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DETALJPLAN 
Detaljplan för Sörkämsta 7:27 med flera 
 
LJUSDALS KOMMUN  
GÄVLEBORGS LÄN  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

I granskningsutlåtandet redovisas sammanfattande de synpunkter som 
kommit fram under granskningen samt de kommentarer och förslag som 
kommunen har med anledning av synpunkterna och om synpunkterna 
föranleder någon revidering av planen. Inkomna yttranden finns att läsa i sin 
helhet hos plan- och byggenheten.      
 
Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2020-10-29 till 
2020-11-19. Kungörelse om granskning har skickats ut till berörda 
remissinstanser och fastighetsägare. Detaljplanen har funnits tillgänglig hos:  
Samhällsserviceförvaltningen, plan- och byggenheten på plan 4 i 
Kommunhuset vid Riotorget i Ljusdal, på Kommunhusets innertorg i Ljusdal 
och tillgänglig på biblioteket i Järvsö samt på kommunens hemsida  
 
www.ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete.   
 
9 yttranden har inkommit varav 3 är utan synpunkter.    
 
YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER 
Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Svenska Kraftnät 
 
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
 
Länsstyrelsen Gävleborg  
 
För planområdet gäller FÖP Ljusdals tätort, antagen 2019-01-28.  
I den fördjupade översiktsplanen är planområdet inte utpekat som 
utredningsområde eller bebyggelseområde. Det är enbart området närmast 
Växnan som är utpekat som grönområde. Detaljplanen överensstämmer inte 
med gällande FÖP.  
 
Kommentar: Kommunen har bemött synpunkten i samrådsredogörelsen. 
Kommunens bedömning är att den inte strider mot den fördjupade 
översiktsplanen.  

http://www.ljusdal.se/planprojekt
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Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- 
och bygglagen komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. 
Länsstyrelsen anser att föreliggande planförslag inte reglerar de 
skyddsåtgärder som kan anses vara nödvändiga, så att ett tillräckligt skydd 
mot störningar samt risker säkerställs kopplat till översvämning. Det framgår 
inte heller på vilka grunder som kommunen avser att upphäva strandskyddet 
inom området.  
Länsstyrelsen ser gärna en fortsatt dialog med kommunen gällande 
detaljplanen innan den eventuellt antas. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Dagvatten 
Sedan samrådet har kommunen tagit fram en geoteknisk utredning vilket 
Länsstyrelsen ser som mycket positivt. Utifrån att Länsstyrelsen först i 
granskningsskedet har sett detta underlag så lämnas här nya synpunkter 
kopplade till dagvatten och geoteknik.  
Det är positivt att plankartan innehåller reglering avseende att dagvatten ska 
omhändertas lokalt genom avledning, infiltration och magasinering till 
grönytor inom kvartersmark. Att maximalt 25 % av fastighetsarean får 
hårdgöras är rimligt och likaså att markområden ska möjliggöra infiltration 
av dagvatten. 
 
För att maximalt kunna omhänderta dagvatten lokalt rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen möjliggör infiltration och magasinering i delar 
där jordarter begränsar detta enligt förslag i den geotekniska utredningen. 
Till exempel att; 

• anlägga 15–25 cm sandinblandad matjord ovan befintliga jordlager. 
• fördröjningsmagasin i form av t.ex. dagvattenkassetter anläggs. 
• naturligt förekommande dagvatten från naturmarksområden avleds 

från bebyggelse via anlagda diken vid fastighetsgränser. 
• stuprör på byggnader förses med utkastare som mynnar i 

vegetationsytor eller hårdgjorda ytor av friktionsjord, plattor eller 
annat material som fördröjer och minskar avrinningen. 

• hårdgjorda ytor utformas så att avrinningen sker mot vegetationsytor. 
 
Kommentar: Enligt plan och bygglagen 4 kap 32§ får detaljplanen inte vara 
mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Kommunen 
bedömer att nuvarande reglering är tillfredställande. Bestämmelsen om att 
marken skall möjliggöra infiltration kan innebära flera av de åtgärder som 
nämns ovan och i planbeskrivningen.  
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Hälsa och säkerhet 
Översvämning  
Enligt Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker1 bör ny 
sammanhållen bebyggelse2 lokaliseras till områden som inte hotas av 
översvämning eller som grundregel lokaliseras över beräknat högsta flöde. 
Länsstyrelsen lämnade synpunkter avseende detta i både 
undersökningssamrådet och i samrådet vilka inte har blivit tillgodosedda i 
planhandlingarna.  
Nästan hela planområdet ligger inom beräknat högsta flöde för Ljusnan, se 
bild 1, vilket kommunen inte har beaktat i planen. Kommunen har fortsatt 
enbart tagit ställning till 100-års flödet. 
 
Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen f2 - Lägsta nivå för färdigt golv 
skall vara + 127.50 enligt RH 2000 samt kommunens resonemang i 
planbeskrivningen inte säkerställer att bebyggelse blir lämplig med hänsyn 
till människors säkerhet vad avser risken för översvämning.  
Det saknas fortsatt, i planhandlingarna, ett resonemang kring andra 
lokaliseringsalternativ utanför översvämningskänsliga områden där mark kan 
vara lämplig för bebyggelse. Vad gäller risken för översvämning ska 
kommunen utreda områdets lämplighet för bebyggelse. Likaså behöver 
kommunen redovisa att marken används för det ändamål som området är 
mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Kommunen 
har fortsatt inte tagit hänsyn till beräknat högsta flöde liksom riskbedömning 
i förhållande till flöden över 200-årsnivån.  
Länsstyrelsen anser att rubricerat planförslag inte kan genomföras utan risk 
för människors säkerhet med hänsyn till översvämningsrisken. Beroende på 
flöden kan rubricerat planförslag innebära flera konsekvenser.  
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan komma att bli föremål för en 
överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL, om det förs vidare till antagande i 
dess nuvarande utformning. 
 
Kommentar: Kommunen anser att man i samrådsredogörelsen och 
planförslaget motiverat platsens lämplighet utifrån beskaffenhet, läge och 
föreliggande behov. Kommunen tolkar tillsynsvägledningen på ett annat sätt 
än länsstyrelsen, vilket framgår av samrådsredogörelsen. Kommunens 
bedömning är att nuvarande planförslag tar hänsyn till tillsynsvägledningen 
och kan genomföras utan risk för människors hälsa och säkerhet. 
Kommunen har tagit fram en geoteknisk utredning för att utreda platsens 
lämplighet för bebyggelse. Slutsatsen från utredningen är att det inte 
föreligger någon risk för ras eller skred till följd av höga flöden.  
 
 
Strandskydd 
Planområdet berörs av strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområdet samt att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Kommunen 
ska vid varje beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan ta ställning 
till om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen anger 
väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen anger att planområdet 
inte berörs av naturvärden. Hela vattenområdet samt en bit upp på land 
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ligger inom ett våtmarksområde benämnt ”Strand vid Horneviken”. Detta 
våtmarksområde innehar höga naturvärden.  
Kommunen ska, senast under planprocessen, ange för hur strandskyddet 
inom området avses att upphävas inom detaljplan samt ange 
lämpligt/lämpliga skäl för upphävandet. Det är inte redovisat i 
planhandlingarna utifrån vilket/vilka särskilda skäl som kommunen avser att 
upphäva strandskyddet. Dessutom är det olämpligt att upphäva 
strandskyddet inom planområdet såsom det är reglerat på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att kommunen endast kan ha skäl att upphäva 
strandskyddet inom kvartersmark för Bostäder. Kommunen ska tydligt 
redovisa detta innan planen går till antagande samt komplettera 
resonemanget kring på vilket sätt detta/dessa skäl är lämpliga i 
sammanhanget.  
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan komma att bli föremål för en 
överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL, om planen förs vidare till antagande i 
dess nuvarande utformning. 
 
Kommentar: I samband med samrådet gjorde länsstyrelsen kommunen 
uppmärksam på den våtmarksinventering som länsstyrelsen utfört. 
Information om våtmarksobjektet har införts i planhandlingarna. Dock har 
en text under avsnittet djur och växtliv ej uppdaterats. Detta ändras till 
antagandeskedet. Kommunen anser att man i samrådsredogörelsen och 
planbeskrivningen motiverat upphävandet av strandskyddet. Dock har 
kommunen som länsstyrelsen uppmärksammat inte nämnt vilka skäl i 
Miljöbalken man åberopar. För att förtydliga planhandlingarna införs 
därför en hänvisning till Miljöbalken, 7 kap 18c§ punkt 5 i 
planbeskrivningen. 
 
I Proposition till Miljöbalken 2008/09:119 står; 
”Enligt femte punkten får man beakta om området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Det ska prövas om åtgärden måste företas inom strand- 
skyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras utanför detta område, ska 
den lokaliseringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är t.ex. sådana 
som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet 
för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, 
miljö- eller kulturhistoriska intressen inom strandskyddsområdet. För att 
det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade 
åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället.” 
 
Kommunen reviderar bestämmelser rörande upphävandet av strandskyddet i 
plankartan för att förtydliga att strandskyddet inte upphävs inom hela 
planområdet.  
Notera att kommunen uppdaterat grundkartan. Strandlinjen redovisas 
därmed längre från plangränsen än tidigare planförslag.  
 
Ledningsrätt  
Kommunen anger att planområdet genomkorsas av en fiberoptisk ledning 
som planeras att rivas av Svenska kraftnät. Kommunen anger även en 
planbestämmelse om Villkor för lov – Bygglov får inte ges för bostäder 
förrän ledningsrätten för starkström har upphävts. Kommunen bör formulera 
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om planbestämmelsen så att den lyder under 4 kap. 14§ punkt 2 PBL, 
snarare än under punkt 4.  
 
Länsstyrelsen anser fortsatt att det är ytterst olämpligt att bevilja lov på en 
ledningsrätt. Kommunen har inte rådighet över om ledningsrätten för 
starkström upphävs eller inte.  
 
Om ledningsrätten upphävs delar Länsstyrelsen kommunens uppfattning om 
att sanering krävs. Kommunen ska säkerställa att marken är lämplig för 
bostadsändamål vilket motsvarar det generella riktvärdet för känslig 
markanvändning. Skyddsåtgärder som anses nödvändig ska säkerställas 
inom hela planområdet för att säkra människors hälsa vad avser förorenade 
områden. 
 
Kommentar: Kommunen omformulerar bestämmelsen så att den lyder under 
punkt 2 efter att ha läst propositionen till införandet av 14§ punkt 4 i PBL, 
där det står ”skydds- eller säkerhetsanläggning” istället för ”skydds- eller 
säkerhetsåtgärd” som det står i PBL.  
 
Kommunen instämmer även med länsstyrelsen i det avseendet att det är 
olämpligt att bevilja lov på en ledningsrätt. Kommunen är i dagsläget 
markägare och ledningsrätten har uppmärksammats i både 
samrådsredogörelse och planbeskrivningen. Ledningsrätten och dess 
konsekvenser för planförslaget förtydligas ytterligare i planbeskrivningen 
med egen underrubrik under huvudrubriken störningar, hälsa och säkerhet. 
Då ledningen rivits skall ledningsrätten upphävas enligt Svenska Kraftnät. 
Kommunen har ingen anledning att betvivla detta. Den administrativa 
gränsen för bestämmelsen är kopplad till skyddsavstånd enligt Svenska 
Kraftnäts magnetsfältspolicy. 
 
Av den ledning som genomkorsar området återfinns en stolpe med 
tillhörande fundament inom planområdet. Fundamenten på denna typ av 
stolpar består av träslipers impregnerade med kreosot eller dylikt. Slipers 
men även själva stolparna kan ge upphov till lokala föroreningar av marken. 
Miljöenheten på Ljusdals kommun ansvarar för tillsyn av rivning och 
sanering av aktuella ledningsstolpar. Miljöenheten för en dialog med 
Svenska Kraftnät om den ledningsstolpe, som ligger inom kvartersmark, vars 
mark skall saneras till känslig markanvändning. För tillfället pågår 
provtagning och kartläggning av föroreningar längs ledningen genom 
Ljusdal  för upphandling av entreprenör under 2021. Utgångsläget för den 
aktuella stolpen är att föroreningar med halter som överstiger det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning skall ersättas med rena massor. 
Provtagning skall göras i schaktväggar för att säkerställa att 
föroreningshalter inte överskrider beslutade åtgärdsmål. Enligt Svenska 
kraftnäts tidigare erfarenheter och undersökningar uppmäts generellt inga 
föroreningshalter av zink inom ett fåtal meter från själva stolpen och 
fundamenten. Vad gäller slipers impregnerade med kreosot är erfarenheten 
att 1 meter från fundamentet kan vara nödvändigt att sanera för att uppnå 
KM.1,2 Tidiga provtagningar tyder på att det i detta fall kan röra sig om 
                                                      
1 Uppgrävning av fundament Förbiledning Ljusdal Metodbeskrivning 2018 
2 Slutrapportering Efterbehandling av förorenat område, Hybo 13:1 
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andra impregneringsmedel vilket kan ge upp till 6 meters spridning utanför 
fundamentet. Genom studier av ritningar, ortofoton och dialog med Svenska 
Kraftnät har fundamentets storlek kunnat avgränsas. Vinkelrät mot 
ledningen stod tidigare tre stolpar. Idag står endast mittenstolpen kvar. 
Varje fundament är 2,4m x 2,6m med cc avstånd 8,5 meter. Detta ger en 
sammanlagd bottenarea på 2,4m x 19,6m och en trolig maximal schaktbotten 
på 31,6m  x 14,4m, (6+19,6+6) x (6+2,4+6). 
 
För att säkerställa att inga bostäder byggs på mark som inte sanerats införs 
villkor för bygglov. Bygglov får därmed inte ges för bostäder förrän 
sanering skett i enlighet med av kommunen beslutade åtgärdsmål för känslig 
markanvändning enligt PBL 4 kap. 14§ punkt 4. För att säkerställa 
tillräckligt skyddsområde sätts den administrativa gränsen till 40 m i 
diameter från mittenstolpens centrum.  
 
Fornlämningar  
Efter ansökan från Ljusdals kommun om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
gällande de sex fornlämningarna – fem kolningsgropar och en fyndplats för 
skärvsten – har Länsstyrelsen givit tillstånd att avlägsna dessa med villkor att 
de undersöks arkeologiskt dessförinnan, vilket också utförts. Vid 
schaktningen kring fyndplatsen för skärvsten (L2020:5505) framkom 
emellertid ytterligare, hittills okända lämningar (skärvsten, brända ben och 
kvartsavslag) dvs en boplats från stenålder, som kunde avgränsas åt söder 
och öster; åt norr och väster har schaktningar inte genomförts utanför 
detaljplaneområdets tillika undersökningsområdets begränsning varför 
boplatsen inte är avgränsad åt dessa väderstreck. Vid schaktningen för 
undersökningen av kolningsgropen längst åt sydöst (L1950:220) framkom 
ytterligare en stenåldersboplats med fynd av ben, kvartsavslag och skörbränd 
sten. Denna boplats har avgränsats åt alla håll. Dessa två nyupptäckta 
boplatser kan eventuellt kvarligga vid en exploatering om de innefattas av 
naturmark genom en justering av detaljplaneförslaget. 
De övriga fornlämningarna har undersökts och borttagits, och den sjunde 
tidigare kända fornlämningen, kolerabegravningsplatsen har inte kunnat 
påvisas i fält, och utgör därför inget hinder för exploatering av marken. 
 
Kommentar :Kommunen tar hänsyn till nyupptäckta stenåldersboplatser och 
planlägger dessa och ett buffertområde om 10 meter runt dessa som Natur. 
Planbeskrivningen uppdateras med informationen ovan.   
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Norshagens samfällighetsförening 
Norshagens samfällighetsförening tidigare synpunkter att: 

1. Kommunen tar över ansvaret för vägen 
eller 

2. Samfällighetsförening (Nore ga:3) fortsätter som tidigare med 
nuvarande medlemmar och det nya planområdet bildar egna 
samfälligheter.  

 
Kommentar: Kommunens bedömning är fortsatt att vägarna inom området 
endast avser att betjäna de boende och inga andra kommuninnevånare. I 
planförslaget står att ansvaret för vägarna därför är enskilt. Frågor rörande 
bildandet av framtida gemensamhetsanläggningar löses inom ramen 
efterföljande lantmäteriförrättning. 
 
 

 
Privatperson 1 
Hej. Har några fler frågor och påpekanden angående detaljplan 7:27 med 
flera Sörkämsta. Då det rör min mark 2:68 och nedanför/ovanför min 
tomtgräns. När jag år 2004 köpte tomten fick jag ej köpa mer nedåt Horneån 
för det var sankmark, trots att jag ville ha marken till ån för båten. Men 
enligt kommunen fick det ej byggas nedanför där tomtgränsen blev lagd. 
Som det ser ut nu på planen ska det få byggas nedanför min tomtgräns vilket 
jag tycker känns konstigt och fel då jag hade velat köpa den marken vid 
affären med kommun. Samma sak gäller uppåt vid min tomtgräns, där det 
vid köpet fanns en tomt kvar men då var det en kolgrop som var hindret för 
att köpa in den. Kan det ändras så i beslut? Först får man inte köpa pågrund 
av lagar och förordningar, och sen kan det bara ändras? Min sambo pratade 
med Fredrik Wallby 16/11 på telefon, för några år sen ville vi gå på det 
kommunala avloppet när vi bytte ledning till vattnet men det skulle visa sig 
bli en dyr historia då det behövdes ett eget reningsverk mm pga att det lutade 
lite nedåt. Hur är lutningen nu om man tittar på planritning med 
byggnationer? Önskar svar om hur det är tänkt i dessa frågor, är djupt 
besviken att inte den som äger tomten blivit tillfrågad att köpa loss marken 
närmast tomtgräns innan det kom ut en planbeskrivning på byggnationer. 
 
Kommentar: Samhällsplaneringen i Sverige regleras till största delen genom 
Plan och bygglagen. Plan och bygglagen anger regler för kommunens 
översiktsplanering, detaljplanering och bygglovgivning. Kommunens 
viljeinriktning med den fysiska planeringen och övergripande mark och 
vattenanvändning pekas ut i översiktsplanen. För vissa delar tas även mer 
detaljerade, så kallade fördjupade översiktsplaner fram. I detta fall har det 
tagits fram en fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort (2019). I det sista 
planskedet tas detaljplaner fram som anger hur mark och vattenområden i 
kommunen skall användas. Denna markanvändning gäller till dess planen 
upphävs eller ersätts. Inom ramen för detaljplanearbetet utreds bland annat 
frågor om strandskydd, höga flöden, arkeologi, geoteknik o.s.v. Under den 
arkeologiska slutundersökningen har fornminnen, däribland kolningsgropar, 
dokumenterats och tagits bort. Till följd av slutundersökning har även två 
stenåldersboplatser påträffats och avgränsats. En boplats har påträffats i 
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planområdets nordvästra hörn och en annan söder om kolningsgrop med 
nummer L1950:2020. Dessa och ett buffertområde på tio meter har 
planlagts som natur i antagandeförslaget.  
En lagakraftvunnen detaljplan vid Norshagen innebär att fastighetsbildning 
kan ske i enlighet med planen. Detta innebär att du som fastighetsägare 
formellt sett har möjlighet att köpa mark och utöka din fastighet. 
Markanvisningsavtalet som gäller fyra år efter att planen har vunnit laga 
kraft ger dock fastighetsägaren till Sörkämsta 7:27 Hovsberg 2:16 förtur att 
under denna period förhandla om marken med kommunen.    
Vad gäller vatten och avlopp ansvarar Ljusdals vatten för att besikta och 
godkänna den framtida anläggningen innan det kopplas på det kommunala 
nätet. 
 
 
Privatperson 2 
I vårt förra brev frågade vi var infarten till det nya området kommer att 
läggas. Emedan vi ej fick svar på det, upprepar vi frågan, eftersom det har 
stor betydelse. Vi hade också ett förslag på att de planerade 
tvåvåningshusen skulle placeras i det den östra delen av området., vilket vi 
inte heller har fått någon respons på.  
Vi har nyligen fått kännedom om att en stenåldersboplats ligger vid vår 
tomtgräns. Hur inverkar det på kommunens byggnadsplaner? 
Vi motsätter oss att det skall bildas en vägförening som är gemensam för det 
gamla och nybyggda området.. Om kommunen medverkar till att en relativt 
stor utbyggnad, bör kommunen även ta ansvar för det nya större vägnätet, 
istället för att skjuta över ansvaret till en liten vägförening med ett fåtal 
medlemmar. 
Anser kommunen att behovet av nya bostäder i Ljusdal är så stort, att det 
berättigar utbyggnad av både Ämbarbo och Nore och kanske även Östernäs?  
Vårt förslag är att eventuell nybyggnadtion  i Nore sker enbart på det privata 
området Sörkämsta 7:27 och Hofsberg 2:16, och planerna på nybyggnation 
av Nore 2:58 utgår. 
 
Kommentar: Kommunens uppfattning är fortsatt att vägarna inom området 
endast tjänar de boende inom området och att huvudmannaskapet fortsatt 
bör vara enskilt. Hur framtida gemensamhetsanläggningar bildas fastställs 
genom lantmäteriförrättning och följer regler i anläggninslagen. Skulle den 
befintliga gemensamhetsanläggningen utökas, innebär det fler medlemmar. 
Befintliga vägar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Nya vägar får 
byggas inom kvartersmark och anpassas efter framtida behov.   
 
Den geotekniska utredning som tagits fram inom ramen för detaljplanen 
visar att bäst förutsättningar för högre bebyggelse finns inom den västra 
delen av planområdet vilket motiverar framtida markanvändning.  
 
Vid den arkeologiska slutundersökning som utförts har som den yttrande 
skriver en stenåldersboplats påträffats och avgränsats i planområdets 
nordvästra hörn. En stenåldersboplats har även påträffats och avgränsats 
söder om kolningsgrop med nummer L1950:2020. Fornminnen är skyddade 
enligt kulturmiljölagen. Nyfunna stenåldersboplatser planläggs som natur. 
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Privatperson 3 
Den yttrande framför samma synpunkter som under samrådet d.v.s;  
 
•  Önskar en frizon på 50 meter från tomtgränsen eftersom vi vill 

behålla vår lugna oas. Vi skulle kunna tänka oss att köpa dessa 
metrar. 

 
•  Vill ha ett visst insynsskydd i närheten av själva bostaden. 
 
•  Ber om att staket sätts upp mot tomtgräns. 
 
•  Önskar även att en representant för fastighetsägaren får delta 

vid planeringar, förhandlingar och beslut kring området. 
 
Vidare begär den yttrande uppskov för sitt juridiska ombud som varit sjuk. 
 
Kommentar: Uppskov beviljas inte för ert ombud då ni som fastighetsägare 
redan inlämnat ert skriftliga granskningsyttrande. Kommunen står fast vid 
det svar som gavs i samrådsredogörelsen. Efter att planen antagits kommer 
ett meddelande att skickas ut som talar om hur man gör för att överklaga 
beslutet.  
 
 
Privatperson 4 
Den yttrande meddelar att den avser att överklaga detaljplanen. 

A. Alternativ 1, skippa alltihop 
B. Alternativ 2, Minska ner bostadsbeståndets östra del och bygg enbart 

envåningshus där. Plus att framkomligheten i lövskogen ordnas med 
enbart obelysta naturstigar. Det sistnämnda är viktigt för att minska 
det visuella intrycket i Sörkämsta. 

C. Men jag uppskattar att det är en kant av lövskog längs efter Noret. 
Det är bara det att denna kant skulle vara bredare. Det är också bra att 
namnet på Noreån används, skriv gärna också Noret. Noret/Noreån är 
en viktig grön kommunikationsled och borde förbli så. 

D. Angående den odlingsbara markreserven. Lövskogen väster om 
Noret i Norshagen är gammal jordbruksmark. Det är sedimentjord 
och den brukar anses mycket god.  

E. Bra att den tillrättalagda båtplatsen är struken. Låt de boende ha sina 
båtar längs efter stranden.  

F. Glöm inte nämna att det finns stall och hästhagar i Sörkämsta på 
andra sidan Noret. Det kan uppstå gödsellukt. 

G. Noret/Noreån är en viktig grön kommunikationsled, och det borde så 
förbli. 

 
Kommentar: Än så länge har kommunen inte antagit detaljplanen och det 
går därför inte att överklaga detta beslut. Efter att planen antagits kommer 
ett meddelande om detta att skickas ut till samrådskretsen med anvisning om 
hur man gör för att överklaga beslutet.  
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Inom den östra delen tillåts endast bebyggelse med en högsta nockhöjd av 5 
meter vilket borgar för lägre bebyggelse. Utformningsbestämmelser rörande 
fasadmaterial i trä och dämpade fasadkulörer borgar även för att framtida 
bebyggelse smälter in i den naturkaraktär som eftersträvas i området.  
 
Marken närmast Noreån och växnan säkerställs som allmän plats natur 
genom planförslaget. I övrigt innebär planförslaget ingen påverkan på 
Noreån som grön kommunikationsled.  
 
I planbeskrivningen under avsnittet lantbruk och djurhållning står om den 
djurhållning som ligger närmast och har störst påverkan på planområdet. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort (2019) står att ny 
bebyggelse bör tillkomma genom förtätning, komplettering och 
vidareutveckling av den befintliga huvudbebyggelsestrukturen. På så sätt 
kan befintlig infrastruktur och samhällsservice nyttjas bättre och ges 
möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt. Utvecklingen bedöms i detta fall 
väga tyngre än återställandet av jordbruksmarken. 
 
 
 
 
SAMHÄLLSSERVICEFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG 
Planförslaget revideras enligt nedanstående lista och planförslaget tas upp 
för antagande av kommunstyrelsen i januari 2021.  
 

• Informationen under avsnittet djur och växtliv uppdateras i 
planbeskrivningen. 

• Villkor för lov enligt 4 kap. 14§ PBL. Villkor ändras till att bygglov 
får inte ges förrän kraftledning rivits och hänvisning ändras från 
punkt fyra till punkt två. Ledningsrättens konsekvenser förtydligas 
under rubriken ledningsrätt.  

• Villkor för lov enligt 4 kap. 14§ punkt 4 införs för markområde som 
berörs av ledningsfundament. Planbeskrivningen uppdateras med ett 
stycke under rubriken förorenad mark. 

• Naturmarken utökas med anledning av de stenåldersboplatser som 
återfunnits vid den arkeologiska slutundersökningen. Stycket om 
fornlämningar uppdateras.  

• Planförslaget förtydligas med lagrum för upphävande av 
strandskyddet och redovisas på annat sätt i plankarta. 

• Plankartan kompletteras med nyare grundkarta som bland annat visar 
strandområde och normal vattenlinje. 

• En nyare version av geoteknisk utredning biläggs till handlingarna. 
Skillnaden från tidigare version är att mätning av grundvattennivå 
även utförts under hösten. Detta har inte föranlett förändringar av 
geotekniska slutsatser eller planförslaget.    
 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Fredrik Wallby  
Planarkitekt 
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