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Handlingar 

Plankarta med bestämmelser 
Denna planbeskrivning 
Planeringsbesked, länsstyrelsen 2018-06-18 
Behovsbedömning av miljöbedömning, 2010-06-10  
Dagvattenutredning, Sweco 2017-06-09  
Bullerutredning, Sweco 2017-09-18 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Bakgrund 
I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö från 2014 påtalas en pågående utredning 
om barnskidbacke och lift vid Doktorsdammen. Destination Järvsö AB har under 
2016 ansökt om att kommunen upprättar en detaljplan för skidnedfarten och liften. 
Tanken är att nedfarten i första hand kommer att tjäna både skidåkare och 
downhillcyklister men den kommer även att kunna transportera övriga besökare från 
ett centralt läge i Järvsö, nära tågstationen, till besöksanläggningarna vid södra 
Öjeberget. Anläggningen kommer därtill troligen att utgöra ett nytt visuellt landmärke i 
orten väl synlig från genomfartsvägen.         
 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva en ny skid- och cykelnedfart och lift mellan södra 
Öjeberget och Doktorsdammen i centrala Järvsö.  
 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger på sydöstra sidan av Öjeberget i Järvsö. I söder gränsar området 
till Vallmovägen som i öster ansluter till Turistvägen (riksväg 83). Området 
genomkorsas av Öjevägen, avgränsas i norr och väster av Anders-Persvägen och i 
den västra delen av området ligger Hemvärnsgården och sedan 2019 även Järvsö 
Bergscykel Parks hotell.  
 
Areal 
Planområdet är cirka 6 hektar.  
 
Markägoförhållanden 
Fastigheterna Öje 6:62, Öje 7:29, Öje 01:26, Öje 11:21, Öje 11:36 och Järvsö Kyrkby 
23:2 ägs av Ljusdals kommun. Öje 25:1 och 6:57 är privatägda. Öster-Skästra 24:2 
ägs av Trafikverket och Järvsö Kyrkby S:6 och S:7 är samfälligheter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Översiktsplan för Ljusdals kommun (ÖP 2010) 
I översiktsplanen för Ljusdals kommun, lagakraftvunnen 2010-09-20, utgör Järvsö en 
del av tätortstriangeln där Järvsö utpekas som centrum för turism och besöksnäring. 
Ny bebyggelse ska i första hand förläggas i tätorterna eller i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte avvika från översiktsplanen.  
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Fördjupad översiktsplan för 
Järvsö (FÖP 2014) 
I FÖP Järvsö ingår området i 
delområdet ”Södra Öjeberget 
och Doktorsdammen”. Enligt 
FÖP utgör området en 
knutpunkt för bebyggelse och 
anläggningar med anknytning 
till Öjeberget. I området pågår 
utredning för nya 
besöksanläggningar och 
trafiklösningar. 
Utredningsområden finns för 
bebyggelse, parkeringar, 
badhus, gata och skidnedfart.   
 
 
 
 
I FÖP Järvsö står bland annat 
följande om det aktuella 
området:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”I området pågår en utveckling av befintliga och nya besöksmål för såväl vinter 
som sommaraktiviteter. Ytterligare stugbyar och ett hotell är detaljplanerade. 
Området utgör en knutpunkt för bebyggelse och anläggningar med anknytning till 
Öjeberget. För närvarande utreds en lokalisering av ett badhus delvis insprängt i 
Öjeberget.”  
 
Befintliga parkeringsmöjligheter har inte bedömts tillräckliga för nuvarande och 
kommande behov… Mark norr om Vallmovägen och sydväst om Hemvärnsgården 
bedöms vara de områden som bör utredas vidare i detaljplan för 
parkeringsändamål…. En ny infart till hembygdsgården från söder eller väster kan 
även utredas, som knyter området närmare verksamheterna i området.  
 
Trafik till och från besöksanläggningarna vid södra Öjeberget avses gå via 
Vallmovägen som är anpassad enligt dagens trafiksäkerhetsprinciper och som 
ansluter direkt till riksväg 83. En ny barnskidbacke med lift ner till Doktorsdammen 
utreds för närvarande. För att det ska bli möjligt behöver en del av Öjevägen tidvis 
eller permanent stängas av för fordonstrafik eller att en planskildhet skapas. I 
området finns även tankar om att skapa en trafiklösning där Vallmovägen knyter 
samman Anders-Persvägen öster om Hemvärnsgården för att skapa bättre 
tillgänglighet och för att undslippa genomfartstrafik på Anders-Persvägen, som då 
kan avslutas med en vändplan. Även under den nya gatan behöver en tunnel 
skapas om barnskidbacken ska genomföras. Målpunkterna för trafik på den nya 
gatan blir då planerad stugby vid hembygdsgården, hembygdsgården och 
eventuellt badhus. Den nya gatan innebär även att hemvärnsgården kan utvecklas 
vidare mot skidområdet utan trafik emellan. I samband med utveckling av området 
är det viktigt att Doktorsdammen och den trädbevuxna parkmarken bevaras.”  
 

Figur ur FÖP Järvsö (2014) som anger 
de politiska ställningstagandena för det 
aktuella området.  
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Detaljplaner och områdesbestämmelser  
Det aktuella planområdet omfattas idag av följande detaljplaner:  
 
Den västra delen av planområdet berörs av byggnadsplan ”Västra Öje” fastställd 
1982-09-01. Planen anger i huvudsak park eller plantering samt område för 
bostadsbebyggelse intill Vallmovägen.  

 
Byggnadsplan ”Västra Öje” (1982).  
Hemvärnsgården är inom ”A”- området och Öjevägen i öster.     
 
Den östra delen av planområdet omfattas av byggnadsplan för ”Järvsö 
stationssamhälle” fastställd 1946-02-11. Planen anger allmän plats för park eller 
plantering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnadsplan ”Järvsö stationssamhälle” (1946). Röd markering är gällande inom aktuellt 
planområde. Öjevägen är i mitten av bilder och Turistvägen i öster. Planen medger allmän plats för park 
eller plantering samt friliggande bostäder i två våningar.  
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De östra delarna av planområdet omfattas även av Ändring av byggnadsplanen för 
Järvsö Stationssamhälle (1957) Samt Ändring av byggnadsplan för del av 
fastigheterna Öje 7:1, 7:9, 7:29, 7:31-7:34, 9:6 (1959) 

Planerna anger allmän platsmark väg eller torg (delar av Öjevägen) och friliggande 
bostäder i 1 och 2 våningar mot Anders-Persvägen.  

Ändring av byggnadsplan ”Järvsö stationssamhälle” (1957). Röd markering är gällande inom 
aktuellt planområde. Planen medger friliggande bostadsbebyggelse i två våningar, allmän plats väg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändring av byggnadsplan för del av fastigheterna Öje 7:1, 7:9, 7:29, 7:31-7:34, 9:6 (1959)  
Röd markering är gällande inom aktuellt planområde. Planen medger friliggande bostadsbebyggelse i 
en våning. 
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Kommunala beslut i övrigt/ planuppdrag 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslöt den 14 juni 2016 § 119 att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen planuppdrag efter Destination Järvsö AB:s  
ansökan.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 4:e kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) 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.  
 
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. Länsstyrelsen delar denna uppfattning genom yttrande daterat 2010-07-
06. Behovsbedömningen var föremål för samråd med länsstyrelsen Gävleborg under 
år 2010. Några nya förutsättningar, eller ändringar i planens syfte, har inte ändrats 
sedan dess.  
 
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 
 
Riksintresse rörligt friluftsliv 
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för turism och 
friluftsliv (rörligt friluftsliv) för området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik, enligt 4:e 
kap miljöbalken. Riksintresset är ett så kallat riksintresse med geografiska 
bestämmelser. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset. 
 
Riksintresse kommunikationer  
Planen berör riksväg 83 som utgör riksintresse för kommunikationer. Planen bedöms 
inte påverka riksintresset.   
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet sluttar österut och är till största delen obebyggd. I norra 
delen av planområdet är marken öppen och odlas förutom på en skogsdunge. Öster 
om Öjevägen finns ett skogsparti och därefter ett öppet grönområde med en damm. 
Väster om Öjevägen i korsningen mot Vallmovägen finns en bostad, öppen mark och 
därefter otillgänglig mark med sly och ungskog i en brant ravin. 
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En bäck löper från väster till öster ner till en öppen damm, Doktorsdammen, som 
ligger invid Turistvägen. Diket är delvis kulverterat och endast vattenförande vid vissa 
tidpunkter på året. Där skidnedfart/cykelnedfart kan komma att korsa bäcken skall 
bäcken kulverteras för att förhindra erosion och oönskad ytavrinning.  
 
Planen berör två områden som är utpekade i länsstyrelsens naturvårdsprogram, 
Nedre Mellanljusnan och Öjeberget/Kramstatjärn. Planen bedöms inte påverka 
dessa naturvärden. Dock krävs marklov för fällande av träd i syfte att uppföra 
byggnad eller anläggning. Marklov krävs inte för fällande av träd i säkerhetssyfte.  
 

 
Mark norr om Vallmovägen och Doktorsdammen 
 
Under det pågående arbetet med detaljplanen har cykelbanor uppförts på området.  

Geotekniska förhållanden 

Ingen geoteknisk undersökning är utförd i planområdet, men grundförhållandena 
bedöms i huvudsak vara goda. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs planområdet av 
lera-silt.  

Förorenad mark 

Ingen undersökning av eventuell förorenad mark har utförts. Områdets historia 
föranleder inte heller att en sådan behöver utföras. 

Fornlämningar 

Detaljplanen berör inga kända fornlämningar. Inför uppförande av byggnad eller 
anläggning bör information från eller samråd med länsstyrelsen hämtas eller 
genomföras enligt kulturmiljölagen. Påträffas eventuella fornlämningar i samband 
med markarbeten ska dessa snarast anmälas till länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen 
(1988:950 2 kap 10 §).  
 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet gränsar i nordöst till gården Anders-Pers. Gården är omnämnd i 
Länsmuseet Gävleborgs rapport (2013:00) ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i Järvsö”. Gården ingick även i den inventering av 
Hälsingegårdar som genomfördes av Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands 
museum i två etapper och pågick fram till 2006. 
 
Enligt PBL 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta gäller 
oavsett om det finns bestämmelser om detta i en detaljplan eller inte.  
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Dagvatten 
Dagvatten från vägar och kvartersmark i området ingår i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, och är via ett befintligt öppet dike delvis 
kopplat till det område som nu planläggs för fritids- och rekreationsområde, även 
lämpat för skidnedfart. Avrinningen i området sker på ett naturligt sätt ner i diket men 
också via dagvattenledningar ner till diket, eftersom det utgör den naturliga 
lågvattenpunkten i området. Diket fungerar som öppen dagvattenavledning och 
Doktorsdammen som ett fördröjningsmagasin för dagvattnet. Bäcken som löper 
genom området skall behålla sin öppna fåra och det naturliga avrinningsmönstret i 
största möjliga mån. Där skidnedfart/cykelnedfart kan komma att korsa bäcken skall 
bäcken kulverteras för att inte påverka ytavrinningsmönstret och skapa erosion. Från 
dammen tar sig vattnet i rörledningar under Turistvägen och järnvägen till en öppen 
ravin öster om järnvägen och vidare ut i Ljusnan via öppna diken. Det öppna 
systemet är viktigt att bevara så långt det är möjligt då det även har en viktig funktion 
inför eventuella högre flöden i framtiden. 

Då det är viktigt att utreda vad effekterna av anläggningen blir samt att minimera 
påverkan avseende dagvattenhanteringen har en dagvattenutredning tagits fram 
med förslag på åtgärder för att uppnå flödesneutralitet, minimera flödestoppar och ge 
ett oförändrat vattenflöde utanför planområdet.   
 
Avrinningsområdet är 12 gånger större än planområdet, se bild. Exploateringen av 
planområdet bedöms innebära ett försumbart dimensionerande flöde i jämförelse 
med avrinningsområdets totala flöde. 

Avrinningsområde markerat med blått och planområde från samrådet markerat med rött. Planområdet 
har utökats sedan samrådet. 
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Anläggning av konstsnö kommer att medföra ett ökat basflöde som är försumbart ur 
ett dimensionerande perspektiv.  
 
Utjämningsmagasin skall tillskapas, under mark, i anslutning till bäcken eller genom 
att utvidga Doktorsdammen. Dimensionerande flöde skall vara 100-årsregn. Utifrån 
dagvattenutredningen beräknades magasin rymmande 9,5m3 vattenvolym vara 
tillfredställande för 100-års regn, se tabell 1.  
 

 
En generell rekommendation är att vegetation och träd sparas så långt det är möjligt 
samt att hårdgjorda ytor undviks eftersom det påverkar infiltrationen. En 
bestämmelse införs på plankartan att marken skall kunna tillgodogöra sig dagvatten 
via infiltration eller via öppet alternativt slutet dagvattensystem. 

Konstsnö 

Järvsöbacken har miljötillstånd enligt 11 kap. 9 § samt ändringstillstånd enligt 16 kap. 
2 § Miljöbalken för uttag av vatten från Sorttjärn och Ljusnan för tillverkning av 
konstsnö. (Sorttjärn maximalt 130 000 m³ och Ljusnan 800 000 m³, totalt: 930 000 
m³). Vattenuttaget för tillverkning av konstsnö inom planområdet bedöms rymmas 
inom gällande tillstånd.  
 
Bebyggelseområden 
 
Fritids- och rekreationsområde (N1) 
En ny nedfart med lift planeras ner mot Järvsös centrala delar. Anläggningen  
sträcker sig genom hela planområdet från väster till öster ner mot Doktorsdammen. 
För liftens funktion kommer en liftstation och eventuellt ett servicehus behöva 
uppföras men i övrigt bedöms inga nya byggnader eller anläggningar vara 
nödvändiga för liftens funktion. Liften kommer antagligen att dras i en rät linje. Det 
dyrare alternativet är att liften dras i flera vinklar. Med markanvändningen fritids- och 
rekreationsområde, även lämpat för skidnedfart/cykelnedfart, avses vid 
skidbacke/cykelnedfart tillkommande anläggningar som liftanordning med liftstation 
och belysning.  
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Inom område för liftstation finns en begränsning av högsta byggnadsarea på 70 m2 
avseende byggnad tillhörande liftstation. En höjdbestämmelse införs att 
servicebyggnad för liftstation får uppföras med en maximal höjd på 4 m. 
Skiduthyrning och annan verksamhet som är utrymmeskrävande ryms inom 
användningsbestämmelsen centrum. 
 
En konsekvens av planförslaget blir att det som enligt gällande detaljplan är en 
allmän plats för park eller plantering, blir kvartersmark. Marken kan därmed inte 
garanteras vara tillgänglig för allmänheten på samma vis som förut. Kommunen äger 
dock marken väster om Öjevägen och kan verka för allmänhetens tillträde.  
 
Inom området finns u-områden, markreservat för underjordiska ledningar. För att 
skydda dessa ledningar bör ledningsreservat upprättas där sådana inte tidigare finns. 
 
Centrum, fritids- och rekreationsområde (CN1) 
En yta föreslås som mark för både centrumändamål och frilufts- och 
rekreationsområde. Detta möjliggör att en ny fastighet som är cirka 1300 m² stor för 
centrumändamål kan skapas, alternativt att befintlig centrumfastighet (Öje 8:42) i 
väster kan utvidgas. Med centrum avses kombinationer av handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska 
vara lätta att nå. Där ingår restaurang, butik, vandrarhem och hotell. Marken får 
bebyggas med högst 200 m² byggnadsarea och högsta nockhöjd får vara 9 m. 
Eftersom marken sluttar kraftigt i norr kommer det kräva en del markutfyllnad inom 
kvartersmarken. Marken planläggs även för fritids- och rekreationsområde, även 
lämpat för skidnedfart, utifall marken behövs för ändamålet. För att skapa en enhetlig 
uppfattning av området skall fasadmaterial utgöras av trä eller puts i dämpad röd, grå 
eller gul kulör som följer karaktärsdragen i omgivande miljö. Takmaterial ska utgöras 
av takpannor eller falsad plåt i röd kulör, torv eller sedum.   
 
Bostäder (B) 
Inom planområdet finns det en befintlig bostad. Denna får bebyggas i högst en 
våning och högst 25 % av fastighetsarean får bebyggas. Fasadmaterial ska vara trä i 
dämpade kulörer som följer karaktärsdragen i närmast omgivande miljö, och 
takmaterial ska bestå av takpannor i röd kulör.  
 
Bostäder och Centrum (BC) 
Ytan söder om Anders-Persvägen och öster om Öjevägen i planområdets norra del 
planläggs för bostäder och centrumändamål. Vad som avses med centrumändamål 
beskrivs närmare under rubrik ”Centrum och skidnedfart CN1”. Minsta fastighetstorlek 
är 750 m² och maximal byggrätt inom fastigheten är 25 %. Maximal nockhöjd öster 
om Öjevägen är 5 meter och söder om Anders-Persvägen 7 meter. Fasadmaterial 
ska utgöras av trä eller puts i kulör motsvarande (CN1). Takmaterial ska utgöras av 
takpannor eller falsad plåt i röd kulör, torv eller sedum. 
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Utdrag ur plankartan. Liftens dragning är illustrerad med en grön streckad linje i öst-västlig riktning.  
 
 

 
Foto taget från Öjevägen, vid planerad vändplan österut. Åkerholme till vänster i bild och 
skogsområde med bäckravin till höger. Skidnedfarten planeras gå på den öppna marken mellan 
skogspartierna.   

Landskapsbild 

Landskapsbilden kan komma att förändras när planen genomförs. Anläggningen kan 
komma att till viss del gå över diket och till viss del bredvid det i ett låglänt, 
långsträckt område. Vissa ytor som är beväxta med skog och sly kan komma att 
ersättas men en jämn, öppen yta utan större växtlighet där nedfarten kan komma att 
gå fram. Liften blir troligen en belyst sittlift som består av liftstolpar, liftvajrar och 
liftstation. Eftersom anläggningen kan komma att lokaliseras nära bebyggelse är det 
viktigt att en del anpassningar görs, bland annat att vegetation och träd sparas i 
möjligaste mån samt att anpassningar görs till topografin så långt möjligt för att 
landskapsbilden ska påverkas så lite som möjligt. Belysningen innebär att ett nytt 
visuellt stråk bildas när det är mörkt. Ljusanordningar skall anpassas och riktas så att 
de inte stör närboende eller trafik. Enligt Plan- och byggförordningen 6 kap 3a § 
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krävs bygglov inom detaljplanelagt område för att sätta upp ljusanordning som har 
betydande inverkan på omgivningen.  

Tillgänglighet, jämställdhet 

Området är förhållandevis öppet förutom några glesa skogsdungar, samt 
genomkorsas av upplyst gång- och cykelväg. Detta gör området tillgängligt även för 
rörelsehindrade och utgör en trygg miljö med god insyn för besökande och boende.  

Gator och trafik 

Gatunät, gång och cykeltrafik 

Öster om Hemvärnsgården föreslås en ny samfällt ägd väg anläggas som knyter 
samman Vallmovägen och bebyggelsen norr om Hemvärnsgården. Tanken med 
vägen är att den ska betjäna planerade bostäder inom Järvsö Kyrkby 23:36 
(Järvsöbranten), ett eventuellt badhus i anslutning till bostäderna och eventuellt 
hembygdsgården. Med den nya vägen avlastas Anders-Persvägen och 
besökstrafiken styrs istället till den för ändamålet dimensionerade Vallmovägen. 
 

 
Illustrerad ny väg öster om Hemvärnsgården. Röd markering visar förslag på vägsträckning i 
samrådshandling.  
 
Skidnedfarten är planerad att korsa området som reserverats för väg öster om 
Hemvärnsgården. Om vägen anläggs behöver en planskildhet skapas mellan 
skidnedfart och bilväg.  
 
Skidnedfarten kan även komma att passera nuvarande Öjevägen. Gatan kommer 
därför att behöva stängas för biltrafik i det aktuella området. Gång- och cykeltrafik 
ska dock kunna passera i den gamla Öjevägens sträckning. Detta för att stråket 
knyter ihop områdena i Järvsö norr och söder om Vallmovägen. Om skidnedfarten 
anläggs behöver planskildhet skapas mellan skidnedfart och gång- och cykelväg. En 
tredimensionell bestämmelse för fritids- och rekreationsområde (N1) har lagts in i 
området för allmän platsmark gång- och cykelväg för att möjliggöra kombinationen 
med kvartersmark som isåfall krävs. I gatan finns vatten- och dagvattenledningar 
förlagda.  
 
 
 
 



13 
 

 
 
Illustration av ny skidnedfart med lift samt två planskilda korsningar. I mitten av bilden visas hur bilväg 
och skidnedfart kan mötas i två olika alternativ, och till höger hur gångväg och skidnedfarten kan mötas 
två plan. Illustrationen är skapad innan samrådet, efter detta har cykelhotellet väster om 
hemvärnsgården tillkommit. 
 
Väg, huvudgata (VÄG, HUVUDGATA) 
Turistvägen, RV 83, planläggs som allmän väg vilket avser trafik genom en tätort. 
Stenevägen (länsväg 700) planläggs som huvudgata som främst avser trafik mellan 
olika tätortsområden. Området närmast väster om samt över järnvägen anpassas för 
att inrymma säker gång- och cykeltrafik till liftstationen från området öster om 
järnvägen samt från järnvägsstationen via vägen.  
 
Järnvägsområde (T) 
Del av järnvägen och järnvägspassagen med bommar omfattas av planen. Ytan 
planläggs som järnvägsområde med egenskapen att det ska vara tillgänglig för 
allmän körtrafik och gång- och cykeltrafik.   
 
Kollektivtrafik 
Området är väl försett med såväl kommunala som regionala 
kollektivtrafikförbindelser. Busshållplatser finns i nära anslutning till Doktorsdammen 
längs Turistvägen och tågstation finns cirka 180 meter från planområdet. Vid tillfället 
för denna plans upprättande pågår arbete med en ny hållplats längs Turistvägen 
inom själva planområdet. För att möjliggöra för busshållplats i södergående riktning 
längs Turistvägen avsätts en yta för allmän platsmark väg i den östra delen av 
planområdet i anslutning till Turistvägen. 
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Parkering 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en bilfri förbindelse mellan berget 
och byn, vilket minskar transportbehovet. Planförslaget skapar även förutsättningar 
för en ökad kollektivtrafik genom närheten till bussförbindelser och järnvägsstation. 
För att verka i detta syfte har därför inga allmänna parkeringsplatser planlagts. 
De huvudsakliga parkeringsplatserna till anläggningen ligger sydväst om 
planområdet, vid Järvsö Syd. Besökare ska därför i första hand hänvisas till dessa 
parkeringsplatser. För att förhindra felparkeringar är det därför extra viktigt med tydlig 
information om exempelvis var parkering är förbjuden samt var parkeringsplatser 
finns. När det gäller parkering inom kvartersmark för bostäder och centrumändamål 
ligger ansvaret hos fastighetsägaren.      
 

Störningar, hälsa och säkerhet 
 
Färdväg för farligt gods 
Riksväg 83 är rekommenderad väg för transporter av farligt gods genom Järvsö. Det 
finns rekommenderade skyddsavstånd från färdväg för farligt gods. (Länsstyrelserna 
Skåne, Stockholms och Västra Götalands län september 2006) Den del av området 
som planlagts för bostads- och centrumändamål och tillåter bostadsbebyggelse 
ligger utanför det skyddsavstånd som rekommenderas för bostäder, dvs 90-100 m. 
 

 
 
Stängsel 
Om verksamhet omfattande skidnedfart och lift blir aktuell inom planområdet skall 
stängsel anpassat för verksamheten uppföras mellan området och riksvägen.  
 
Liftanordning 
Ett byggnadsverk skall ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
säkerhet vid användning enligt PBL 8 kap 4 §. 
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Vid eventuellt framtida byggande av liftanordning skall anläggningen enligt BFS 
(2011:12, 2 kap 14 §) utformas så att risken för personskador till följd av 
sammanstötning med anläggningens delar begränsas. Detta inkluderar även 
skyddsåtgärder för nedfallande föremål från liftanordning mot närliggande bebyggda 
fastigheter.  
 
Buller 
För att klarlägga bullersituationen har en bullerutredning tagits fram. 
Bullerutredningen visar att framtida verksamhetsutövare kan uppfylla gällande 
riktvärden för buller förutsatt att man använder sig av rätt teknik och att pistning och 
snötillverkning sker mellan kl. 06.00-22.00.  
 
Länsstyrelsen har i sitt planeringbesked (2018-06-18) beslutat att den åtgärd som 
kommunen planerar för i detaljplanen inte strider mot statens ingripandegrund 
gällande hälsa och säkerhet med avseende på bullerproblematiken kring 
pistmaskiner och snökanoner. Nedan finns beräknade bullervärden vid respektive 
bostadsfastigheters fasader och i plankartan finns planbestämmelse om att 
verksamhetsutövaren skall hålla sig inom gällande riktvärden för industri och annat 
verksamhetsbuller. 
 

Beräknade bullervärden för intilliggande fastigheter. Sweco 2017 
 
Alternativ 1 står för en kombination av pistmaskin och snökanon och A, B och C står för 
alternativa sträckningar av nedfarten.  
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Den bullerutredning som tagits fram i samband med detaljplanen visar på hur gällande 
riktvärden för verksamhetsbuller skall uppnås. 
 
En översiktlig bullerberäkning enligt skriften ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” från 
Boverket och SKL är även gjord för Turistvägen. Enligt denna uppgår ljudet till 51 
dBA vid användningsgränsen för bostäder och centrum ca 90m från Turistvägen. 
Enligt bullerförordningen bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats anordnad i anslutning till byggnaden. I den 
översiktliga bullerberäkningen har ingen hänsyn tagits till befintliga byggnader och 
växtlighet mellan Turistvägen och området för bostäder och centrum vilka kan utgöra 
en viss bullerdämpning. 
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

I den östra delen av området fritids- och rekreationsändamål (N1) ska det finnas en 
damm för att kunna omhänderta och fördröja dagvatten. Området för damm är 
utformat för att vid eventuellt ökat dagvattentillflöde kunna anpassa de befintliga 
dammarnas storlek. Byggnader eller anläggningar får inte uppföras inom området 
som negativt påverkar dammarnas funktion. Dammområdets yttre gränser är satta 
med hänsyn till riksvägen och närliggande fastigheter. Befintliga ledningar inom 
kvartersmark är markerade i planen. Eventuell flytt av ledningar bekostas av 
exploatören. 
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Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp för ny bebyggelse kan anslutas till befintligt kommunalt vatten- och 
avloppsystem. Markreservat för befintliga ledningar inom kvartersmark är infällt i 
planen som u-områden. 
 
Värme 
Uppvärmningssätt kan inte regleras i detaljplan. Fjärrvärmenätet är inte utbyggt inom 
planområdet.  
 
Avfall 
Avfall och renhållning sköts av Ljusdal Renhållning AB. Avfallshanteringen ska ske 
med hänsyn till återvinning och återanvändning, vid nyetableringar bör därför 
utrymmen ges till källsortering.  

El 

Ellevio är nätägare i Järvsö. Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet.  
 
Elektronisk kommunikation  
Fibernätet är utbyggt inom planområdet. 
 
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Planprocess/ tidplan  

Planarbetet bedrivs genom ett utökat förfarande. Planen är visserligen förenlig med 
översiktsplanen men bedöms vara av stor betydelse för allmänheten, varför ett utökat 
förfarande bör väljas framför ett standardförfarande.   
 
Planförslaget skickas ut på granskning efter beslut av chefen för 
samhällsserviceförvaltningen. Beslutet om att anta planen tas av kommunfullmäktige 
(KF).  
 
Preliminär tidplan:   
 
Samråd - september/oktober år 2016 
Granskning - q1 år 2020  
Antagande - q3 2020 
Laga kraft  - q4 2020 

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. Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.         
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Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, ekonomiska frågor 
De lokala vägarna och gatorna i Järvsö omfattas av Järvsö vägförenings (Järvsö 
Kyrkby ga:2) väghållningsområde. Huvudmannaskapet för allmänna platser som 
gator och gång- och cykelvägar är således enskilt, och kommunen är inte huvudman 
för gator. Järvsö vägförening och väghållningen av vägarna i Järvsö sköts dock för 
närvarande av kommunen.  
 
För riksvägen (Turistvägen) och länsväg 700 (Stenevägen) är Trafikverket 
väghållare. Trafikverket sköter väghållningen som omfattar underhåll och skötsel. I 
planen ska dock kommunen stå som huvudman.   
 
Den nya vägen mellan Anders-Persvägen och Vallmovägen planläggs som 
markreservat på kvartersmark och ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 
för väg. Ansvaret för att anlägga vägen är således enskilt. Vägen bör anläggas i 
samförstånd mellan den som kan komma att anlägga skidbacke och lift samt de 
anläggningar som vägen avser att betjäna. Dessa bör även anslutas till 
gemensamhetsanläggningen (ga). Till dessa hör Järvsö Kyrkby 23:36 och de nya 
fastigheter som kommer att styckas av från stamfastigheten, samt även den 
eventuella badanläggningen och Hembygdsgården.   
 
Skid- och cykelnedfart samt liftanläggning anläggs på enskilt initiativ. Destination 
Järvsö AB har i ansökan daterad 2016-05-02 åtagit sig att stå som ägare av 
planärendet och sökande i kommande bygglovsansökan.   
 
Ljusdals kommun upprättar detaljplanen efter Destination Järvsös begäran och 
ansvarar för detaljplanen. Sökanden erlägger för detta en planavgift för kommunens 
kostnader. Planavgift uttas under planens framtagande enligt av kommunfullmäktige 
antagen plan- och bygglovstaxa för Ljusdals kommun med stöd av 12 kap. 9 § plan 
och bygglagen. Ljusdals kommun prövar även det kommande bygglovet efter 
detaljplanen.  
   
Exploatören, Destination Järvsö, har ansvaret för alla uppkomna kostnader i 
samband med exploatering, exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter, 
fastighetsregleringar, bygglovavgifter och eventuella utredningar.  

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

En särskild utredning har tagits fram som utreder hur åtgärderna som berör diket och 
vattenflöden ska utföras för att minimera påverkan och vad konsekvenserna blir av 
dem. I det ingår att utreda hur dikets funktioner med upptagning, fördröjning och 
bortledning av dagvatten ska bibehållas samt hur Doktorsdammens funktion 
bibehålls. Det utreds även om flödena blir förändrade till följd av skidnedfarten och 
hur de nya snöförhållandena påverkar området.  

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.  
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Fastighetskonsekvenser 
 
Markinlösen 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats 
som kommunen ska vara huvudman för (6 kap 13 § PBL). Kommunen är även 
skyldig att göra det om fastighetsägaren begär det. Kommunen har i första hand som 
avsikt att genom frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare lösa frågor 
om fastighetsregleringar och ersättningar mm. I planen är det enbart fastigheterna 
Öje 25:1 och 6:57 som är privatägd. Där det är enskilt huvudmannaskap (gata) är det 
den som ska vara huvudman som ansvarar för inlösenfrågor.     
 
 
Fastigheter 
Öje 6:57 Område om ca 700 m2 i anslutning till rv 

83 planläggs som allmän platsmark väg 
för att möjliggöra anläggande av 
busshållplats. 

 Område om ca 670 m2 i anslutning till 
Öjevägen planläggs som allmän 
platsmark gata för att möjliggöra 
anläggande av vändplan. 

 Område om ca 10500 m2 i planens 
norra del i anslutning till Öjevägen och 
Anders-Persvägen planläggs för 
bostäder och centrum (BC). 

 Område om ca 20600 m2 mellan rv 83 
och Öjevägen planläggs som fritids- och 
rekreationsområde (N1). 

Öje 25:1 Område om ca 1000 m2 planläggs för 
bostäder(B). 

Öje 6:62 Område om ca 100 m2 i södra delen av 
Stationsgatan planläggs som huvudgata 
med möjlighet att utöka område för 
säker gång- och cykeltrafik. 

Öster-Skästra 24:2 Område om ca 185 m2 norr om 
Stenevägen i anslutning till 
järnvägsövergång planläggs som 
huvudgata med möjlighet att utöka 
område för säker gång- och cykeltrafik. 

Järvsö Kyrkby 23:2, del av Område norr om Vallmovägen planläggs 
som fritids- och rekreationsområde (N1). 

Öje 11:21, del av  Område norr om Vallmovägen planläggs 
som dels centrum (C) dels som fritids- 
och rekreationsområde (N1). 

Öje 11:36 Område sydöst om Anders-Persvägen 
planläggs som fritids- och 
rekreationsområde (N1). 
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