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Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Utlåtande efter granskning
Samrådsredogörelse
Behovsbedömning av miljöbedömning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Sedan kraftledningen, som gick från ställverket i Kläppa till Åkern i Ljusdal, har
avvecklats, ges möjlighet att ersätta den för kraftledningen planerade
markanvändningen till andra användningsområden. Planen ger möjlighet att utöka
kvartersmark för bostads, vård och skoländamål samt att fastställa allmän platsmark
för gång- och cykelvägar, gator och vändplaner. Planbestämmelser, som ”A”, för
allmänt ändamål, som inte längre tillämpas enligt nuvarande lagstiftning, kan
ersättas. Mark kan även reserveras för Norrkämstaledens förlängning som är
utpekad i översiktsplanen. Med ändrad markanvändning kan även kommunens
fastighetsinnehav indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Detaljplanen syftar till att revidera markanvändningen efter befintliga förhållanden i
och kring den tidigare kraftledningsgatan.
PLANDATA
Lägesbestämning
Området består av ett tidigare kraftledningsstråk med omgivning genom norra delen
av Ljusdals tätort. Planområdet sträcker sig i en sned vinkel från industriområdet
Åkern i nordväst, förbi Gärdeåsskolan, Ljusdals sjukhus och Gärdeåsen fram till
Slotte och Ica-butiken vid Verkstadsskolevägen i sydost.
Areal
Planområdets totala area upptar cirka 13 hektar.
Markägoförhållanden
Detaljplanen berör både kommunägda och privatägda fastigheter:
Kommunägda fastigheter:
Gärde 11:1, 17:1
Tälle 35:2, 45:1
Åkern 31:3, 32:1
Privatägda fastigheter:
Gärde 11:2, 12:1, 13:1, 16:2
Kläppa 10:68
Tälle 35:1, 44:1, 44:2, 44:3
Åkern 31:9, 31:10
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planuppdrag
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslöt den 10 december 2013 § 258
att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för
området.
Del av planområdet berörs av kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplan för
Ljusdals kommun den 2 februari 2010 § 41 angående vägreservat för
Norrkämstaledens förlängning, samt av kommunstyrelsens beslut den 3 december
2003 § 378 att upprätta detaljplan för vägen enligt alternativ B i enlighet med
planprogram upprättat av Samhällsbyggnadskontoret 2002.
Program för detaljplan
Ett särskilt program för detaljplanen har inte ansetts nödvändigt.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har genomförts för att utröna om detaljplanen kan antas leda
till betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Enligt
behovsbedömningen bedöms planen inte medföra betydande miljöpåverkan varför
ingen miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöbalken behöver göras och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen i Gävleborg delar denna
uppfattning.
Översiktliga planer
I översiktsplan (ÖP) för Ljusdals kommun (2010) finns en vägkorridor upptagen för
Norrkämstaledens förlängning mellan Norrkämsta och Bjuråkersvägen. I ÖP
redovisas även ett behov av gång- och cykelväg utefter Bjuråkersvägen.
Detaljplanen inverkar inte på möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg utefter
Bjuråkersvägen. Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen.
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Vägkorridor mellan Norrkämsta och Bjuråkersvägen (lila yta) och behov av gc-väg utmed
Bjuråkersvägen (röd punktstreckad linje) är redovisad i översiktsplanen. ÖP redovisar även befintliga
gc-vägar (heldragna gröna linjer) och blandtrafik (streckade gröna linjer)

Detaljplaner
Detaljplanen berör 6 st. detaljplaner (dp) som helt eller delvis ersätts:


”Ändrad och utvidgad stadsplan i Ljusdal, industriområde vid Åkern”, 1976 (dp
nr 63). Det berörda området i planen utgörs av både ett säkerhetsområde, El,
för högspänningsledning, samt av ett byggnadskvarter för industri, men som
utgör ett säkerhetsområde för högspänningsledning och inte får bebyggas.



”Ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Vägmästaren m.m. i Ljusdals
köping”, 1968 (dp nr 47). Det berörda området i planen utgör ett
specialområde för El, område för högspänningsledning samt allmän platsmark
för gatumark och parkmark.



”Ändring och utvidgning av stadsplan för västra Kläppaåsen i Ljusdals köping”,
1960 (dp nr 26). Det berörda området i planen utgör ett A-område, för allmänt
ändamål, inom vilket den privata småhusfastigheten Gärde 11:2 är belägen
inom.



”Ändring och utvidgning av stadsplan för Gärdeåsen m.m. i Ljusdals köping”,
1968 (dp nr 45). Det berörda området i planen utgör ett specialområde för El,
område för högspänningsledning. Detaljplanen anger även allmän platsmark
för park eller plantering framför den nuvarande Buffelns förskolas entré,
marken används som gårdsmark av förskolan samt som vändplan. Linfröets
förskola är uppförd på allmän platsmark för park och plantering.
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”Ändring av stadsplan för kv. Backsippan och Gullvivan i Ljusdals köping”,
1970 (dp nr 52). Detaljplanen anger ett utökat byggnadsfritt avstånd som
säkerhetsavstånd från den forna kraftledningen till bostadshusen i Gärdeåsen.



”Ändrad stadsplan för kvarteret Maskrosen mm i Gärdeåsen”, 1973 (dp 56).
Detaljplanen är en äldre frimärksplan vars bestämmelser om högsta tillåtna
byggnadsyta för handel har överskridits.

Utdrag ur berörda detaljplaner
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4 kapitel behandlar särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5
kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen
bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintressen
Detaljplanen berör riksintresseområde för rörligt friluftsliv, området Ljusnan mellan
Färila och Bergvik, samt riksintresse för skyddade vattendrag, området Ljusnan
mellan Laforsen och Arbrå, enligt 4 kapitlet miljöbalken. Detaljplanen bedöms förenlig
med riksintressena.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Det tidigare kraftledningsstråket är obebyggt och består av viss växtlighet som
varierar över sträckan, mest växer här tall och marken är relativt plan. I
vägreservatets del består marken av jordbruksmark och ungskog.

Flygfoto över planområdet
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Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Planområdet omfattar flera bebyggelseområden: småhuskvarteret Vägrenen,
Gärdeåsskolan i kvarteret Buffeln, del av flerbostadshuskvarteret Backsippan och
Gullvivan i Gärdeåsen samt Buffelns och Linfröets förskolor som ligger inom
kvarteret Buffeln och Gärdeåsområdet.

Utdrag ur ”Karta över Ljusdals köping”, från år 1971, med kvartersnamn och kraftledningsgatan
vitmarkerad

Ny bebyggelse och markanvändning
Planen medger till viss del ny kompletterande bebyggelse för de angivna ändamålen
och för den befintliga bebyggelsen, men i första hand bekräftar planen de faktiska
förhållandena och ger möjlighet till ändrad fastighetsindelning av ändamålen
bostäder, vård, handel och skola. Inom vissa områden medges ingen ny bebyggelse,
så som inom trafikområdet och inom prickmarkerad mark, som i flertalet av fallen
syftar till att behålla befintlig struktur i form av förgårdsmark samt att ange ett minsta
avstånd mellan olika användningsområden och för att hålla områden öppna för
underjordiska ledningar.
Som en följd av planen kan kommunens fastighetsinnehav justeras för en mer
lämpad fastighetsindelning, där vissa ytor kan överföras till privata markägare för
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bostadsändamål och vård medan andra kvarstår i kommunens ägo men regleras för
skilda ändamål, i motsats till nuvarande förhållanden där gatu-, skog- och skolmark
tillhör samma fastighet.
Tillgänglighet, trygghet och jämställdhet
Tillgängligheten mellan och genom olika tätortsområden säkerställs genom att
befintliga gång- och cykelvägar samt gator genom området planläggs efter befintliga
lägen. Flerbostadshusområdet Gärdeåsens koppling till övriga Ljusdal stärks i och
med säkerställda allmänna gatu- och GC stråk. I och med att ytorna bekräftas som
allmän plats gäller Boverkets föreskrifter för utformning av allmänna platser. I dessa
ingår att allmänna platser och områden ska utformas så att de blir användbara för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att gångytor ska
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig
fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Tillgängligheten
inom byggnader prövas i bygglovskedet.
Friytor
Lek och rekreation
I kraftledningsstråket utefter skolorna har skol-och förskolebarnen sina lekmarker i
nära anslutning till skolorna. Planen bekräftar denna användning genom att området
planläggs för skoländamål. En skogsdunge i anslutning till Buffelns förskola och en
inne på skolgården i Gärdeåsskolan föreslås bevaras och ej få avverkas.
Störningar, hälsa och säkerhet
Föroreningar
Utanför planområdet, norr om Gärdeåsvägen och väster om Bjuråkersvägen finns
eventuella föroreningar från Åkern avfallsupplag och Åkernsågen. Åkerns
avfallsupplag är inte riskklassad medan Åkernsågen är klassad som riskklass 4 (liten
risk). Det kan inte uteslutas att föroreningar som klorfenoler och dioxiner kan ha
spridits eller kommer att spridas till det planerade vägreservatet, då det är placerat i
anslutning till Åkernsågen. Planerat vägreservat utgör inte en känslig
markanvändning och är inte planerat att genomföras utan en heltäckande
lämplighetsbedömning i form av en ny detaljplan för hela sträckan. I den kommer
föroreningsfrågan att behandlas närmre för att se hur de eventuella föroreningarna
ska hanteras.
Gator och trafik
Gator
De gator som ingår i planområdet är Skolgatan och Doktorsgatan. Skolgatans
anslutning till Gärdeåsvägen har genomförts sedan detaljplanen för åtgärden
upprättades, gatan planläggs därför efter dess befintliga läge som lokalgata. Befintlig
vändplan vid Buffelns förskola fastställs som den är som lokalgata. Även
Doktorsgatans förlängning som går in i bostadsområdet Gärdeåsen och avslutas
med en vändplan, vid Linfröets förskola, fastställs som den är.
Parkering
Parkering för bostäder, skolor, vård och handel ska tillgodoses inom kvartersmark,
inom den egna fastigheten eller via gemensamma parkeringsytor. Inom vissa ytor
reserveras mark för parkeringsplats.
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Norrkämstaledens förlängning
I syfte att säkerställa marktillgången för en framtida dragning av Norrkämstaledens
förlängning, i ett område där konkurrerande markanspråk kan komma att förekomma,
reserveras kvartersmark för trafikområde inom området markerat med T. Ett
genomförande av leden ska dock föregås av ny detaljplan där behövlig mark
avgränsas och ändras till allmän platsmark.
Utfarter
Bostadsmarken som angränsar mot Gärdeåsvägen beläggs med utfartsförbud i syfte
att inte ge upphov till fler utfarter mot Gärdeåsvägen med hänsyn till trafiksäkerheten.
Genom att Doktorsgatans förlängning planläggs som lokalgata är Linfröets
gatuförsörjning tillgodosedd.
Gång och cykelvägar
Genom planområdet sträcker sig en gång- och cykelväg från Skolgatan till och med
parkeringsytan väster om Ica-butiken. Inom parkeringsytan ska marken hållas öppen
för gång- och cykeltrafik fram till och med infartsvägen till Ljusdals sjukhus.
Kollektivtrafik
Området är väl försett med busshållplatser. De närmsta busshållplatserna finns vid
Gärdeåsvägen, Ljusdals sjukhus och vid Klaragatan.
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Ljusdal Vatten AB svarar för kommunalt VA. Centrala Ljusdal ingår i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten.
Värme, fjärrvärme
Ljusdal Energi AB svarar för fjärrvärme. Centrala Ljusdal täcks av fjärrvärmenätet.
El, elektronisk kommunikation
Ljusdal Elnät AB är nätägare i området. Genom hela kraftledningsstråket finns
markförlagda elledningar. Inom kvartersmark säkerställs dessa genom markreservat,
annars finns de inom naturmark. Ljusnet AB svarar för bredband och tv. Hela
centrala Ljusdal är planerat att anslutas med fibernät.
Avfall, renhållning
Ljusdal Renhållning AB svarar för renhållning och återvinning. Vid planområdets
södra del återfinns en återvinningsstation.
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Konsekvenser för fastighetsägare
Detaljplanen medför vissa konsekvenser för berörda fastigheter, framförallt vad gäller
ny markanvändning. Nedan redogörs kortfattat detaljplanens konsekvenser för
respektive fastighet:
Kommunägda fastigheter
Gärde 11:1, 17:1

Tälle 35:2, 45:1

Åkern 31:3, 32:1

Privatägda fastigheter
Gärde 11:2

Gärde 12:1
Gärde 13:1

Gärde 16:2
Tälle 35:1
Tälle 44:1

Tälle 44:2

Tälle 44:3

Kläppa 10:68
Åkern 31:9
Åkern 31:10

Konsekvenser för hel eller del av
fastighet (se plankarta)
Ny markanvändning; allmän plats samt
kvartersmark för bostäder, skola, vård,
vägreservat. Fastighetsreglering blir
möjlig. Kommunal mark kan säljas till
befintliga bostadsfastigheter.
Ny markanvändning; kvartersmark –
skola, samt allmän plats- gatumark och
natur. Fastighetsreglering blir möjlig.
Ny markanvändning; kvartersmark – T,
vägreservat.
Konsekvenser för hel eller del av
fastighet (se plankarta)
Ny markanvändning; kvartersmark –
bostäder samt allmän plats-lokalgata.
Inlösen kan bli aktuellt.
Samma markanvändning som tidigare;
kvartersmark – handel
Samma som tidigare; kvartersmarkbostäder. Fastigheten kan utökas efter
fastighetsreglering.
Samma som tidigare; kvartersmarkbostäder.
Ny markanvändning; kvartersmarkbostadsändamål
Samma markanvändning som tidigare;
kvartersmark- bostäder. Fastigheten kan
utökas efter fastighetsreglering.
Samma markanvändning som tidigare;
kvartersmark- bostäder. Fastigheten kan
utökas efter fastighetsreglering.
Samma markanvändning som tidigare;
kvartersmark- bostäder. Fastigheten kan
utökas efter fastighetsreglering.
Ny markanvändning; allmän platslokalgata. Inlösen kan bli aktuellt.
Ny markanvändning; kvartersmark – T,
vägreservat. Inlösen kan bli aktuellt.
Ny markanvändning; kvartersmark – T,
vägreservat. Inlösen kan bli aktuellt.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet bedrivs genom ett normalt planförfarande och planen antas av
kommunfullmäktige. Tidsplan för detaljplanens upprättande:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

juni-september
september-oktober
november
december

2014
2014
2014
2014

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ersätts,
upphävs eller ändras.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunala kostnader utgörs huvudsakligen av framtagandet av detaljplanen,
lantmäteriförrättningar samt skötsel av allmän platsmark som gator och
naturområden. Intäkter utgörs av försäljning av bostadsmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen kan ge upphov till inlösen av mark enligt 14 kap 14 § plan- och
bygglagen (2010:900) med anledning av allmän plats och för mark avsett för annat
än enskilt byggande. De privat ägda fastigheter som berörs av lokalgata är Gärde
11:2 och Kläppa 10:68. De fastigheter som berörs av vägreservat är Åkern 31:9 och
Åkern 31:10.
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsreglering ske via
lantmäteriförrättning.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Stefan Norberg
Planingenjör
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