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Handlingar
Plankarta med bestämmelser
Denna planbeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underlag
Svenska kraftnäts magnetfältsberäkning.
Miljöenhetens synpunkter på detaljplan Åkern 6:1 m.fl.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Industrimarken vid Åkerslundsvägen planlades 1988. Fastigheterna som bildats har
därefter fått nyttjanderätt för marken öster om det planlagda industriområdet.
Kommunen anser att dessa ytor skall planläggas för industri, tillsammans med mark
norrut, för att på så sätt fastställa området som enbart industri och
arbetsplatsområde.
Syfte
Planen syftar till att pröva en utvidgning av industriområdet i Åkerslund så att
befintliga industrifastigheter kan utökas och att en ny kan tillskapas, samt att
fastställa den tidigare bostadsfastigheten Åkern 6:3 som arbetsplatsområde. Planen
syftar även till att säkerställa ett natur/skyddsområde mellan industriområde och
bostäder vid Bjuråkersvägen i söder. Genom att ersätta en del av Stadsplan för
Västra Kläppaåsen, tillhör Kungl.Maj:ts beslut 1960-08-26, kan detta naturområde
förlängas över Bjuråkersvägen och säkerställa skydd även för det område som
berörs av den intilliggande detaljplanen Stadsplan för delar av Åkern, fastställd av
länsstyrelsen 1983-01-12.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger norr om Ljusdals tätort i anslutning till Åkerslunds
återvinningscentral och befintliga industrifastigheter utefter Åkerslundsvägen.

Ovan: Översiktlig kartbild över planområdet.
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Areal
Planområdet uppgår till cirka 12 hektar, varav industrimark, mark för verksamheter
och vägar står för 5 hektar och naturmark står för 7 hektar.
Markägoförhållanden
Fastigheterna Åkern 6:1, 6:3, 6:5, 31:7, 5:3 och 32:1 ägs av Ljusdals kommun.
Åkern 6:6 ägs av Last & Kran Arne Björk AB som även arrenderar delar av Åkern 6:1
och 6:5. Åkern 6:7 Ägs av Ljusdals Svetsteknik AB. Gärde 11:1 ägs av Ljusdals
kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplanen för Ljusdals kommun uppges att mark kan behöva reserveras för ny
industri. Planområdet omfattas inte av något specifikt politiskt ställningstagande i
översiktsplanen. Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen.
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Planen ersätter Detaljplan för del av industriområde i Åkerslund, laga
kraftvunnen 1988-06-16. Planen ersätter även Stadsplan för Västra Kläppaåsen,
tillhör Kungl. Maj:ts beslut 1960-08-26. Den del av detaljplanen som ersätts ligger
geografiskt isolerad från den övriga planen och anger park- eller plantering samt
gatumark. För att skapa en tydligare och mer rationell hantering bedöms det som
mest rimligt att ersätta denna del med en geografiskt sammanhållande detaljplan.
En liten del av Detaljplan för Åkern 5:3, 32:1 och delar av åkern 31:3 i Ljusdal
ersätts med ny detaljplan till följd av breddning av industriväg och ny cykelväg.

Ovan: Detaljplan för del av Industriområde i Åkerslund. Hela planen ersätts
med ny detaljplan.

3

Ovan: Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Västra Kläppaåsen i
Ljusdals köping. Svart markering visar redan ersatta delar av detaljplanen. Röd markering
visar del som ersätts med ny detaljplan.

Ovan: Detaljplan för Åkern 5:3, 32:1 och delar av åkern 31:3 i ljusdal. Röd markering
visar del som ersätts med ny detaljplan.
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Planuppdrag
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav 2014-10-14 § 167
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 4:e kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark,
vatten och andra resurser.
I sin behovsbedömning skriver Länsstyrelsen Gävleborg att en
miljökonsekvensbeskrivning ska göras. Bedömningen grundar sig på 4 kap §34, 1a
punkten, PBL.
Vår bedömning är att en utökning av det befintliga industriområdet inte bör omfattas
av denna paragraf. Delar av planområdet är sedan tidigare industriområde och en
bedömning av markens lämplighet för ändamålet har sedan tidigare utretts.
Man nämner att planområdet gränsar till bostadsområde.
Planområdet gränsar till bostadsområde men avsikten är inte att planlägga hela
området som industrimark. Avgränsningen av planområdet är gjord för att kunna
säkerställa ett skyddsområde av natur mellan bostäder och industri. På detta sätt
säkerställer man skydd gentemot nya men även befintliga verksamheter.
Länsstyrelsen skriver att plangenomförande kan innebära att mängden dagvatten
som når Sjöboån ökar genom att nya markområden hårdgörs. Man pekar på att
miljökvalitetsnormen för 2021 riskerar att inte uppnås på grund av mänsklig aktivitet
samt hög kvicksilverhalt i ån.
Andelen hårdgjorda ytor ökar genom nya byggrätter. Detta kompenseras genom att
angränsande skogsområden skyddas, genom planbestämmelser som reglerar att
markyta inom kvartersmark skall möjliggöra infiltration av dagvatten samt genom att
marken närmast allmän platsmark natur planläggs som prickmark.
I bedömningen av MKN för ekologiskt status står att ekologiska kantzoner bör
tillskapas för att uppnå MKN god ekologisk status 2027. Genom detaljplanen
säkerställer man dessa kantzoner. Skogen står för en stor del av markens
upptagningsförmåga av vatten men även andra ämnen såsom t. ex kvicksilver. När
det gäller förhöjda kvicksilverhalter i vatten så beror det främst på internationella
luftföroreningar. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den verksamhet som planeras
med lättare industri kommer därför ej att påverka MKN för denna vattenförekomst.
Man nämner att delar av planområdet berörs av strandskydd då Sjöboån gränsar till
området.
Inom del av planerat verksamhetsområde föreslås strandskyddet upphävas i enlighet
med 7 kap 18 § miljöbalken. Detta för att strandskyddets syften inte bedöms
påverkas och att en fri passage mellan kvartersmarken och vattenområdet kan
säkerställas.
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Länsstyrelsen nämner fyra potentiellt förorenade områden intill och i närheten av
planområdet och ställer frågan hur detta kan påverka den planerade utvidgningen.
Enligt miljöenheten på Ljusdals kommun finns idag inga konstaterade föroreningar
eller spill inom planområdet.
Enligt MKB-checklistan, som är ett underlag för behovsbedömning av
miljöbedömning, medför planens genomförande inte betydande miljöpåverkan i den
betydelse som avses i PBL. Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas
därmed inte.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3:e kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4:e kapitel behandlar särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Miljöbalkens 5:e kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.
Detaljplanen bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintressen
Plangenomförande berör inget riksintresse.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Delar av anslutande mark öster om de befintliga industrifastigheterna Åkern 6:7 och
Åkern 6:6 används idag som uppställningsplats. Vid plangenomförande fastställs
denna mark som industrimark. Marken mellan Åkern 6:3 och 6:5 består av
odlingsmark. Denna mark övergår till industrimark. Marken söder om det planerade
industriområdet sluttar upp mot Bjuråkersvägen och består av skogsmark. Marken
öster om det planerade industriområdet består av skog i sankmark som lutar i svagt
nordlig riktning. Skogsmarken i områdets norra, södra och östra del skyddas vid
plangenomförande och utgör avskärmning runt området. Fastigheten Åkern 6:3 är
bebyggd med bostadshus och två komplementsbyggnader som används av
omsorgsförvaltningens verksamhet UNIK. Där bedrivs verksamheter som hunddagis
och snickeri. Marken fastställs som arbetsplatsområde.

Ovan: Planområde med fastighetsbeteckningar
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Djur och växtliv
Plangenomförandet innebär att användningen inom planområdet närmast Sjöboån
får beteckningen allmän platsmark natur. Området sträcker sig 50 meter från
Sjöboån i sydlig riktning.
Markbeskaffenhet
Enligt SGU:s jordartskarta, som ger en generaliserad bild av jordarternas utbredning i
eller nära jordytan, består jordarten inom huvuddelen av planområdet av lera,
förutom skogsmarken i söder som står på morän.
Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts i samband med planläggningen.
En tidigare geoteknisk utredning gjordes vid framtagandet av detaljplan,
Detaljplan för del av Industriområde i Åkerslund, laga kraft 1988-06-16.
Utredningen gjordes av AB Jacobson & Widmark 1987-06-16.
Enligt utredningen består planområdets ytskikt av ca 20 cm mullhaltig jord som
överlagrar 1-1,5 meter fast lagrad silt som i sin tur överlagrar stenig morän. Lera
förekommer lokalt mellan silt och moränlager.
Enligt utredningen har området en betryggande totalstabilitet och de belastningar
som lätta industrihallar och hårdgjorda körytor utgör medför ingen risk för sättningar i
de förekommande jordarterna.
Vattenområden
Del av område som planerats för verksamheter omfattas av det generella
strandskyddet på 100 meter från Sjöboån enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskydd
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten. Inom del av planerat verksamhetsområde, industriväg, område för gång/cykel
samt väg föreslås strandskyddet upphävas i enlighet med 7 kap 18 § miljöbalken.
Strandskyddets syften bedöms inte påverkas av detta och en fri passage mellan
kvartersmarken och vattenområdet kan säkerställas.
Upphävandet bedöms uppfylla flera av de särskilda skäl till upphävande som anges i
miljöbalken. 7 kap. 18c §§ 1,4,5 MB;


Del av det avsedda området har redan ianspråktagits på ett sådant sätt att det
saknar betydelse för strandskyddets syften. Här avses framförallt den norra
delen av området inom Åkern 6:3.



Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet som inte kan
tillgodoses utanför området, och det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Förslaget till upphävt strandskydd gäller inom kvartersmark samt allmän platsmark
industrigata, område för gång/cykel samt väg.
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Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planområdet omfattar befintlig bebyggelse av lätt industri med verksamheter som
svets, metallarbete och maskinentreprenad. På motsatt sida av Åkerslundsvägen
ligger Ljusdals kommuns återvinningscentral. Plangenomförandet skapar
förutsättningar för nyetablering av industrier och fler arbetsplatser.

Ovan: Befintlig bebyggelse Åkern 6:7 och 6:6

Bostäder
Detaljplanens naturområde gränsar till bostäder längs med Bjuråkersvägen i sydöst.
Planförslaget medger ej ytterligare bostäder inom det detaljplanerade området. Inom
fastighten Åkern 6:3 finns ett äldre enbostadshus tillbyggt i slutet av 1970-talet som
för närvarande används av omsorgsförvaltningens verksamhet UNIK. Där bedrivs
verksamheter som hunddagis och snickeri.

Ovan: Befintlig bebyggelse Åkern 6:3

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse skall utformas i likhet med befintlig lätt industribebyggelse.
Lätt industri är en typ av industri som är mindre kapitalintensiv än tung industri, med
mindre maskinanläggningar, och i många fall en högre grad av förädling av
konsumtionsvaror. Till lätt industri kan bland annat räknas tillverkning av konfektion
och möbler. Nya byggnader skall ha samma totalhöjd som befintliga. Nya byggnader
bör ha samma karaktär som de befintliga med entréer vända mot gatan.
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Tillgänglighet
Markens lutning inom planområdet är relativt låg, ca 1,5 %. Planområdets placering
skapar förutsättningar för god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse– eller
orienteringsförmåga. När det gäller tillgänglighet kopplat till bebyggelsens utformning
beaktas detta under bygglovprövningen och ska följa kraven enligt plan- och
bygglagen.
Skyddsrum
Det finns inga skyddsrum inom planområdet.
Störningar, hälsa och säkerhet
Buller
Högsta ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivå för bostäder som påverkas av
industribuller är enligt boverkets riktlinjer 50 dBA dagtid och 45 dBA för kväll och natt.
Den nuvarande ljudnivån kan komma att öka beroende på vilka verksamheter som
lokaliseras i området. Planen medger ej ytterligare bostadsbebyggelse men då
bostäder angränsar till planområdet har planen en bestämmelse om att verksamheter
ska uppfylla gällande riktvärden för externt industribuller gentemot bostäder i
grannskapet.
Förorenad mark
Ljusdals kommun är tillsynsmyndighet för fastigheten Åkern 6:6. Mellanlagring av
massor förekommer på marken men inga farliga material får förekomma. Ingen
annan miljöfarlig verksamhet bedrivs på denna eller de två intilliggande fastigheterna.
Kommunen är även tillsynsmyndighet för Åkerslund återvinningscentral. Denna
avvattnas mot nordväst och påverkar inte det aktuella planområdet.
Elektromagnetisk strålning
Inom det aktuella planområdet finns en 220 kV- ledning, vilken ingår i det svenska
stamnätet för el och tillhör Svenska kraftnät.
Enligt Svenska kraftnäts magnetsfältspolicy bör man inte vistas varaktigt i områden
med ett magnetsfältsvärde på 0,4 mikrotesla eller mer. Beräkningar av den aktuella
kraftledningen och dess årsmedelströmvärde ger ett säkerhetsavstånd på 50 meter
från ledningens centrumlina.
Enligt elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2008:1 med ändring
ELSÄK-FS 2010:1 skall minsta avstånd mellan ledning och riskområde med
brandfarlig vara ligga på minst 45 m. Säkerhetsavståndet regleras genom
egenskapsbestämmelsen m2 i plankartan.
Ledningen är planerad att rivas då den nya kraftledningen runt Ljusdals samhälle är
byggd och driftsatt. Rivningen beräknas kunna göras som tidigast under 2019.
Exploatören ombeds samråda med Svenska Kraftnät för information om övriga
riktlinjer som gäller i kraftledningens närhet, som exempelvis anläggande av
elektriska installationer.
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Vattenkvalité
Sjöboån gränsar mot planområdes norra del. Den föreslagna miljökvalitetsnormen för
2027 är god ekologisk och kemiskt ytvattenstatus. Idag har ån den ekologiska
statusen måttlig och den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god.
Den ekologiska statusen är satt till måttlig på grund av morfologiska förändringar och
dålig konnektivitet. De morfologiska faktorerna som nämns är att närområdet eller
svämplanet, vilket är 30 m från strandkant, utgörs av aktivt brukad mark eller anlagda
ytor. När det gäller Sjöboåns sträckning i anslutning till planområdet finns inga
anlagda ytor eller hårdgjorda ytor inom dessa områden. När det gäller konnektivitet
är det vandringshinder för fisk som det handlar om. Plangenomförandet påverkar
ingen av dessa faktorer utan säkerställer skydd av ekologiskt funktionella kantzoner
som är ett förslag för att uppnå målen till 2027.
När det gäller den kemiska ytvattenstatusen uppnår Sjöboån ej god status på grund
av för höga halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Gränsvärdet
för dessa två överskrids i alla våra ytvatten. PBDE är en industrikemikalie som främst
används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska
produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor och
avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.
Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är
internationella luftnedfall. Plangenomförandet kommer inte att påverka dessa
gränsvärden.
Ett plangenomförande innebär att en större del av odlingsmarken hårdgörs. Marken
har idag ringa upptagningsförmåga vad gäller nederbörd. Plangenomförande innebär
därför mindre påverkan än om det vore skogsmark som hårdgjorts. Vegetationen ger
en tröghet i systemet genom att växterna tar upp vatten som avdunstar genom
transpiration. En bestämmelse om att markytan skall möjliggöra infiltration av
dagvatten införs i planbestämmelserna.
Planen säkerställer att ett större skogsområde runt om industri och
verksamhetsområde skyddas. Detta gör så att upptagningen av nederbörd även i
framtiden tryggas och förbättras allt eftersom skogen växer. I kommunens
skogsbruksprogram från 2011 står att den berörda skogsmarken skall skötas som
tätortsnära skog, vilket innebär att ingen kalavverkning får ske. Det står även att en
stor andel lövträd skall bibehållas under omloppstiden. Ett åtgärdsförslag att
undervegetation skall sparas inom dessa skogområden tas med till revidering av
skogsbruksplanen. För att juridiskt skydda delar av naturmarken har
planbestämmelsen a1, marklov krävs för avverkning av träd med en höjd under 14
meter, införts.
Naturmarken i den östra delen av planområdet har ett gammalt system av öppna
diken som idag växt igen med buskar, träd och olika typer av gräs och
vattenälskande växter. Dessa igenväxta diken gör att vattnet fördröjs på sin väg mot
recipienten. På vattnets väg mot recipienten tar växter upp både vatten och näring
och en del avgår som vattenånga från ytan eller genom växternas transpiration.
Dagvattnet från kvartersmarken förväntas inte avgå som ytvatten utan infiltrera
genom marken innan den når naturmarkens öppna dikessystem. Prickmarken
säkerställer infiltrationsbar mark, utan bebyggelse, närmast naturmarkens öppna
dikessystem.
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Luftkvalité
Det är framförallt i storstäder som miljökvalitetsnormerna för utomhusluft riskerar att
inte uppfyllas. Luftföroreningshalterna påverkas av bland annat trafikmängd,
vägbredd, längd och höjd på byggnaders fasader. Den senaste mätningen av
luftföroreningar i Ljusdals kommun gjordes under vintersäsongen 2005/2006.
Mätningarna utfördes vid förvaltningshuset i Ljusdals centrum. Inga värden överskred
miljökvalitetsnormerna. Planområdet ligger i spridd bebyggelse och gränsar till stora
öppna ytor och grönområden. Plangenomförandet innebär därför ingen påverkan på
MKN för utomhusluft.
Gator och trafik
Gatunät
Det planlagda området nås via Åkerslundsvägen. Vägen är breddad och asfalterad
fram till Åkerslunds återvinningscentral. Åkerslundsvägen fortsätter som mindre
grusväg förbi planområdet i nordostlig riktning över Sjöboån och vidare mot Kaven.
Ett plangenomförande medger att den breddade och asfalterade Åkerslundsvägen
förlängs och att en vändplan för 24- meters lastbilar tillkommer innan bron över
Sjöboån. Vändplanen förhindrar att bron belastas med för tung trafik.
Bjuråkersvägen genomskär planområdets södra del. Detaljplaneläggning av denna
gata innebär ingen förändring från dagens markanvändning.
Trafik
Plangenomförandet innebär att fordonsmängden inom planområdet ökar marginellt.
Det är framförallt till de två tillkommande industrifastigheterna som mängden tunga
fordon samt personbilar förväntas öka.
Gång och cykeltrafik
Cykelväg finns fram till Återvinningscentralen. En fortsättning av gång cykelväg
föreslås så att boende norr om Åkerslund kan ta sig igenom industriområdet. I
vägområdet ingår också utrymme för diken.
Kollektivtrafik
Busshållplats finns cirka 600 meter söder om planområdet på Bjuråkersvägen
Skotertrafik
Skoterled går via kraftledningsgatan och viker västerut genom planområdets tilltänkta
nya industrifastighet. Utifrån trafiksäkerhetsaspekter och med hänsyn till att ny
industrimark inte ska begränsas av skotergenomfart, är det lämpligast att skoterleden
ändrar läge. Istället för att vika västerut genom planområdet kan leden vika nordost
från kraftledningsgatan, korsa Sjöboån och gå parallellt med och norr om Sjöboån i
västlig riktning.
Parkering
Parkering för verksamheternas ändamål anordnas inom respektive fastighet
alternativt via gemensamma ytor inom kvartersmark.
Varumottag
Varumottagning bör ske inom kvartersmark.
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Utfarter
Utfart sker till Åkerslundsvägen.
Fornlämningar
Planområdet saknar registrerade fornlämningar. Påträffas eventuella fornlämningar
ska dessa omedelbart anmälas till länsstyrelsen.
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Området är inte beläget inom fastställt kommunalt verksamhetsområde för VA.
Befintliga fastigheter är dock anslutna till det kommunala VA- nätet.
Vatten och avloppsledningar korsar planerad industrimark i nord-sydlig riktning.
Ledningarna bedöms som allmännyttiga. Eventuell flytt av ledningar bekostas av
exploatören. Avtal anseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan
ledningsägare och exploatören.
Värme, fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i området.
El
Ljusdal Elnät är nätägare i området.
Avfall, renhållning
Ljusdal Renhållning AB svarar för avfall och renhållning.
Elektronisk kommunikation
Området Sjöbo/Kaven, inom vilket planområdet är beläget, är utbyggt med fibernät
från Ljusnet. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. Avtal anseende
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägare och exploatören.
Fastighetskonsekvenser
Fastighetsbildning
Planförslaget innebär att tre industrifastigheter kan utökas, att en ny industrifastighet
kan bildas och att en fastighet får fastställd markanvändning Z (verksamheter).
Planförslaget innebär även att delar av fyra fastighet får fastställd markanvändning
allmän platsmark natur. Samt att delar av en fastighet får faställd markanvändning
industriväg och gång/cykelväg. Fastighetsbildningen sker via lantmäteriet och
initieras och bekostas av kommunen, med undantag för Åkern 6:6 som själv ansvarar
för detta.
Fastigheter
ÅKERN 6:1
Fastigheten avstår mark till Åkern 6:5 samt till framtida industrifastighet belägen
mellan Åkern 6:5 och 6:3. Fastigheten avstår även mark till Åkern 6:6 och 6:7 för
industriändamål mot ersättning. Fastighetsägarna för Åkern 6:6 och 6:7 får möjlighet
att köpa mark av kommunen. Fastigheten utökas med mark som erhålles från Åkern
6:3 och 6:7. Markanvändningen fastställs till allmän platsmark natur, med utökad
lovplikt för trädfällning.
Last: Starkström och Tele, ledningshavare Vattenfall och Telia.
Samfällighetsandelar: Inga uppgifter.
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ÅKERN 6:3
Markanvändningen fastställs till arbetsplatsområde. Fastigheten avstår mark till
Åkern 6:1 för allmän platsmark natur samt mark för breddning av industrigata och
tillkommande vändplan.
Egenskapsbestämmelsen skydd mot störningar införs. Detta innebär att det inom det
i plankartan angivna skyddsavståndet ej får bedrivas stadigvarande arbete så länge
kraftledning finns kvar.
Strandskyddet upphävs enligt plankarta.
Last: starkström, ledningshavare Vattenfall. Last bör övergå till Åkern 6:1.
Samfällighetsandelar: Inga uppgifter.
Ledningsrätt för VA bör bildas.
ÅKERN 6:5
Fastigheten erhåller mark av Åkern 6:1.
Last: Inga uppgifter.
Rättigheter: Inga uppgifter.
Samfällighetsandelar: Inga uppgifter.
Ledningsrätt för VA bör bildas.
ÅKERN 6:6
Fastigheten erhåller mark av Åkern 6:1 mot ersättning.
Fastighetsägaren får möjlighet att köpa mark av kommunen.
Fastighetsbildning bekostas av fastighetsägaren.
Last: Inga uppgifter.
Rättigheter: Inga uppgifter.
Samfällighetsandelar: Inga uppgifter.
Ledningsrätt för VA bör bildas.
ÅKERN 6:7
Fastigheten avstår samt erhåller mark av Åkern 6:1 mot ersättning. Fastighetsägaren
får möjlighet att förhandla mark med kommunen.
Last: Inga uppgifter.
Rättigheter: Inga uppgifter.
Samfällighetsandelar: Inga uppgifter.
Ledningsrätt för VA bör bildas.
ÅKERN 32:1
Delar av marken detaljplaneläggs och får markanvändningen allmän platsmark natur.
Delar av marken berörs då äldre detaljplan anger allmän platsmark gata.
Markanvändningen kommer även fortsättningsvis vara allmän platsmark gata men
bestämmelsen omfattas av den nya detaljplanen.
ÅKERN 31:7
Delar av marken detaljplaneläggs och får markanvändningen allmän platsmark natur.
En del av marken som berörs av den äldre detaljplanen, Stadsplan för Västra
Kläppaåsen, tillhör Kungl.Maj:ts beslut 1960-08-26, får med denna detaljplan
ändrad markanvändning från park och plantering till allmän platsmark natur.
GÄRDE 11:1
En del av marken som berörs av den äldre detaljplanen, Stadsplan för Västra
Kläppaåsen, tillhör Kungl.Maj:ts beslut 1960-08-26, får med denna detaljplan
ändrad markanvändning från park och plantering till allmän platsmark natur.
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ÅKERN 5:3
Fastigheten berörs då cirka 1000 m2 övergår till industriväg samt gång- cykelväg.
Markanvändning ändras från industriområde till industrigata.
NY INDUSTRITOMT
Fastighet kan styckas av från Åkern 6:1.
Ledningsrätt för VA bör bildas.
SJÖBO GA:1
Gemensamhetsanläggningen berörs då cirka 170 m väg övergår till industriväg med
vändplan
FASTIGHET
Åkern 6:1

ERHÅLLER MARK
7830 M2 från Åkern
6:3

AVSTÅR MARK
3700 M2
industrimark till
Åkern 6:5

MARKANVÄNDNING
Industri, natur,

3400 M2
industrimark till
Åkern 6:6
2300 M2
industrimark till
Åkern 6:7
49600 M2 till
Naturmark
7800 M2
naturmark till
Åkern 6:1

Åkern 6:3

Åkern 6:5
Åkern 6:6
Åkern 6:7

3700 M2 från
Åkern 6:1
3400 M2 från
Åkern 6:1
2300 M2 från
Åkern 6:1

Åkern 31:7
Åkern 32:1
Åkern 5:3

Gärde 11:1
Sjöbo ga:1
Ny industritomt

Natur

Industri
Industri
135 M2 till
Åkern 6:1
1000 M2
industrimark till
Industriväg,
Cykelväg

Industri
Natur
Natur
Väg, Cykelväg

Gata
Industrigata, Väg
Industri

9000 M2 från
Åkern 6:1

Ovan: Fastighetskosekvenser. Tabellen visar de fastigheter som efter genomförd detaljplan
genomgått förändringar eller bildats efter fastighetsreglering.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planprocess/ tidplan
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande och antas därför av
kommunstyrelsen efter ha godkänts av samhällsutvecklingsutskottet.
Preliminär tidplan:
Samråd
Granskning Antagande Laga kraft
-

maj-juni 2016
augusti 2016
november 2016
december 2016

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess den ersätts, ändras
eller upphävs. Men efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
ANSVARSFÖRDELNING
Huvudmannaskap
För allmän platsmark gata, väg, industrigata, område för gång-cykeltrafik samt natur
är kommunen huvudman. För industrimark och verksamhetsområde gäller enskilt
huvudmannaskap.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Inga tekniska utredningar är gjorda.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering,
exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella
utredningar.
Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med bygglov enligt 12 kap. 9 §
PBL för att täcka kostnader som uppstått vid planläggningen.
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Fastighetsrättsliga åtgärder är t ex avstyckning, fastighetsreglering, bildande av
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt samt servitut. Lantmäterimyndigheten
genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning efter
det att detaljplanen vunnit laga kraft.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Fredrik Wallby
Planingenjör
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