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DETALJPLAN                                

DEL AV ÖSTERNÄS 11:4 M.FL.  
 
LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING   

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen 
beslutade i november år 2007 att området ska planeras för nya verksamheter.  

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Till grund för detaljplane-
förslaget ligger planprogrammet för hela Östernäsområdet. Planprogrammet var ute 
på samråd under försommaren år 2008. 

Tidplan 
Efter att samhällsbyggnadsnämnden beslutat om samråd kan planen skickas ut för 
samråd kring årsskiftet 2008/2009.  
 
Samråd  Januari 2009 
Utställning  April 2009 
Antagande  December 2009 
Laga kraft  Januari 2010 
 
 
Under förutsättning att inga överklaganden av planen sker, kan planen således antas 
och vinna laga kraft i januari 2010.   

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Flyttning av elkablar, VA-ledningar och fjärrvärme mm bekostas av exploatören. Före 
en exploatering bör kommunen se över en eventuell sanering av befintliga VA-
ledningar och eventuella ombyggnadsåtgärder. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmänna platser. 



FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m 
Kommunen har köpt fastigheten Östernäs 11:4 av Setra, den tidigare 
fastighetsägaren. Fastigheten planeras att delas upp i allmän platsmark och 
kvartersmark. Beroende på typ av markanvändning, avgör sedan om kommunen ska 
sälja kvartersmarken vidare eller om markfrågan ska lösas med någon typ av 
markupplåtelseavtal. 
 
Den planerade gångtunneln på kommunens fastighet Östernäs 15:1 ska inte försvåra 
tillträde till den sydöstra delen av fastighet Kläppa 25:1, så länge nuvarande 
verksamhet bedrivs på platsen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kommunen planlägger marken och bekostar också planläggningskostnaderna. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen Version 3. 
Ramböll Sverige AB, 2009-01-12 
 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen Version 2. 
Ramböll Sverige AB, 2008-11-12 
 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen.  
Ramböll Sverige AB, 2008-05-16 
 
Östernäs f.d. sågverk. Kompletterande miljötekniska undersökningar. 
Ramböll Sverige AB, 2007-08-27 
 
Östernäs sågverk, Östernäs 11:4, Översiktlig miljöteknisk markundersökning.  
VBB VIAK AB, 1999-10-29 
 
Östernäs sågverk, Översiktlig geoteknisk stabilitetsutredning.  
VBB VIAK AB, 1999-10-29 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Helena Siegert 
Planingenjör 
 
Maria Andersson 
Planingenjör 
 
Antagen av Ljusdals kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 233 och  
vunnit laga kraft den 12 januari 2010. 
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