaderna är tänkta att uppföras på öppen plintgrund med svart träfasad, 
svarta fönster och svart plåttak.  
 
Sökanden har förelagts om komplettering i ärendet följande datum:  
18 maj 2021, 27 maj 2021 och 9 september 2021. 
 
Sökanden har inkommit med handlingar: 12 maj 2021, 1 juni 2021, 4 juni 
2021, 3 augusti 2021, 26 augusti 2021, 14 oktober 2021, 22 november 2021 
samt 21 januari 2022.  
 
Då det har inkommer flertalet revideringar har ärendet inte bedömts vara 
komplett.  
 
Bygglovhandläggare har meddelat sökanden att ärendet avviker från 
detaljplan och att nämnden kan komma att ta ett beslut om avslag. Detta har 
kommunicerats med sökanden 5 november 2021 samt 11 januari 2022. 
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Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 353 "Järvsö Kyrkby 23:2". 
Bestämmelserna innebär att området är avsett för bostäder i en våning. Varje 
lägenhet får ha en bruksarea om maximalt 60 kvadratmeter och det får totalt 
uppföras 20 lägenheter i området. Fasader ska utgöras av trä i dämpade 
kulörer och tak får inte vara reflekterande.  


Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö Kyrkby 23:2, Järvsö 
Kyrkby 23:36, Järvsö Kyrkby 23:110 och Järvsö Kyrkby 23:116 (Järvsö 
Kyrkby 23:110 och Järvsö Kyrkby 23:116 hade vid tillfället samma ägare). 
 
Järvsö Kyrkby 23:116) anger i sitt yttrande att han är orolig över att ansökan 
överskrider antalet hus per tomt som den ursprungliga planen anger. Att det 
är orimligt om enskilda tomtägare ska kunna hamna i sitsen att inte tillåtas 
bygga på sin tomt då "kvoten" skulle vara fylld. Han undrar även över 
byggnadshöjden och vill inte att huskropparna ska skymma granntomten mer 
än nödvändigt.  


Järvsö Kyrkby 23:36 och Järvsö Kyrkby 23:110 ( dåvarande ägare av Järvsö 
Kyrkby 23:116) anger att sökanden inte har samrått med dem gällande 
förändringar i tomtindelning och tillfartsvägar. De vill inte tillstyrka på- och 
avfart enligt bifogad situationsplan.  
Redovisade hustyper får inte plats inne på ett antal av fastigheterna. 
Eventuella altaner kommer ligga i vägen inklusive det bärverk som ska stötta 
upp altanen. Husen kan inte byggas i tomtgräns. 
Fastighetsägaren har en byggrätt för 8 lägenheter inom sin mark enligt 
avstyckningsplan. Detaljplanen ger rätt till 20 lägenheter och den 
avstyckning som skett har gjorts med förutsättning i detta och med avsikt att 
bygga parhus eller radhus. Våra avsättningar för VA är planerade för 8 
lägenheter. Höjdskillnaderna mellan fastigheterna uppgår i vissa fall till över 
4 meter. Förändringar som kan påverka angränsande tomter får inte göras 
utan berörda fastighetsägaren medgivande.  
 
Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med 
sökanden som har inkommit med följande synpunkter. 
"Vi kan inte tolka detaljplanen på annat sätt än att vår bygglovsansökan och 
avstyckning inlämnad till Lantmäteriet är inom rådande detaljplan. Vägen 
ska ligga 2 meter från tomtgräns, med möjlighet till gångstråk/trottoar och 
ska inte belasta markägarens yta. Vi vill att kommunen bortser från 
grannåhöran och beviljar bygglov så att vi kan starta produktionen. Vägen 
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kan flyttas ut 2 meter och om det krävs stöttas med stödmur för att fylla de 
krav som ställs." 


Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende våningsantal 
samt antal lägenheter.  


Enligt detaljplanen får området bebyggas med bostäder i en våning.  
Sökanden har angivit att byggnationen består av en våning med tillhörande 
vind/installationsutrymme. Det har i tidigare inskickade handlingar angivits 
som loft, där sovrum och toalett varit utritat. I redovisade handlingar har 
sökanden angett att taket har en vinkel på 58 grader och höjden från överkant 
vindbjälklag till takfot är 690 mm. Sökanden har även angivet att 
detaljplanen saknar begränsning gällande takvinkel och nockhöjd varför 
ansökan skulle vara planenligt. 
  
Det framgår i gällande lagstiftning och rättspraxis från flera domar från 
mark- och miljööverdomstolen vad som anses vara en våning.  
I mark- och miljööverdomstolen, mål 2012-P 11588, anges att "Byggnadens 
översta utrymme avgränsades åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt 
av ett tak och nedåt av ett golv, varför utrymmet utgjorde en våning.". 
I mål 2018-P 9770 anges följande: "Eftersom byggnadshöjden även var mer 
än 0,7 meter högre än vindbjälklagets översida och vinden kunde inredas 
med bostadsrum skulle vinden räknas som våning." 
När det kommer till hur man mäter en byggnads höjd så anges byggnadshöjd 
där en vinkel på 45 grader förs ner ovanifrån och där det träffar taket mäts 
byggnadshöjden vid vägglivet.  
Detta hanteras i mark- och miljödomstolens mål 2018-P 12336 där de anger: 
"När det däremot gällde från om antal våningar konstaterades att 
skärningslinjen mellan fasadplanet och det plan som med 45 graders lutning 
inåt byggnaden berörde byggnadens tak låg mer än 0,7 meter högre än nivån 
för vindbjälklagets översida. Med hänsyn till detta och att vinden kunde 
inredas med bostadsrum skulle vinden räknas som en våning." 
I bifogad handling, sektion uppmätt av bygglovhandläggare diarieförd 3 
februari 2022, har bygglovhandläggare Per-Anders Stolt mätt den sökta 
åtgärden och konstaterat att avståndet från vindbjälklagets översida till 
byggnadshöjd uppgår till cirka 2,3 meter och därmed överstiger 0,7 meter. 
Detta i kombination med att ytan är inredningsbar enligt tidigare handlingar 
bedömer nämnden att det ska räknas som en våning och att den sökta 
åtgärden bedöms vara en byggnad i två våningar vilket avviker från gällande 
detaljplan.  
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Området får bebyggas med totalt 20 lägenheter fördelat på fastigheterna från 
Järvsö Kyrkby 23:63 till Järvsö Kyrkby 23:116. 
Sökanden har, enligt ansökan, för avsikt att uppföra 12 lägenheter på Järvsö 
Kyrkby 23:111 till Järvsö Kyrkby 23:115. Enligt avstyckningsplan är dessa 
fastigheter ursprungligen avsedda för att bebyggas med totalt 8 lägenheter.  
Totalt i området är 10 lägenheter redan beviljade fördelat på fastigheterna 
Järvsö Kyrkby 23:63-102, Järvsö Kyrkby 23:103-104, Järvsö Kyrkby 
23:105-106, Järvsö Kyrkby 23:107-108, Järvsö Kyrkby 23:109-110 samt att 
en ansökan, om två lägenheter, som är under handläggning finns på Järvsö 
Kyrkby 23:116. 
 
Detta medför att den sökta åtgärden bedöms som en avvikelse från 
detaljplanen då det totala antalet lägenheter som får finnas i området 
överskrids med fyra stycken om avvikelsen skulle beviljas. 
 
Nämnden bedömer att avvikelserna, enskilt eller gemensamt, inte kan ses 
som liten då dess samlade omgivningspåverkan är stor och avviker kraftigt 
från detaljplan och befintlig byggnation i området. Detta leder nämnden till 
att den sökta byggnationen avviker från gällande detaljplan på ett sådant vis 
att bygglov inte kan beviljas.    


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 12 maj 2021 
Anmälan eldstad diarieförd 25 maj 2021 
Ritningar diarieförda 14 oktober 2021 och 21 januari 2022 
Situationsplan diarieförd 22 november 2021 
Översiktskarta diarieförd 3 februari 2022 
Sektion uppmätt av bygglovhandläggare diarieförd 3 februari 2022 
Teknisk beskrivning diarieförd 12 maj 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 12 maj 2021 
Beskrivning dagvatten diarieförd 12 maj 2021 
Geotekniskt utlåtande diariefört 12 maj 2021 
Brandskyddsbeskrivning diarieförd 2 juni 2021 
Yttrande från Järvsö Kyrkby 23:116 diariefört 14 september 2021 
Yttrande från Järvsö Kyrkby 23:36 diariefört 2 september 2021 
Bemötande av yttrande från sökanden diariefört 3 september 2021 
E-postkonversation med sökanden diarieförd 31 januari 2022 
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Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-), Jonny Mill (LB), Iréne Jonsson (S), Sigurd Mattsson 
(C), Bertil Skoog (L) och Pernilla Färlin (M) 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)  
Rek med mottagningsbevis 
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§ 21 Dnr 00018/2022  
 BYGG.2021.281 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Öje 3:25, avstyckad från Öje 3:16, i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickad mark, 


mark som inte får bebyggas, liten avvikelse medges. 
 
2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL 


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


antas Eric Ångström med certifieringsnummer C002123. 
 
4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


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


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


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


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


behandlas.  
 
8. Avgiften för beslutet är 22 537 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Öje 
3:16 i Järvsö. 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på Öje 3:25, avstyckad från Öje 
3:16, i Järvsö Ljusdals kommun.  Den tänkta byggnaden har en total yta om 
208 kvadratmeter. I den ytan är bostadshus och garagedel sammanbyggt.  
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 141 "Öje 10:26 m fl". Bestämmelserna 
innebär bland annat att området är avsett för friliggande bostadshus i 
maximalt två våningar.    
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Öje 3:3, Öje 3:23, Öje 3:14 och 
Öje 3:20.  
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnation på 
prickad mark, mark som inte får bebyggas. Avvikelsen uppgår till cirka 16 
procent vilket bedöms vara en liten avvikelse då en stor del av fastigheten är 
prickad och byggnadens placeras längs fastighetens västra sida för att minska 
de delar som placeras på prickad mark. De avvikande delarna placeras på var 
sida om byggnationen vilket medför att var sidas avvikelse kan ses som liten 
och den sammantagna bilden gör att byggnationen inte bedöms påverka 
grannars möjlighet att etablera fastigheter eller på annat sätt nyttja sina 
fastigheter.   
 
Åtgärdens utformning kan ses som avvikande från rådande bebyggelse på 
kringliggande fastigheter.  
 
Nämnden gör dock bedömningen att åtgärden inte påverkar området eller 
centrumbilden på ett negativt vis då den endast uppförs i en våning och 
därigenom inte blir ett dominerande inslag i området varför utformningen ses 
som godtagbar för att visa olika tidsepokers byggnation och formspråk. 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 
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Detta leder sammantaget nämnden till att bygglov för den sökta åtgärden ska 
beviljas.   
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
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. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och 
byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 4 oktober 2021 
Ritningar diarieförda 21 december 2021 
Översiktskarta diarieförd 3 februari 2022 
Situationsplan diarieförd 21 december 2021 
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 4 oktober 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 4 oktober 2021 
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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.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till fastigheten Öje 3:25 (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Öje 3:3  
Öje 3:23  
Öje 3:14  
Öje 3:20 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 22 Dnr 00015/2022  
 FÖRBESKED.2021.37 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på Bondarv 5:14 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 14 497 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 bygg 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 två enbostadshus på 
Bondarv 5:14 i Järvsö. 
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Ansökan avser en avstyckning av fastighet Bondarv 5:14 till två tomter som 
uppges bli cirka 1400-1500 kvadratmeter styck. Byggnationen anges som 
bostadshus om 150 kvadratmeter i 1-2 våning med sadeltak. Färgsättning i 
enlighet med befintliga byggnader i området. 
 
Förutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Inget speciellt har angivits i gällande översiktsplan. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Myra 20:2, 2:10, 
11:8, 2:4, 4:18, Bondarv 5:20, Grönås 19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:6 och 20:2. 
Yttranden från fastighetsägare Grönås 19:1, 19:2 och 19:4  har inkommit. 
 
I yttrande från Grönås 19:1 framgår att tomterna ska flyttas för att ett storgräl 
ska undvikas. 
 
Yttrande från Grönås 19:4 framför att byggnationen kommer för nära deras 
tomt, då de vill bo avskilt. De har också funderingar på lösningen för 
avloppssystemet när den ligger på en höjd och om vattnet kommer ner på 
dess tomt? Vill att hänsyn tas till att det blir full insyn i och på deras hus och 
tomt. 
 
Av det sista yttrande som kommer från Grönås 19:2 framgår att de tycker att 
det blir en ökad fridstörning i närområdet och berörd mark ligger högre och 
eventuell infiltration från avloppsbrunnar kan påverka dem negativt, såsom 
att vatten kommer upp i dagen samt dålig lukt. 
 
Gemensamt för alla inkomna yttrande från fastighetsägarna Grönås 19:1, 
19:2 och 19:4 är att de alla tycker att tomterna ska flyttas till andra sidan 
tillfartsvägen (vägen upp mot Grönåsberget), på den östra sidan. 
 
Inkomna yttranden har kommunicerats med fastighetsägare/sökande som 
inkommit med ett bemötande. I den framgår att sökande inte tycker att det är 
rimligt att flytta de tänkta tomterna till andra sidan om skogsvägen. Det 
området är ett större område skogsmark och göra två tomter där skulle 
förändra förutsättningarna för skogsbruket. Avloppsanläggningarna kommer 
att utföras enligt konstens alla regler och tillstånd för enskilda anläggningar 
kommer att sökas. 
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Motivering till beslut  
Marken består idag av skogsmark som gallrats i anslutning till den tänkta 
avstyckningen samt den befintliga bebyggelsen. En befintlig skogsväg som 
går förbi den tänkta avstyckningen kommer att användas som tillfartsväg till 
tomterna. 
 
De avstyckade tomterna kommer att placeras i anslutning till skogsvägen och 
kan anses utgöra en naturlig förtätning i området och ett komplement till 
befintlig bebyggelse. De tänkta tomternas yta anses vara så pass stor att det 
är möjligt att placera byggnader inom tomten utan att åtgärden bör påverka 
kringliggande bebyggelse på ett betydande sätt. 
 
Vid rätt installerat avlopp ska inte kringliggande fastigheter påverkas på ett 
sådant negativt sätt att inte åtgärden kan godtas. 
 
Åtgärden bedöms kunna uppfylla kraven som anges i 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen, och 
föreslagen placering bedöms därmed lämplig för bostäder. Förhandsbesked 
kan därmed medges enligt 9 kap. 17 § § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Åtgärden ska kunna uppfylla kraven för möjlighet för fordon gällande 
renhållning och slambilar.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten och eventuell 
annan myndighet. 
 
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 3 november 2021 
Situationsplan diarieförd 3 november 2021 
Situationsplan för tomt 1 diarieförd 3 november 2021 
Situationsplan för tomt 2 diarieförd 3 november 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 31 januari 2022 
Medgivande från vägförening diarieförd 20 december 2021 
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Yttrande från fastighetsägare Grönås 19:2 diariefört 2 december 2021 
Yttrande från fastighetsägare Grönås 19:1 diariefört 22 november 2021 
Yttrande från fastighetsägare Grönås 19:4 diariefört 2 december 2021 
Bemötande från fastighetsägare/sökande diariefört 22 december 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) 
Remissinstanser 
Ljusdal Energi (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Bondarv 5:14, 5:20, Grönås 19:3, Myra 2:4, 2:10, 20:1, 20:2, 3:22 och 4:18. 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan via rekommenderad 
försändelse 
Grönås 19:1, 19:2 och 19:4 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 23 Dnr 00016/2022  
 FÖRBESKED.2021.40 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på Älvsätra 
3:25 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 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 på 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. 


• Förhandsbeskedet tar inte ställning till terrasseringen utan detta kommer 
att tas i eventuellt framtida bygglov. 
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Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad på Älvsätra 3:25 i Järvsö. 
 
Ansökan avser en avstyckning av fastigheten Älvsätra 3:25 till en tomt. 
Uppförande av ett enbostadshus med byggyta om 160 kvadratmeter i 1-1,5 
plan med röd träfasad och sadeltak samt ett garage med byggyta på 60 
kvadratmeter.  
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse.  
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård 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  
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 
Älvsätra 1:67, 2:58, 2:61, 5:6 och Bondarv 7:13 har bedöms vara berörda.  
Inga yttranden har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Området där avstyckningen är planerad består idag av betesmark. Marken 
sluttar svagt och består av mycket sten. Den närliggande betesmarken intill 
den tänkta avstyckningen kan fortsättningsvis nyttjas som betesmark. Då inte 
detta område kan anses som odlingsbar mark anses marken lämplig för 
åtgärden.  
 
Den nya byggnationen bedöms inte påverka området nämnvärt då den är i 
närheten av redan befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms passa in 
i omgivningen gällande utformning och färgsättning och anses vara lämplig 
med hänsyn till landskapsbilden. 
 
Möjlighet för kommunalt VA och avlopp finns samt godkännande från 
vägföreningen gällande in- och utfart.  
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Riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård och det rörliga 
friluftslivet bedöms inte påverkas då förutsättningarna för växt- och djurlivet 
inte förändras på ett betydande vis i området. 
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. 
 
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.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 14 december 2021 
Översiktskarta diarieförd 14 januari 2022 
Översiktskarta 2 diarieförd 14 januari 2022 
Situationsplan diarieförd 14 januari 2022 
Husförslag diariefört 14 december 2021 
Exempel garage diariefört 14 december 2021 
Foto omgivning riktning söder diariefört 14 december 2021 
Foto omgivning riktning öster diariefört 14 december 2021 
Foto omgivning riktning sydväst diariefört 14 december 2021 
Foto omgivning riktning sydost diarieförd 14 december 2021 
Foto tomten från hörn söder riktning nordost diariefört 14 december 2021 
Foto tomten från hörn söder riktning nordväst diariefört 14 december 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 3 februari 2022 
Intyg från vägföreningen diariefört 2022-01-19 
E-post från sökande diarieförd 2022-01-14 


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) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Älvsätra 1:67 
Älvsätra 2:58 
Älvsätra 2:61 
Älvsätra 5:6  
Bondarv 7:13 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 24 Dnr 00017/2022  
 BYGG.2021.319 


Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
flerfamiljshus på Öje 6:57 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att gårdsbyggnad inreds, 


liten avvikelse medges. 
 
2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL 


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


(2010:900) antas Jan Frisk, Ljusdal certifieringsnummer SC0428-12. 
 
4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  Sökande 
uppmanas kontakta handläggare på plan- och bygg för att boka ett 
samråd. 


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


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
6. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


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


behandlas.  
 
8. Avgiften för beslutet är 17 177 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 
Brandskyddsdokumentation 
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Sammanfattning av ärendet 


Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerfamiljshus på Öje 6:57 i 
Järvsö. 
 
Ansökan avser en till- och ombyggnad samt rivning av flerbostadshus på 
fastigheten Öje 6:57, Anders-Pers, i Järvsö. Rivningen på 10 kvadratmeter 
gäller de befintliga farstukvistarna och tillbyggnaden på 33 kvadratmeter 
omfattar ett nytt trapphus om 20,7 kvadratmeter samt två nya balkonger. 
Ombyggnaden omfattar 190 kvadratmeter och blir en ändring invändigt från 
3 befintliga lägenheter till 4 lägenheter. Tillbyggnaden kommer att ha 
träfasad med slamfärg röd samt takbeläggning lertegel. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan: Järvsö Stationssamhälle, med 
lagakraftvunnet datum 30 november 1957. Bestämmelserna innebär bland 
annat att området är för bostadsändamål med fristående hus samt att i 
gårdsbyggnad får bostad icke inredas. 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
miljöbalken (1998:808). 
 
Kulturmiljö 
Byggnaden är utpekad som en fastighet med höga kulturhistoriska värden i 
den bebyggelseinventering som gjordes av Länsmuseet år 2014, på uppdrag 
av Ljusdals kommun. 
  
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Öje 6:17, 6:18, 6:30 och 6:33.  
Inga yttranden har inkommit. 
Remiss har skickats till Länsstyrelsen där svar från Länsmuseet i Gävleborg 
har inkommit. 
I svaret framförs att den aktuella gården pekas ut som en fastighet med 
särskilt höga kulturhistoriska värden i den bebyggelseinventering som 
gjordes av Länsmuseet, på uppdrag av Ljusdals kommun. 
 
Sammanfattade synpunkter från Länsmuseet är följande: 
Brokvisten med Järvsömodell och fasadernas utformning är viktiga delar. 
Önskvärt att den befintliga brokvisten bevaras. 
En byggnads proportioner, utformning och material är viktiga att ta hänsyn 
till. 
Ur kulturmiljösynpunkt får den aktuella byggnaden genom den föreslagna 
tillbyggnaden karaktär av en huvudbyggnad med ett dominerande mittparti. 
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Länsmuseet ställer sig tveksam till ombyggnadsförslaget, vilket skulle 
innebära att den välbevarade gårdsmiljön som helhet får en annan gestaltning 
än idag. 
Inga invändningar mot att flygelbyggnaden förses med balkonger men 
viktigt med detaljutformning, materialval och färgsättning. 
  
Inkomna synpunkter har kommunicerats med sökanden som inte inkommit 
med något bemötande. 
 
Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden är planstridig gällande användning av gårdsbyggnad. 
Fastigheten i planen som är från år 1957, ligger i ett område som är för 
bostadsändamål. Åtgärden strider mot detaljplanen gällande att 
gårdsbyggnad inte får inredas som bostad. Då denna byggnad under många 
år har används som bostadsbyggnad och att den uppgetts som det i 
utredningar och skrift (Kulturhistoriska särskilt värdefulla byggnader och 
miljöer, framtaget av Länsmuseet Gävleborg) anses beslut redan taget om att 
byggnadens användning ändrats. 
 
Idag står två befintliga brokvistar på den tänkta byggnaden som planeras att 
rivas. Dessa kommer att ersättas med ett nytt trapphus som kommer att 
påföras en av de befintliga brokvistarna. En tillbyggnad i byggnadens 
mittparti ut mot gårdsplanen kommer att förändra gestaltningen på 
gårdsmiljön. Då tillbyggnaden kommer att byggas ut 2,8 meter från den 
befintliga byggnadens fasad, anses inte gårdsmiljön påverkas på sådant 
betydande vis att inte bygglov kan beviljas. 
  
Byggnadens kulturhistoriska värde är högt och nämnden har tagit 
Länsmuseets yttrande i beaktande. I ansökan framgår att sökande kommer att 
ta bevarandet av byggnaden i stort fokus och tillvarata och förädla dess 
kvaliteter samt att befintlig Järvsöbrokvist återmonteras mot innergården. 
Nämnden bedömer att åtgärden inte avviker från den rådande 
byggnadstraditionen eller påverkar landskapsbilden i så stor negativ 
bemärkelse att åtgärden ska nekas. 
 
Riksintresset för det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas av den tänkta 
ändringen av byggnaden. 
 
Den sökta åtgärden kommer att ändra byggnadens utseende och gårdsmiljön 
kommer att få en annan gestaltning. Men förändringen anses följa 
byggnadens särdrag, byggnadstradition, bevara dess karaktär med 
utformning, färgsättning samt att upplevelsen för gårdsmiljön inte bedöms 
påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse. 
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Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen samt uppfylla 
kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet för avsett ändamål 
varför den sökta åtgärden kan beviljas enligt 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Godkännande från fastighetsägaren krävs innan åtgärden får påbörjas. 
 
Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
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. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 30 november 2021 
Översiktskarta diarieförd 3 februari 2022 
Reviderad planritning-plan 2 diarieförd 30 november 2021 
Reviderad planritning-vindsplan diarieförd 30 november 2021 
Reviderad takplansritning diarieförd 30 november 2021 
Skiss befintliga lägenheter diarieförd 30 november 2021 
Reviderad illustration diarieförd 29 november 2021 
Situationsplan diarieförd 30 november 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 30 november 2021 
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Kontrollansvarig diarieförd 30 november 2021 
Platsbesök diariefört 3 februari 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-), Bertil Skoog (L), Sigurd Mattsson (C) och Jonny 
Mill (LB): 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) 
Fastighetsägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Remissinstanser 
Länsmuseet Gävleborg, Daniel Olsson (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) 
Underrättelse om beslutet per info-brev och situationsplan 
Järvsö Kyrkby S:7 
Öje 6:17 
Öje 6:18 
Öje 6:30 
Öje 6:33 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 25 Dnr 00019/2022  
 FÖRBESKED.2021.36 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Norrvåga 7:18 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, 


PBL (2010:900) kan inte medges, då föreslagen åtgärd inte kan tillåtas 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 


2. Avgiften för beslutet är 8576 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Norrvåga 7:18 i Järvsö. 
 
Ansökan avser en avstyckning av fastigheten Norrvåga 7:18 till en tomt om 
ca 890 kvm för nybyggnad av bostad i ett plan med sadeltak och träfasad. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken 
 
Kulturmiljövärden  
Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
(1998:808).  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheter Norrvåga 13:9, 13:10 
och Stene 4:25. 
 
Yttrande har inkommit från Norrvåga 13:10 som ställer sig frågande till 
placering av bostadshus. Sett till tidigare bebyggelse i området som har 
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större avstånd mellan bostadshus vill de föreslå en förflyttning av tänkt 
huskropp cirka 30 meter i riktning österut.  
 
Inkomna synpunkter har skickats till fastighetsägaren/sökanden som bemött 
med en skrivelse.  
 
Förflyttning av byggnad ett trettiotal meter österut är inte möjlig då de skulle 
få en oacceptabel påverkan på kulturmiljön. Avsikten är att bygga nära 
befintlig bebyggelse och bygga vidare på strukturen i byn. Huset ska bli lågt 
så det inte förvanskar den kulturhistoriska bebyggelsen som finns öster om 
platsen ner mot älven. 
  
Motivering till beslut  
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) har nämnden 
skyldighet att pröva ansökan om förhandsbesked för en lovpliktig åtgärd. 
 
Den tänkta placeringen för avstyckningen av tomten ligger inom ett 
odlingslandskap med brukad jordbruksmark. Marken för åtgärden är idag 
brukad åkermark. I beslut tagit av samhällsservicenämnden daterad 11 
augusti 2020, är kommunens riktlinjer att man ska förhålla sig restriktivt på 
att bebygga på jordbruksmark.  
 
Då åtgärden ligger i ett område med jordbruksmark som ägs av fler 
fastighetsägare kan inte riktlinjerna ta hänsyn till fastighetsgränser, utan ser 
till helheten av jordbruksmarken och odlingslandskapet.  
 
Åtgärden ligger inom område för kulturmiljöområde. I den bebyggelse-
inventering som gjordes av Länsmuseet år 2013, på uppdrag av Ljusdals 
kommun ligger den tänkta åtgärden inom område med stort kulturhistoriskt 
värde. Området beskrivs i bebyggelseinventeringen som öppet odlingsmark 
på sluttningar ned mot Ljusnan där ett antal Hälsingegårdar samt mindre 
antal bostadshus finns. För upplevelsen av landskap är utblick över Ljusnan 
väldigt betydelsefull.  
 
Den tänkta åtgärden anses påverka den nuvarande upplevelsen i landskapet 
på ett betydande sätt som inte anses lämplig i hänsyn till område och 
landskapsbilden. 
En samlad bedömning utifrån 2 kap 2 § och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900) är att markens primära ändamål bör vara jordbruksmark samt att 
området har ett stort kulturmiljövärde, vilket leder till att förslaget bedöms ej 
lämpligt på platsen. Förhandsbesked kan därmed inte beviljas.   
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Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 3 november 2021 
Översiktskarta diarieförd 12 november 2022 
Situationsplan diarieförd 3 november 2021 
Situationsplan diarieförd 12 november 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 3 februari 2022 
Yttrande från fastighet Norrvåga 13:10 diariefört 6 december 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
"I den gällande översiktsplanen angående Järvsö från 2014 står det gällande 
Skästra: Bymiljön ska kunna kompletteras med ytterligare bostäder utmed 
Skästra byväg och anpassas till befintlig byggelsemiljö. 
 
Ansökan om förhandsbesked ligger i detta område och fastighetsägaren 
uppger att tomten som man vill stycka av är svårbrukad då det är svårt att 
komma fram med de stora maskiner man använder idag. Fastighetsägaren 
har även under årens lopp utökat marken han brukar, vilket han vill och kan 
visa innan förhandsbesked avslås. 
Jag yrkar att förhandsbesked angående Norrvåga 7:18 beviljas." 
 
Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
bifaller Kristoffer Hanssons och hennes eget yrkande.  
 
Reservation 
 
Pernilla Färlin (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Norrvåga 13:9 
Stene 4:25 


Information om beslutet per infobrev och situationsplan via 
rekommenderat brev 


Norrvåga 13:10 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 


Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 26 Dnr 00175/2021  


Detaljplan för Nore 17:2 i Ljusdal - planuppdrag 


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


av Nore 17:2 i Ljusdal. 
 
2. När planförslaget upprättats skickas det ut på samråd.  
 
3. Ljusdals kommun (Gata/Park) svarar för den totala plankostnaden för att 


ändra detaljplanen. Ljusdals kommun (Plan- och byggenheten) svarar 
för kostnaden av framtida lantmäteriförrättning för bildande av 
gemensamhetsanläggning.    


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med ändring av detaljplanen är att ändra huvudmannaskapet i gällande 
detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal från kommunalt till enskilt 
huvudmannaskap. 
 
Ljusdals kommun ansökte om lantmäteriförrättning för att bilda en 
gemensamhetsanläggning inom nämnda detaljplan för ändamålet väg. 
Lantmäteriet kunde inte genomföra förrättningen då det saknades uppgift om 
enskilt huvudmannaskap i plankartan varför ärendet återkallades av Ljusdals 
kommun. I planbeskrivningen som hör till nuvarande detaljplanen beskrivs 
under huvudmannaskap att ”huvudman för vägar inom planområdet ska vara 
vägförening”. Det är dock plankartan som är juridiskt bindande. 
Huvudregeln i äldre plan- och bygglagen säger att om kommunen inte ska 
vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, ska det anges i 
plankartan. För att kunna genomföra lantmäteriförrättning krävs därför att 
plankartan ändras så att det framgår att det ska vara enskilt huvudmannaskap 
för den allmänna platsen.  
 
Med detta följer att fastighetsägarna inom detaljplanen själva står för drift, 
underhåll och utförandet av de allmänna platserna inom detaljplanen såsom 
gata och naturmark.  
 
Planläggning sker genom en ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i 
Ljusdal och genom standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. 
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Prövningen ska endast omfatta det som ändringen avser, det vill säga ändring 
från kommunalt till enskilt huvudmannaskap. 
 
Preliminär tidsplan:  
Planarbetet bedöms kunna pågå under 2022/2023.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 


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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§ 27 Dnr 00179/2021  


Detaljplan "Skelettplan" för väg inom Hybo 
stationssamhälle - planuppdrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för 


allmän plats- väg med kommunalt huvudmannaskap inom Hybo 
stationssamhälle ”Skelettplan”.  


 
2. Ljusdals kommun, plan- och byggenheten, svarar för den totala 


kostnaden för att upprätta detaljplanen samt framtida 
lantmäteriförrättning för omprövning/upphävande av 
gemensamhetsanläggning samt eventuella samfälligheter och 
fastighetsbildning.    


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med detaljplanen är att ordna en tydlig förvaltning och drift av den 
allmänna platsmarken som finns inom Hybo stationssamhälle som ett led i 
den av fullmäktige beslutade väghållningsstrategin, Väghållaransvar 1.0.  
 
År 1997 bildades gemensamhetsanläggningen Hybo ga:3 i Hybo tätort. En 
samfällighetsförening har bildats för förvaltning av denna 
gemensamhetsanläggning men någon styrelse har aldrig kunnat bildas. 
Varför kommunen har fortsatt att sköta och bekosta väghållningen. 
 
Av fullmäktige antagen översiktsplan, 22 februari 2010, § 41, ingår målet att 
”en vägstrategi ska utarbetas för att beskriva kommunens väghållnings-
ansvar”. 
 
Kommunstyrelsen gav den 1 oktober 2015, § 262 förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att få till en övergripande policy för 
väghållningen i kommunen.  
 
Under 2019 antog kommunfullmäktige en väghållningsstrategi, Väghållar-
ansvar 1.0, som gäller för hela kommunen. I väghållningsstrategin står att 
kommunen ska genomföra planändringar så att kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats gata erhålls i beslutade områden av bland annat Hybo. 
Ljusdal, Järvsö, Färila, Los, Ramsjö och Tallåsen är också utpekade områden 
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inom framtida planläggning som ska genomföras för att genomföra 
intentionerna i väghållningsstrategin Väghållaransvaret 1.0.  
 
Vidare står att; Kommunen ska bidra till att genomföra omprövnings-
förrättningar alternativt upphäva berörda gemensamhetsanläggningar i 
samband med skapandet av kommunalt huvudmannaskap.  
 
Kommunen ska bidra till att samfällighetsföreningar läggs ned i samband 
med att gemensamhetsanläggningarna upphävs.  
 
Kommunen behöver ta fram en långsiktig underhållsplan för gator och vägar 
med kommunalt huvudmannaskap vilken gata- och parkenheten ansvarar för. 
Gällande detaljplaner som finns i Hybo är ”Förslag till ändrad och utvidgad 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle” från år 1979 och ”Byggnadsplan 
för delar av Hybo 2:63 och Snäre 3:3 i Hybo” från år 1983. Dessa två 
byggnadsplaner innehar enskilt huvudmannaskap. Genomförandetiden för 
dessa planer har löpt ut. Befintliga detaljplaner upphävs i de delar som 
omfattas av framtida planförslag. Planläggningen sker i enlighet med 
gällande översiktsplan.  
 
Enligt 6 kap. 13 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) har kommunen rätt 
att lösa in allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Enligt 14 
kap. 14 § PBL är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 
mark som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen 
ska vara huvudman för.  
 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan omprövning/upphävande av 
gemensamhetsanläggningar ske med stöd av detaljplanen. Därefter kan 
inlösen av mark och fastighetsbildning ske. 
 
Planprocessen bedöms kunna ske genom ett utökat förfarande, då det är en 
stor samrådskrets. Planförslaget bedöms kunna skickas ut på samråd under 
2022 och antas under 2023.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 28 Dnr 00138/2021  


Detaljplan för del av Sanna 3:17 i Järvsö - planbesked 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 


planbesked för planläggning av del av fastigheten Sanna 3:17 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 


plan- och bygglagen.     


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga delar av sin fastighet Sanna 3:17 för att 
möjliggöra bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra 4-6 friliggande 
enbostadshus i 1-1,5 våningar om cirka 90-150 kvadratmeter byggnadsarea 
anpassade utseendemässigt till området. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan- och bygglagens andra- och miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är lämplig på 
den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
 
Under kommande planprocess behöver bland annat dagvatten, arkeologi 
samt anpassning till kulturmiljövård studeras vidare. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas tredje kvartalet 2023 och antas under 
2024.        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 december 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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§ 29 Dnr 00139/2020  


Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 
"Bostäder vid Skolbacken" - planuppdrag 


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


av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 med stöd av 5 kapitlet i Plan- och 
bygglagen. 


 
2. Debitering för planarbetet sker enligt av kommunfullmäktige antagen 


plan- och bygglovtaxa. Planavtal ska upprättas med exploatör innan 
arbetet påbörjas.  


 
3. Planläggning av området utgör inte en sådan miljöpåverkan att en 


strategisk miljöbedömning enl. 6 kap. 3 § Miljöbalken behöver 
upprättas.     


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden beslutade den 14 oktober 2020 att ge positivt 
planbesked för del av Järvsö Kyrkby 23:3 § 141. 
 
Syftet med planläggning av den aktuella fastigheten är att skapa ett område 
avsett för bostäder i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 
bebyggelse på Öjebergets norra del. 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050.  
 
Planområdet är tidigare oexploaterad mark som ligger mellan befintlig 
bebyggelse och skidbacken. Området omfattas av riksintresse för rörligt 
friluftsliv och friluftsliv samt ingår i naturvårdsprogram klass 1. 
Planläggning bedöms inte påverka dessa intressen negativt. Planen medger 
nya bostäder vilket leder till fler hårdgjorda ytor och ökad trafik.  
 
Trafikökningen bedöms som försumbar och dagvatten bedöms kunna 
omhändertas lokalt genom infiltration, planbestämmelser om detta kan bli 
aktuellt. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur nyttjas. Sammantaget 
bedöms planläggningen inte ha en negativ effekt på miljö, hälsa eller 
hushållning med mark, vatten och andra resurser.  
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Planläggning bedöms inte utgöra en sådan miljöpåverkan att en strategisk 
miljöbedömning enl. 6 kap. 3 § Miljöbalken behöver göras, Länsstyrelsen 
delar denna uppfattning (beslut 6 juli 2021).  
 
Detaljplanen bedöms kunna upprättas genom standardförfarande och antas 
under fjärde kvartalet 2022.            


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 december 2021 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2 juni 2021 
Samhällservicenämndens protokoll 14 oktober 2020, § 141 


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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§ 30 Dnr 00160/2021  


Namnbyte önskas på Måga Storedavägen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förfrågan om namnbyte för Måga Storedavägen avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om namnbyte av en enskild väg har kommit in. Vägen betjänar 
endast en fastighet, Måga 1:38, och det är fastighetsägarna till denna som har 
kommit in med ansökan.  
 
Birgitta Anvret anlade vägen till fastigheten efter en anläggningsförrättning 
1991. Birgitta avled 2014 och det är hennes dotter och efterlevande till 
hennes son som nu kommer in med frågan om att byta namn på vägen då de 
alltid har kallat vägen ”Birgittavägen”. De efterlevande är i dag ägare till 
fastigheten Måga 1:38 som används som fritidshus. Önskemål om nytt namn 
är ”Måga Birgittavägen”. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ortnamnsverksamhet (SSN 18 januari 2022, 
§ 8) gäller att äldre befintliga namn i största möjliga mån ska behållas. 
Personnamn ska användas restriktivt för att hedra en allmänt eller lokalt 
historiskt betydelsefull person som haft en stark anknytning till och/eller 
påverkan på en plats. Personen bör vid tiden för namnsättningen helst vara så 
pass känd att allmänheten inte omgående behöver en kommentar till 
namnvalet. 
 
Nuvarande namn ”Måga Storedavägen” syftar till platsen då den del av 
Ljusnan som fastigheten gränsar till heter Storedan. 
 
”Namnsättningsgruppen” finner inte att önskemålet om namnbytet uppfyller 
kriterierna i kommunens riktlinjer och föreslår därför att nuvarande namn 
behålls.      


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 
Ansökan om namnbyte på Måga Storedavägen 2 december 2021 
Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhete och adressättning 
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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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§ 31 Dnr 00013/2022  


Bokslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bokslut 2021 avseende drift och investering godkänns med förslag till 


överföringar till 2022, på drift 241 000 kronor och investering 
19 105 000 kronor då dessa överföringar härrör från pågående projekt.  


Sammanfattning av ärendet 


Bokslut drift visar på ett överskott på 2 268 000 kronor för år 2021. De 
största avvikelserna finns på enheterna plan och bygg, bostadsanpassnings-
bidrag samt gator och vägar. 
 
Plan- och byggenheten har ett överskott som till största delen beror på högre 
intäkter samt lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Hos enheten 
finns även bostadsanpassningsbidrag som under året blev högre än beräknat. 
 
Gator och vägar har ett överskott på grund av lägre kostnader för vintervägh-
ållning. Hos förvaltningen finns även ett antal investeringsprojekt som 
fortsätter 2022. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 februari 2022 
Bokslut drift 8 februari 2022 
Bokslut investeringar 8 februari 2022 
  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
48(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 32 Dnr 00009/2022  


Projekt Kläppaåsens utveckling - byggnation - 
Information 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Budgetmedel avsätts för 2023 för nybyggnad av serviceanläggning vid 


Kläppaåsen.   


Sammanfattning av ärendet 


Den gamla skidstugan på Kläppaåsen om cirka 300 kvadratmeter rivs och 
nybyggnation sker av en servicebyggnad på 277 kvadratmeter med 
arbetsnamnet ”Kläppastugan” som ersätter den gamla skidstugan och 
utvecklar mötesplatsen utifrån nya behov och framtida förutsättningar.  
 
”Kläppastugan” ska inhysa föreningarna och vara en modern välfungerande 
viktig mötesplats för såväl kommuninvånare och besökare med funktions-
variationer, förskole- och skolklasser i idrottsundervisning eller friluftsdagar 
och andra gäster/besökare utanför kommunen som till exempel hemvändare 
med flera.  
 
En del av stugan iordningsställs för allmänheten med en mindre gemensam 
foajé (väntsal) och en handikappanpassad toalett. Duschmöjligheter kan 
också erbjudas via medlemskap i någon av de involverade föreningarna eller 
om man bokar detta i förväg via fritidsenheten.  
 
Byggnationen bekostas av Ljusdals kommun med investeringspengar i 
investeringsbudget år 2023. Driften av anläggningen delas upp mellan 
kommunens fritidsenhet och de föreningar som är verksamma på 
Kläppaåsen. Driftkostnaderna är beräknade att bli halverade genom 
energieffektiviseringen. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 
Projektbeskrivning Kläppaåsen 1 februari 2022 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
49(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB) och Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
50(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 33 Dnr 00176/2021  


Ekonomistyrningsregler - information 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar om de nya ekonomistyrningsreglerna 
som antogs av kommunfullmäktige 13 december 2021, § 166. 
 
Förändringar: 
• Samlat viktiga ekonomistyrningsregler i ett och samma dokument 
• Beskrivning av syftet med reglerna 


− Anger gemensamt värdegrundsbaserat förhållningssätt (Ekonomi i 
balans, God Ekonomisk Hushållning) 


− Anger absoluta normer för vårt agerande 
− Reglernas roll är att påverka beteenden i önskvärd riktning, sätta 


gränser och förbjuda ej acceptabla beteenden 
• Tydliga regler kring ansvar för att följa reglerna 


− Om ej regler följs => ansvarsprövande bedömning 
• Beskrivning av principer för ekonomistyrning 


− Sunt ekonomiskt agerande 
− Hållbar budget 
− Väl fungerande uppföljning 
− God produktivitet 
− Helhetssyn 


• Förenklad och effektivare budgetprocess 
− Nämndernas inspel sker vid budgetdialog 


 
Budgetprocessen 
• Förenklad och effektivare process 


− Nämndernas inspel sker vid budgetdialog 
− Budgetdirektiv fastställer de yttre ramarna 


• Utgå ifrån tillgängliga resurser 
− Prioritera behov inom denna ram 


• Skälig uppräkning av ”bottenplattan” 
− Löneökningar 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
51(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


− Kapitalkostnadsökningar 
− Interna prisökningar 
− Demografiskt relaterade kostnadsökningar 


• Fokus på reformutrymme eller anpassningskrav 


Beslutsunderlag 


Ekonomistyrningsregler antagna 13 december 20221, § 166 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
52(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 34 Dnr 00011/2022  


Strategiskt inspel gällande budget 2023 och ELP 2024-
2025 till budgetdialog 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Det föreslagna strategiska inspelet till budgetdialogen 23 februari 2022 


godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin redogör för det strategiska inspel nämnden 
förväntas göra i samband med budgetdialogen 23 februari 2022. 
 
Inspelet ska göras enligt en förutbestämd presentationsmall och Lasse Norin 
presenterar den ifyllda presentationen. Varje nämnd ska presentera 3-5 
utmaningar, 3-5 möjligheter, 3-5 investeringsbehov med flera. För 
samhällsserviceförvaltningen som består av åtta separata verksamheter blir 
det svårt att begränsa sig till fem så Lasse Norin har gått ifrån den 
instruktionen något.  


Beslutsunderlag 


Presentation inför budgetdialog 9 februari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
53(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 35 Dnr 00049/2021  


Fördelning av extra stöd till föreningar 2021 - för 
kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Under 2021 betalades 740 000 kronor ut i extra bidrag och 215 000 kronor 
gavs i extra subventionerad hyreskostnad till föreningslivet i Ljusdals 
kommun. Totalt har 59 föreningar ansökt om och beviljats extra stöd eller 
tagit del av den extra subventionerade hyreskostnad som utgick till 
föreningar på grund av Coronarestriktioner, rekommendationer eller regler.  
 
Många av föreningar som ansökt redovisar höga inkomstbortfall och även 
bortfall av medlemmar. Ett fåtal föreningar har fått Coronastöd från annan 
organisation. Föreningarna har haft svårt att betala de fasta kostnaderna och 
en del föreningar har även haft vissa merkostnader.  
 
Dock har några av föreningarna som fritidsenheten kontaktat tackat nej till 
att söka bidraget då de har haft ökad verksamhet, medlemmar och intäkter 
och ansett att andra föreningar är i större behöv av extra stöd.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Bilaga 1 och 2, 20 januari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
54(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 36 Dnr 00004/2021  


Fördelning av bidrag till vägbelysning 2021 - för 
kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 
vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som utbetalats för 2021 
presenteras för nämnden.            


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
55(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 37 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklaganden som har 
avgjorts i domstol. 
 
Länsstyrelsen har upphävt en strandskyddsdispens som samhällsservice-
förvaltningen har beviljat på delegation. Det handlar om en befintlig stuga 
vid en sjö som sökanden ville riva och ersätta med en ny.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
56(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 38 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut 
fattade 2021: 
 
SSN  8             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Delegationslista SSN 2021, 7 februari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
57(57) 


Datum 
2022-02-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 39 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut 
fattade 2022: 
 
SSN (BAB) 1-9 
Bygg: § 1-80 
Miljö: § 1-65           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 februari 2022 
Delegationslista 2022, 7 februari 2022 


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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