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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Öjebergets norra sida utgör den större delen av utförsåkningsanläggningen i Järvsö.
Järvsöbacken utvidgar ständigt sina nedfartsområden och behovet av gästboende
växer. Området är till stora delar planlagt och den senaste detaljplanen upprättades
år 2005. Då ändrades inte byggrätten för området runt restaurangen främst beroende
på att restaurangens dåvarande ägare inte hade några konkreta utvecklingsplaner
för verksamheten. Istället prickmarkerades området närmast restaurangbyggnaden
för att i senare skede kunna hanteras i en särskild detaljplan. Alpvägens vägförening
har lagt om sträckning på vägen som slingrar sig upp till toppen och i samband med
vägomläggningen har nya möjligheter för turistverksamheten i området öppnat sig.
Planens syfte är att möjliggöra för en hotell- och restaurangverksamhet på
Öjebergets östra sida. Hotellanläggningen planeras att inrymma en huvudbyggnad
med restaurang och hotellrum samt spa- och serviceutrymmen. Nordväst om hotellet
planeras fritidsboende i form av sex stugor.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planläggningen bedöms förenlig med bestämmelserna.
3 kap. MB behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och
vatten, det vill säga riksintressen.
4 kap. MB behandlar särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
för vissa områden, det vill säga riksintressen för geografiskt bestämda områden.
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer.
Området ingår i de områden vilka länsstyrelsen redovisar som riksintressen för
friluftsliv enligt MB 3 kap 6 §. Området ingår även i det område som länsstyrelsen
avgränsat som riksintresseområde för det rörliga friluftslivet enligt MB 4 kap 1, 2 §§.
Miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft. Dessa bildas vid förbränning och
avser kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar
och ozon. Detaljplanen bedöms inte medföra ökade utsläpp.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Järvsö på Öjebergets östra del, nedanför högsta toppen, med
anslutning från Rödmyravägen (länsväg 696).
Areal
Planområdets totala area är ca 4 ha. Den norra delen är cirka 1,5 ha och den södra
delen är cirka 2,5 ha.
Markägoförhållanden
Fastigheterna Öje 10:17 och Järvsö-Kyrkby 8:52 ägs av Öjeberget Järvsö AB som
även äger delar av mark norr om planområdet där etablering av fritidsbebyggelse
pågår för närvarande. Fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2 ägs av Ljusdals Kommun och
Öjeberget Järvsö AB har en option på de delar av fastigheten som ingår i
detaljplaneområdet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan, antagen 1988-11-28, anges området som frilufts- och
naturområde. Ny bebyggelse bör endast tillkomma för skidanläggningens behov och
med stor varsamhet. Östra sidan anges som känslig natur med skyddsvärd flora.
I den revidering av översiktsplanen som under sommaren 2009 har varit utställd för
granskning beskrivs Järvsöbacken som kommunens ”centrum för alpin skidåkning”.
Mål för Friluftslivet är bland annat att ”Anläggningarna för friluftslivet ska kontinuerligt
utvecklas. Tillgängligheten […] ska kontinuerligt förbättras”. Ny bebyggelse ska ske
på ett sätt som inte skadar det rörliga friluftslivet.
Området ingår i ett område av riksintresse på grund av natur- och kulturvärden och
särskild hänsyn ska tas till turismen och friluftslivet. Beträffande näringsliv anges
Järvsö som ”varumärke, centrum för turism och ingångsport för kommunen och
länets turism”. Ett av målen som anges för turism är att ”Det ska finnas boende för
turister i nära anslutning till olika besöksmål och i attraktiva lägen”. För att fler
turistbostäder ska kunna byggas kommer kommunen att anvisa lämplig mark i
närheten av de större turistanläggningarna. Kommunen ska skydda värdefull och
orörd natur samtidigt som friluftsliv, turism och lokalt näringsliv tillåts att utvecklas.
För riksintresseområden anges att kommunen ska stödja satsningar på friluftsliv och
turism i riksintresseområdena. Fysiska åtgärder, till exempel byggnation, för att
stärka det rörliga friluftslivet ska utföras så att skyddet för riksintressena tillgodoses.
Detaljplaner
För området finns gällande detaljplan, laga kraft 2006-10-25, som täcker en stor del
av Öjebergets nordöstra del med den alpina skidanläggningen och turistboende.
Planen ger rätt till restaurangverksamhet och fritidsbebyggelse inom de aktuella
fastigheterna.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken skall alla planer vars genomförande ”kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan” miljöbedömas. I EG-direktivet (2001/42/EG) anges att en
miljöbedömning skall utföras för alla planer som utarbetas för vissa sektorer,
däribland turism-/skid- och fritidshusanläggningar.
Enligt MKB-checklistan som är ett underlag för behovsbedömning medför planens
genomförande inte ”betydande miljöpåverkan” i den betydelse som avses i PBL.
Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte.
Friluftsliv
Friluftslivets intressen i planområdet berör i första hand skidanläggningen. I
översiktsplanen anges att nybyggnad endast skall tillkomma för anläggningens
behov. Den nu tillåtna byggnationen, i anslutning till backområdet, inkräktar inte på
backens verksamhet utan kommer istället att understödja den pågående satsningen
på turism och friluftsliv.
Möjligheten till vandring på Öjeberget, på befintliga stigar, skall bevaras och
byggnation skall anpassas till rådande förhållanden. Utsiktsplatsen vid nuvarande
restaurangverksamhet är flitigt utnyttjad under hela året av besökare i området.
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Utformningen av hotellverksamhet ska inriktas på att även i framtiden bereda
allmänheten tillgång till angöring och utsikt.
Naturmiljö och landskapsbild
Öjebergets östra sida, som är rikt på klippavsatser med mossa och träd, är värdefullt
på grund av dess geologi och flora. Bergspartiet är mycket dominerande nerifrån
dalgången varför det är känsligt för landskapsbilden. Trots att gällande översiktsplan
anser att området är mycket olämpligt för bebyggelse så tillåter den senast
framtagna detaljplanen en begränsad utbyggnad av fritidsboendet i anslutning till
Alpvägens nya dragning.
Ingen utbyggnad av toppen, öster om restaurangen, föreslås på grund av områdets
känsliga läge, både med avseende på vyn nerifrån Järvsö samhälle och från Nybo
(cirka 5 km söder om Järvsö) samt med tanke på befintlig flora och topografi.
Eventuella träd i bebyggelseområdet är viktiga för att ge ett lummigt intryck på
avstånd och bör behållas.

Vy över Järvsö från sydöst med Öjeberget i horisonten.

Miljökonsekvenser, nollalternativ
Nollalternativet är dagens anläggning med ett växande skidåkarintresse. De senaste
åren har tillströmningen till skidanläggningen ökat markant och en fortsatt ökning är
trolig med tanke på Järvsös jämförelsevis korta avstånd till storstadsregionerna.
Ett önskat resultat av detaljplaneläggningen och exploateringen av aktuellt område är
att öka antalet gästnätter under hela säsongen och inte bara i anslutning till lov och
helger, med därtill hörande ekonomiska omsättning. Enligt bedömare som är insatt i
denna typ av verksamheter är det just det backnära boendet som är efterfrågat.
Besökare vill bo samlat. Redan idag finns möjligheter att bo i stugor runt om i trakten,
detta är dock inte av samma intresse för turistströmmen. Viss dagturism samt påskoch sportlovsturismen kommer troligtvis att fortsätta även om inte boendet byggs ut,
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men den ekonomiska tillväxten för bygden avstannar. Antagandet om
boendeintresset bygger delvis på förfrågningar som exploatören får inför varje
säsong.
Den påverkan som en nybyggnad på fastigheterna eventuellt kan ha på landskapsbilden har fler aspekter. Naturupplevelsen kanske förändras något, men
sammantaget kanske till det bättre genom det positiva intryck som en levande bygd
ger.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunen har under senare år sålt stora delar av mark i området till exploatörer
som driver skidverksamhet och turistboende. Nyligen har Öjeberget Järvsö AB
tilldelats en option på ytterligare mark i anslutning till den tänkta hotellexploateringen
för att möjliggöra en god och långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppslösning
för anläggningen.
Kommunstyrelsen tog 2008-10-30, § 274, beslut om att tillåta planläggningen av
aktuellt område för en hotellexploatering.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Öjeberget dominerar landskapet vid Järvsö. Området består huvudsakligen av
tallskog, som delvis har avverkats för skidanläggningens nedfarter, och branter med
berg i dagen. På den östra sidan, från samhället, slingrar sig små gångstigar upp mot
restaurangen.
I Öjebergets branta ostsluttning
finns ett litet stråk med örtrik
och intressant flora. Lokalen
som ligger nedanför och öster
om trappstigen till Öjebergets
servering, består av en liten
”skåra” i berget med lättvittrad
gabbro omgiven av granit.
Bland de intressantare arterna
kan nämnas skogsnarv,
trolldruva, stinknäva, lönn,
stinksyska, besksöta, kungsljus,
måbär och blåsippa. Myskmara, Vy över Öjeberget.
underviol, skuggviol och
dvärghäxört har tidigare uppgetts (1800-talet) men har inte kunnat återfinnas.
(”Värdefull natur i Gävleborg –Naturvårdsprogram”, Rapport 1997:12, Länsstyrelsen
Gävleborg) En inventering av nämnda skåra bekostas av exploatör för att lokalisera
och ge skydd åt detta område.
Området direkt nedanför och öster om nuvarande restaurang bör inte bebyggas för
att landskapsbilden, sett nedifrån Järvsö och Nybo, ska kunna behålla sin karaktär.
Avverkningsfrågor måste diskuteras med kommunen, inom bebyggelseområdet ska
all trädfällning ske med största varsamhet och återhållsamhet.
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Vy över planområdets norra del från norr, cirkeln markerar planområdets ungefärliga lokalisering.

Radon
Öjeberget bedöms vara ett riskområde för radon. Radonsäkert byggande förordas.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända förekomster av fornlämningar.
Bebyggelseområden
Avsikten är att riva den nuvarande bebyggelse inom restaurangområdet för att
uppföra en turisthotellanläggning. Dansbanan kommer att säljas för nedmontering
och förflyttning. Den är sedan tidigare flyttad från festplatsen vid Rehnbergstäkten i
Järvsö till sin nuvarande plats och anses vara av ett visst kulturhistoriskt intresse.
Nordost om hotelltomten är ett område med andelslägenheter etablerat. Längre ner
mot skidanläggningen finns en husvagnscamping och ytterligare turistboende i
lägenheter och stugor. Nya fritidshus uppförs kontinuerligt i backområdet i enlighet
med gällande detaljplan.
Hotellexploatören planerar att bebygga en del av fastigheten Järvsö-Kyrkby 8:52 i en
första etapp under år 2009 enligt gällande detaljplan. Öviga delar av JärvsöKyrkby 8:52 samt Öje 10:17 planeras för byggstart år 2010.
Hotellanläggningens huvudbyggnad föreslås få uppföras i max två våningar över
mark. Mindre enheter får uppföras i en våning. Vind får inte inredas men en eller flera
sutterrrängvåningar får utföras. Bebyggelsen skall anpassas till rådande topografi så
långt som möjligt. Karaktären på bebyggelsen bör vara med lokal anknytning i
detaljutformningen och utformas med träpanel. Huskulörer bör hållas ”jordnära”, det
vill säga falurött, gråskala samt naturbruna tjärkulörer. Takbeläggning får inte utföras
av blank, svart trapetskorrugerad plåt. Rött lertegel, takshingel och gräs- eller
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sedumtak är att föredra. Planbestämmelserna överensstämmer i stort med befintlig
detaljplan förutom att hotellets huvudbyggnad får en kraftigt utökad byggrätt. Ny
bebyggelse ska med avseende på material och byggnadsteknik utföras med sikte på
hållbar utveckling.
Tillgänglighet
Områdets topografi gör det till viss del svårtillgängligt, de allmänna anläggningarna
ska dock tillgodose gällande krav på tillgänglighet. Tillgänglighetsaspekten beaktas
under bygglovsprövning i samband med ny bebyggelse och skall följa kraven enligt
PBL. Angöring till och inom hotellet ska ske med hänsyn till befintlig topografi och
varsamhetskravet på naturen.
Friytor
Öjeberget är avsett för friluftsliv. Bebyggelse får därför inte ske på sådant sätt att det
rörliga friluftslivet begränsas i onödig omfattning. Nya byggnader ska placeras och
utformas med hänsyn till allmänhetens tillträde till utsikt även för dem som inte gästar
hotellanläggningen.
Gator och trafik
Ett genomförande av planen kommer troligtvis att innebära en ökning av trafiken till
och från anläggningen fördelat under större delen av året. En målsättning bör vara att
kunna ta sig till anläggningen både via buss och med bil. Boende i anläggningen bör
också kunna ta sig gående till och från Järvsö på ett trafiksäkert sätt. Inom
anläggningen bör besökare kunna röra sig fritt utan bil och kunna ta sig till
skidbacken direkt från hotellet, så kallad ski in-ski out.
När hela anläggningen är fullt utbyggd, inklusive de exploateringsområden som ligger
utanför planområdet, kommer trafikströmmarna att ha ökat avseende på
utbredningen över året då målet är att hela området ska ha en jämn beläggning året
om. I det läget bör möjligheter till eventuell matartrafik från järnvägsstationen och
liknande utredas. Det finns idag ingen linjetrafik till området, den närmaste
busshållplatsen finns vid Turistvägen (riksväg 83).
Väganslutningen till planområdet går via Rödmyravägen (länsväg 696) och
Alpvägen. Vägföreningen Alpvägen är huvudman för vägen upp på Öjeberget och
Öjeberget Järvsö AB ingår som intressent i denna förening. Vägverket är väghållare
för Rödmyravägen.
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Alpvägen

Rödmyravägen

Vy över Järvsöbacken med väganslutning via Alpvägen och Rödmyravägen, cirkeln markerar
planområdets ungefärliga lokalisering.

Rödmyravägen betjänar inte bara trafik till skidanläggningen utan även
genomfartstrafik som ska vidare västerut. Trafiken utgör redan idag ett
säkerhetsproblem för boende i området, bland annat efterfrågas en gång- och
cykelväg utmed Rödmyravägen samtidigt som vägbelysningen bör förbättras.
Rödmyravägen finns med som prioriterat objekt i förslag till länstransportplan för åren
2010 – 2021. För att kunna påskynda detta objekt bör frågan om medfinansiering
lyftas där både kommunen, verksamhetsutövare i området och Vägverket går in som
finansiärer. Den önskade gång- och cykelvägen är dessutom tydligt kopplad till
turistnäringen vilket gör att det eventuellt går att söka EU-bidrag för anläggandet.
Kommunen kommer att arbeta vidare med denna fråga och ta vidare kontakter med
verksamhetsutövare och Vägverket vad gäller detta.
Ett parkeringsområde som kan ta emot besökare till hotell och utsikt anläggs i
huvudsak inom kvartersmark. Redan idag tar sig turistbussar upp till restaurangen
och stannar för att resenärerna ska få se på utsikten. Denna möjlighet måste även
fortsättningsvis finnas kvar. Omfattningen av parkeringen ska ske i överenskommelse med skidanläggningens ägare så att den inte inkräktar på redan
ianspråktagna områden för skidbackens behov.
Bostadsrättsföreningen på fastigheten Järvsö-Kyrkby 8:53 har idag ett utfartsservitut
som belastar Öje 10:17. Servitutet är lägesbestämt men dagens tillfartsväg är inte
enligt servitutet. När den nordvästra delen av planområdet är bebyggd bör en ny
lantmäteriförrättning genomföras där utfartsservitutet flyttas enligt de nya
förutsättningarna.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala anslutningspunkter ligger nedanför berget. Enskilda VA-ledningar bör
säkras med servitut. Exploatören rekommenderas att kontrollera risk för påverkan av
närliggande enskilda vattentäkter. Dagvatten ska tas om hand lokalt.
Den etapp som byggs under år 2009 kommer att anslutas till turistområdets befintliga
vatten- och avloppsledningsnät. Hotellanläggningen ska anslutas till kommunens VAnät via ett spillvatten- och utjämningsmagasin som utjämnar toppar och ger
kommunens VA-nät ett jämnare flöde. Där självfall inte klaras kommer pumpbrunnar
att ombesörja transporten av spillvattnet till uppsamlingstanken. En pumpstation ska
pumpa upp färskvatten till en vattenreservoar som säkerställer hotellanläggningens
vattentryck samt utjämnar förbrukningstoppar. De tekniska anläggningarna för
hotellets VA-försörjning ska anläggas i planområdets södra del. I samband med att
dessa anläggningar uppförs bör även brandvattenförsörjningen beaktas.
Värmeförsörjning
En värmecentral för hotellanläggningens uppvärmning kommer att anläggas i
anslutning till hotellets huvudbyggnad. Exploatörens intentioner är att använda en
kombination av flera olika värmekällor med inriktning på förnybar energi och hållbar
utveckling.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är satt till 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Konsekvenser av planens genomförande
En ökad exploatering av Öjeberget kommer att öka trycket på ett förhållandevis
känsligt naturområde. Nytillkommen bebyggelse kommer att minska känslan av orörd
natur men inte nämnvärt begränsa det rörliga friluftslivet i området. Istället kan en
nysatsning på restaurang- och turistverksamhet på berget ge fler besökare tillgång till
naturupplevelser. Turisttillströmningen på Norra sidan förväntas öka och ökningen
kommer troligen att sträckas ut även under sommarhalvåret.
Turismen i Järvsö i allmänhet och den alpina anläggningen i synnerhet bedöms ha
stor ekonomisk betydelse för näringsidkarna i området. Därför får det anses
angeläget att bereda möjlighet för en expansion av befintliga anläggningar. Behovet
av turistboende i nära anslutning till skidbackar och service gör att vissa avsteg från
gällande översiktsplaner måste göras. Det är dock viktigt att nytillkommen
bebyggelse infogas med hänsyn till upplevelsen av Öjeberget nerifrån Järvsö med
omnejd. Kommunstyrelsens försäljning av mark i området måste ses som en klar
markering från politikerna att man prioriterar en utveckling av bebyggelsen för
turismen.
Arboga 1 juni 2009

Reviderad juli år 2009

ARK.KreativA
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Agneta Niklason
Camilla Johansson
Arkitekt MSA
planingenjör
Antagen av samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun den 18 november 2009 §
152 och vunnit laga kraft den 15 december 2009.
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