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§ 87 Dnr 00191/2020  

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten samt 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkenheten 
 
Ekonomin bra.  
Det är långa leveranstider på material, vilket kräver lång framförhållning. 
 
Sommarens blommor är utlevererade och utplanterade. 
 
Pågående 
Gång- och cykelväg Ämbarbo 
Kläppa byväg 
Gång- och cykelväg förbi XL-bygg 
Tullvägen i Lillhaga 
Rattgatan (mot Toyota) 
Rensning av rabatter 
Torgalsvägen i Los 
Pokerbacken i Los 
Örnbergsvägen i Los 
Trafikmätningar utförs på gång- och cykelvägar 
 
På gång 
Gång- och cykelväg Godtemplarvägen 
Gång- och cykelväg från Torsvägen till Godtemplarvägen 
Gång- och cykelväg Ljusdal-Järvsö 
Gång- och cykelväg Gärdeåsvägen (sista biten ut på Bjuråkersvägen) 
Gång- och cykelväg Verkstadsskolevägen 
Renovering av rabatter Gamla Stan från järnvägsövergången till Lilla Torget 
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Ansökan till länsstyrelsen har gjorts om att få såga ner pelarasparna på 
centrumparkeringen och utanför mejeriet. Detta kommer att kontrolleras av 
arborist. 

Parkeringsproblem i Järvsö utmed Anders-Persvägen (nya föreskrifter) 
kommer antagligen bara att flytta problemet till nästa gata. 

Gata- och parkenheten har behov av upplagsytor för massor, kvistar etcetera 
och har sökt bygglov för en yta intill Vägmästaren. 

Omorganisation 
Rekryteringsprocessen är avslutad. 
Just nu pågår fördelningen av ansvar samt upprättande av 
arbetsbeskrivningar. 
All personal är på tå och ser positivt på det som sker. 

Plan- och byggenheten 

Tuff vår 
Ökat byggande 
Hemmajobb på grund av covid-19 
Föräldraledighet på plansidan 
Saknas en bygglovshandläggare 

Nu 
Fortsatt högt tryck på byggandet 
Ny bygglovshandläggare började 10 maj 
Utökning ska ske med planhandläggare: rekrytering pågår 

Sommar 
Tjänstepersoner på plats hela sommaren 
Återhämtning 
Tf plan- och byggchef blir Catarina Wikström 

Kart och mät 
Nybyggnadskartor 33 stycken (jmf 28 stycken år 2020) 
Mätning i kommunen 

Mark 
Bränta - information om industrimark uppdateras 
Tomt Bergvägen Järvsö, 30 intressenter 
Tomter Gröna Lund Färila - pågående process hos Lantmäteriet 
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Bygg 
Högt tryck på byggande 
Högt tryck strandskyddsdispenser 
Besökt och fotat tillsynsärenden 

Plan 
FÖP Öjeberget - antagningsprocessen har påbörjats 
Kläppa Timmeromlastning 
Kramsta hällar: den geotekniska utredningen kom först igår 

Räddningstjänsten 
Brand Bergåkra Simeå – samarbete med flera räddningstjänster 
Farligt godsolycka Rv 83 norr om Ramsjö - värsta farligt godsolyckan man 
har haft hittills 
Brand Nybodvallen 
Bärhjälp Järvsöklack av skadad person 

Övrigt 
Budgeten är i balans. 
Fyra nya brandmän anställda, två till Ljusdal och två till Färila 

Nytt IVPA-avtal tecknat gäller from 1 juli 202 
Samverkande organisationer: 
• Jämtlands Räddningstjänst
• Ljusdals Räddningstjänst
• Brandkåren Norra Dalarna

Västbacka brytpunkt: 
Norr om Västbacka - Sveg åker 
Söder om Västbacka - Orsa åker 
Väster om Västbacka - Färila åker 

Miljöenheten 

Budget - försiktig optimism 
MFV 95 procent 
LIV 98 procent 
HÄL 37 procent 

Personalläge: fulltaliga 
Nyrekrytering från 19 juli som kommer att gå parallellt med timanställd på 
avloppssidan under hösten. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Niklas Svenssons tjänst görs om:  
50 procent samordnare + tillsyn ARV 
50 procent kommunekolog 

Naturvård har börjat återlämna en del medel på grund av för få resurser samt 
tapp av erfaren konsult efter upphandling. 
Trängseltillsynen fortsätter åtminstone till september, remiss ute så troligtvis 
till årsskiftet – för detta har 270 000 kronor i statliga bidrag utbetalats. 
Ganska lugnt men verksamheterna upplever att gästerna inte bryr sig om 
reglerna och att de ifrågasätts. Viktigt att vi som organisation stöttar 
företagen samt visar god följsamhet - vi är förebilder. 

Miljöenheten bjöd in livsmedelsföretagarna till två informationsträffar 
gällande de nya reglerna/lättnaderna i restriktionerna som kom 1 juni. 
Vid träffarna närvarande även alkoholhandläggningen, polisen samt 
länsstyrelsen och det fanns möjlighet för företagarna att ställa frågor. 
Uppskattat event som lockade cirka 15 företagare.  

Livsmedel 
1 juli tillkommer nytt tillsynsområde – Kontaktmaterial. 
Hittills i år 9 stycken HELT nya livsmedelsverksamheter i kommunen (totalt 
17). 

Hälsoskydd 
1 juli sker ändringar i hälsoskyddsföreskrifterna. Estetiska injektioner samt 
ingrepp till IVO. Utökning av verksamheter som är anmälningspliktiga till 
kommunal miljönämnd. 

Miljöfarlig verksamhet 
Väteperoxidolyckan 
Föroreningar i dagvattenhanteringen efter branden på Ica i Järvsö 
Cibums fiskodling - avvisat ärende 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 88 Dnr 00094/2021  

Information om avsiktsförklaring gällande medverkan i 
det gemensamma ledningssystemet RiS 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Avsiktsförklaringen godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Gästrike räddningstjänst, Räddningstjänsten DalaMitt, Räddningstjänsten 
Rättvik och Räddningstjänsten Smedjebacken har tidigare tecknat en 
avsiktsförklaring avseende medverkan i ett gemensamt ledningssystem RiS – 
Räddningstjänster i Samverkan. 
 
Kommunalförbundet Hälsingland, Norrhälsinge Räddningstjänst, och 
Räddningstjänsten i Ljusdals kommun gör nu en avsiktsförklaring avseende 
medverkan i det gemensamma ledningssystemet RiS. 
 
Med part i denna Avsiktsförklaring avses samtliga ovan angivna 
räddningstjänster.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 juni 2021 
Avsiktsförklaring 3 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 89 Dnr 00073/2021 

Ansökan om planbesked för Järvsö Kyrkby 23:7 i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Med stöd av 5 kap. 2§ plan- och bygglagen ges negativt planbesked för
planläggning enligt inkommen ansökan.

2. Den sökande betalar en avgift för kommunens handläggning enligt
antagen taxa för samhällsservicenämndens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har fått in en ansökan om planbesked för att 
utöka byggrätter för tolv fastigheter inom detaljplan för Järvsö Kyrkby 8:52, 
23:2, 23:3, 23:4 med flera i Järvsö. Detaljplanen antogs 2006 av Ljusdals 
kommuns kommunfullmäktige och vann laga kraft samma år.  

Genomförandetiden löpte ut 2016. Efter genomförandetiden fortsätter planen 
att gälla. Nuvarande detaljplan omfattar ett cirka 24 hektar stort markområde 
och sträcker sig längs Alpvägen från Rödmyravägen och upp till topp-
stugorna. Befintliga byggrätter inom det aktuella området av detaljplanen är 
80 kvadratmeter per småhusenhet. Utöver dessa 80 kvadratmeter är loft och 
suterräng tillåten. Nuvarande planbestämmelser syftar till att anpassa 
bebyggelsen till naturmiljön på den aktuella platsen. Bestämmelserna 
innebär att markens höjd inte får ändras och att bebyggelse ska anpassas till 
rådande höjd. Vidare anges i bestämmelserna att träd endast får fällas för att 
ge plats åt byggnader och träd.          

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 
Ansökan om planbesked 12 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 90 Dnr 00021/2021 

Ansökan om planbesked för Sjövästa 11:10 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Negativt planbesked ges, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen,
gällande detaljplan för fastigheten Sjövästa 11:10, Ljusdal.

2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och
bygglagen.

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren till Sjövästa 11:10 inkom 28 januari 2021 med ansökan om 
att ändra befintlig detaljplan för fastigheten, i syfte att konvertera en del av 
den mark på fastigheten som idag är planlagd som parkmark till kvarters-
mark för bostäder. Syftet är att bygga bostäder samt komplementbyggnader 
som garage och förråd. Då utökningen berör mark som inte tidigare prövats 
för bostadsbebyggelse görs bedömningen att ärendet innebär ny plan-
läggning av aktuell fastighet och inte en ändring av gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2021 
Ansökan om planbesked 28 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 91 Dnr 00044/2021 

Ansökan om planbesked för Bondarv 1:26 och 3:32 i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Positivt planbesked ges, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen,
gällande detaljplan för fastigheten Bondarv 1:26, 3:32 i Järvsö.

2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och
bygglagen.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked inkom 23 februari 2021 från fastighetsägarens 
ombud med önskemål att planlägga fastigheterna Bondarv 1:26 samt 3:32 för 
bostäder. Området ligger inte inom verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. 

Sökanden avser att planlägga för möjlighet att avstycka 5-6 fastigheter om 
cirka 1500-1800 kvadratmeter. Fastigheten Bondarv 1:26 samt 3:32 omfattar 
cirka 3,5 hektar. Det tänkta planområdet är idag obebyggt sånär som på två 
stycken avstyckade tomter mitt i som är bebyggda med fritidshus. 
Fastigheten är belägen cirka 4,5 kilometer sydväst om centrala Järvsö, väster 
om riksväg 83. Området angränsar i norr och sydväst av vägar som ingår i 
gemensamhetsanläggning för väg, och som i öster ansluter till riksväg 83. 
Sökanden planerar för anslutningsväg inom området. Behovet av byggbara 
tomter i och omkring Järvsö är stort, området ligger naturskönt med 
gynnsamt avstånd till både centrumnära service, skola och friluftsaktiviteter.. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2021 
Ansökan om planbesked 23 februari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 92 Dnr 00092/2021 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Föränge 2:4 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet fattas med stöd av 9 kap.
30 § plan- och bygglagen.

2. Avgiften för beslutet är 12 042 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap.

39 § plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9
kap. 39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas
att samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

• Bygglovsansökan ska innehålla uppgifter om hur kraven kan komma
att uppfyllas. Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning
eller anges i bygghandling.
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§ 93 Dnr 00093/2021 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Förnebo 7:61 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickad mark
det vill säga mark som inte får bebyggas, avvikelse medges.

2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC 0428-12

4. Avgiften för beslutet är 20 082 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

Handlingar som redovisas senast vid det tekniska samrådet. 
- Intyg om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.
- Kontrollplan.
- Anmälan om eldstad.
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2021-06-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94 Dnr 00095/2021 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Sanna S:2 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.

2. Avgiften för beslutet är 12 042 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 95 Dnr 00091/2021 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 180 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande utbyggnad av badrum och en hall, en veranda och en ramp. 
Sökanden kommer själv att bekosta utbyggnaden, hallen och verandan och 
söker bidrag för badrummet invändigt samt för rampen upp till verandan. 
Hela utbyggnaden inklusive badrum och ramp är beräknad till 450 000 
kronor inklusive moms varav kostnaden för badrum och ramp är beräknat till 
180 000 kronor inklusive moms. 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 180 000 kronor.  

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V) och Bertil Skoog (L): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Sökanden (Protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 96 Dnr 00031/2021  

Bidrag till studieförbund 2021 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har betalat ut bidrag till studieförbunden och 
fördelningen redovisas på dagens nämndsammanträde.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 juni 2021 
Fördelning av bidrag till studieförbund 25 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 97 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN: 366 
Bygg: § 366-437 
Miljö: § 306-380   
Räddningstjänst 2021:14-15 
 2021:20-21 
 2021:23 
 2021:25 
 2021:28 
 2021:34-36 
 2021:44 
 2021:47-49 
 2021:57 
 2021:62-63 
 2021:66  
 2021:68-70 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 juni 2021 
Delegationslistor 8 juni 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 15 juni 2021 klockan 08:30-11.00 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), ordförande 
Kristoffer Hansson (MP), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Bertil Skoog (L) 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 
Oscar Löfgren (V) 
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 87 
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 87 
Peter Nystedt, räddningschef, § 87-88 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 87 
Fredrik Wallby, planingenjör, § 89 
Kerstin Johansson, planingenjör, § 90-91 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 92-93 
Per-Anders Stolt. bygglovshandläggare, § 94 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 95 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Jonny Mill 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-06-16 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 87-97 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Jonny Mill   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2021-06-15 


Datum för anslags uppsättande 2021-06-17 


Datum för anslags nedtagande 2021-07-09 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 87 Dnr 00191/2020  


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten samt 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkenheten 
 
Ekonomin bra.  
Det är långa leveranstider på material, vilket kräver lång framförhållning. 
 
Sommarens blommor är utlevererade och utplanterade. 
 
Pågående 
Gång- och cykelväg Ämbarbo 
Kläppa byväg 
Gång- och cykelväg förbi XL-bygg 
Tullvägen i Lillhaga 
Rattgatan (mot Toyota) 
Rensning av rabatter 
Torgalsvägen i Los 
Pokerbacken i Los 
Örnbergsvägen i Los 
Trafikmätningar utförs på gång- och cykelvägar 
 
På gång 
Gång- och cykelväg Godtemplarvägen 
Gång- och cykelväg från Torsvägen till Godtemplarvägen 
Gång- och cykelväg Ljusdal-Järvsö 
Gång- och cykelväg Gärdeåsvägen (sista biten ut på Bjuråkersvägen) 
Gång- och cykelväg Verkstadsskolevägen 
Renovering av rabatter Gamla Stan från järnvägsövergången till Lilla Torget 
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Ansökan till länsstyrelsen har gjorts om att få såga ner pelarasparna på 
centrumparkeringen och utanför mejeriet. Detta kommer att kontrolleras av 
arborist. 
 
Parkeringsproblem i Järvsö utmed Anders-Persvägen (nya föreskrifter) 
kommer antagligen bara att flytta problemet till nästa gata. 
 
Gata- och parkenheten har behov av upplagsytor för massor, kvistar etcetera 
och har sökt bygglov för en yta intill Vägmästaren. 
 
Omorganisation 
Rekryteringsprocessen är avslutad. 
Just nu pågår fördelningen av ansvar samt upprättande av 
arbetsbeskrivningar. 
All personal är på tå och ser positivt på det som sker. 
 
Plan- och byggenheten 
 
Tuff vår 
Ökat byggande 
Hemmajobb på grund av covid-19 
Föräldraledighet på plansidan 
Saknas en bygglovshandläggare 
 
Nu 
Fortsatt högt tryck på byggandet 
Ny bygglovshandläggare började 10 maj 
Utökning ska ske med planhandläggare: rekrytering pågår 
 
Sommar 
Tjänstepersoner på plats hela sommaren 
Återhämtning 
Tf plan- och byggchef blir Catarina Wikström 
 
Kart och mät 
Nybyggnadskartor 33 stycken (jmf 28 stycken år 2020) 
Mätning i kommunen 
 
Mark 
Bränta - information om industrimark uppdateras 
Tomt Bergvägen Järvsö, 30 intressenter 
Tomter Gröna Lund Färila - pågående process hos Lantmäteriet 
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Bygg 
Högt tryck på byggande 
Högt tryck strandskyddsdispenser 
Besökt och fotat tillsynsärenden 
 
Plan 
FÖP Öjeberget - antagningsprocessen har påbörjats 
Kläppa Timmeromlastning 
Kramsta hällar: den geotekniska utredningen kom först igår 
 
Räddningstjänsten 
Brand Bergåkra Simeå – samarbete med flera räddningstjänster 
Farligt godsolycka Rv 83 norr om Ramsjö - värsta farligt godsolyckan man 
har haft hittills 
Brand Nybodvallen 
Bärhjälp Järvsöklack av skadad person 
 
Övrigt 
Budgeten är i balans. 
Fyra nya brandmän anställda, två till Ljusdal och två till Färila 
 
Nytt IVPA-avtal tecknat gäller from 1 juli 202 
Samverkande organisationer: 
• Jämtlands Räddningstjänst 
• Ljusdals Räddningstjänst 
• Brandkåren Norra Dalarna 
 
Västbacka brytpunkt: 
Norr om Västbacka - Sveg åker 
Söder om Västbacka - Orsa åker 
Väster om Västbacka - Färila åker 
 
Miljöenheten 
 
Budget - försiktig optimism 
MFV 95 procent 
LIV 98 procent 
HÄL 37 procent 
 
Personalläge: fulltaliga 
Nyrekrytering från 19 juli som kommer att gå parallellt med timanställd på 
avloppssidan under hösten. 
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Niklas Svenssons tjänst görs om:  
50 procent samordnare + tillsyn ARV 
50 procent kommunekolog 
 
Naturvård har börjat återlämna en del medel på grund av för få resurser samt 
tapp av erfaren konsult efter upphandling. 
Trängseltillsynen fortsätter åtminstone till september, remiss ute så troligtvis 
till årsskiftet – för detta har 270 000 kronor i statliga bidrag utbetalats. 
Ganska lugnt men verksamheterna upplever att gästerna inte bryr sig om 
reglerna och att de ifrågasätts. Viktigt att vi som organisation stöttar 
företagen samt visar god följsamhet - vi är förebilder. 
 
Miljöenheten bjöd in livsmedelsföretagarna till två informationsträffar 
gällande de nya reglerna/lättnaderna i restriktionerna som kom 1 juni. 
Vid träffarna närvarande även alkoholhandläggningen, polisen samt 
länsstyrelsen och det fanns möjlighet för företagarna att ställa frågor. 
Uppskattat event som lockade cirka 15 företagare.  
 
Livsmedel 
1 juli tillkommer nytt tillsynsområde – Kontaktmaterial. 
Hittills i år 9 stycken HELT nya livsmedelsverksamheter i kommunen (totalt 
17). 
 
Hälsoskydd 
1 juli sker ändringar i hälsoskyddsföreskrifterna. Estetiska injektioner samt 
ingrepp till IVO. Utökning av verksamheter som är anmälningspliktiga till 
kommunal miljönämnd. 
 
Miljöfarlig verksamhet 
Väteperoxidolyckan 
Föroreningar i dagvattenhanteringen efter branden på Ica i Järvsö 
Cibums fiskodling - avvisat ärende 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 88 Dnr 00094/2021  


Information om avsiktsförklaring gällande medverkan i 
det gemensamma ledningssystemet RiS 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Avsiktsförklaringen godkänns.    


Sammanfattning av ärendet 


Gästrike räddningstjänst, Räddningstjänsten DalaMitt, Räddningstjänsten 
Rättvik och Räddningstjänsten Smedjebacken har tidigare tecknat en 
avsiktsförklaring avseende medverkan i ett gemensamt ledningssystem RiS – 
Räddningstjänster i Samverkan. 
 
Kommunalförbundet Hälsingland, Norrhälsinge Räddningstjänst, och 
Räddningstjänsten i Ljusdals kommun gör nu en avsiktsförklaring avseende 
medverkan i det gemensamma ledningssystemet RiS. 
 
Med part i denna Avsiktsförklaring avses samtliga ovan angivna 
räddningstjänster.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 juni 2021 
Avsiktsförklaring 3 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 89 Dnr 00073/2021  


Ansökan om planbesked för Järvsö Kyrkby 23:7 i 
Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap. 2§ plan- och bygglagen ges negativt planbesked för 


planläggning enligt inkommen ansökan. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för kommunens handläggning enligt 


antagen taxa för samhällsservicenämndens verksamhet.            


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har fått in en ansökan om planbesked för att 
utöka byggrätter för tolv fastigheter inom detaljplan för Järvsö Kyrkby 8:52, 
23:2, 23:3, 23:4 med flera i Järvsö. Detaljplanen antogs 2006 av Ljusdals 
kommuns kommunfullmäktige och vann laga kraft samma år.  
 
Genomförandetiden löpte ut 2016. Efter genomförandetiden fortsätter planen 
att gälla. Nuvarande detaljplan omfattar ett cirka 24 hektar stort markområde 
och sträcker sig längs Alpvägen från Rödmyravägen och upp till topp-
stugorna. Befintliga byggrätter inom det aktuella området av detaljplanen är 
80 kvadratmeter per småhusenhet. Utöver dessa 80 kvadratmeter är loft och 
suterräng tillåten. Nuvarande planbestämmelser syftar till att anpassa 
bebyggelsen till naturmiljön på den aktuella platsen. Bestämmelserna 
innebär att markens höjd inte får ändras och att bebyggelse ska anpassas till 
rådande höjd. Vidare anges i bestämmelserna att träd endast får fällas för att 
ge plats åt byggnader och träd.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 maj 2021 
Ansökan om planbesked 12 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 90 Dnr 00021/2021  


Ansökan om planbesked för Sjövästa 11:10 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Negativt planbesked ges, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen, 


gällande detaljplan för fastigheten Sjövästa 11:10, Ljusdal. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och 


bygglagen.    


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetsägaren till Sjövästa 11:10 inkom 28 januari 2021 med ansökan om 
att ändra befintlig detaljplan för fastigheten, i syfte att konvertera en del av 
den mark på fastigheten som idag är planlagd som parkmark till kvarters-
mark för bostäder. Syftet är att bygga bostäder samt komplementbyggnader 
som garage och förråd. Då utökningen berör mark som inte tidigare prövats 
för bostadsbebyggelse görs bedömningen att ärendet innebär ny plan-
läggning av aktuell fastighet och inte en ändring av gällande detaljplan. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2021 
Ansökan om planbesked 28 januari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 91 Dnr 00044/2021  


Ansökan om planbesked för Bondarv 1:26 och 3:32 i 
Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Positivt planbesked ges, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen, 


gällande detaljplan för fastigheten Bondarv 1:26, 3:32 i Järvsö. 
 


2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och 
bygglagen.     


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om planbesked inkom 23 februari 2021 från fastighetsägarens 
ombud med önskemål att planlägga fastigheterna Bondarv 1:26 samt 3:32 för 
bostäder. Området ligger inte inom verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. 
 
Sökanden avser att planlägga för möjlighet att avstycka 5-6 fastigheter om 
cirka 1500-1800 kvadratmeter. Fastigheten Bondarv 1:26 samt 3:32 omfattar 
cirka 3,5 hektar. Det tänkta planområdet är idag obebyggt sånär som på två 
stycken avstyckade tomter mitt i som är bebyggda med fritidshus. 
Fastigheten är belägen cirka 4,5 kilometer sydväst om centrala Järvsö, väster 
om riksväg 83. Området angränsar i norr och sydväst av vägar som ingår i 
gemensamhetsanläggning för väg, och som i öster ansluter till riksväg 83. 
Sökanden planerar för anslutningsväg inom området. Behovet av byggbara 
tomter i och omkring Järvsö är stort, området ligger naturskönt med 
gynnsamt avstånd till både centrumnära service, skola och friluftsaktiviteter.. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2021 
Ansökan om planbesked 23 februari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
14(33) 


Datum 
2021-06-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 92 Dnr 00092/2021  


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Föränge 2:4 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen. 
 


2. Avgiften för beslutet är 12 042 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 


 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 


39 § plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 
kap. 39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas 
att samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


• Bygglovsansökan ska innehålla uppgifter om hur kraven kan komma 
att uppfyllas. Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning 
eller anges i bygghandling. 
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Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på Föränge 2:4 i Järvsö . 
 
Sökanden vill på fastigheten Föränge 2:4 uppföra en byggnation om cirka 65 
kvadratmeter. Sökanden har i ansökan angivit att deras byggnation är tänkt 
att smälta in i omgivningen samt ha förutsättningar att bli en naturlig del av 
landskapet. Platsbesök är utfört 3 maj 2021 av bygglovhandläggare Johan 
Hydling och Per-Anders Stolt. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Föränge 2:4, Föränge 6:21, 
Föränge 6:24 samt Järvsö-Vik 3:4. Där Föränge 2:4 samt Järvö-Vik 3:4 
inkommit utan synpunkter på den tilltänkta åtgärden. Trafikverket har 
remitterats och inkommit utan negativa synpunkter på åtgärden enligt 
remissvar diariefört under handlingar som ingår i beslut. 
 
Föränge 6:24 har inkommit med synpunkter enligt följande. 
 
Yttrande från fastigheten Föränge 6:24:  
”Vi motsätter oss nybygget av enplanshus på Föränge 2:4 i Järvsö av 
följande anledningar:  
- Nybyggets placering: Vi har blivit informerade om ytterligare byggnation 
på tomt 2:4, vilket innebär även ett större tvåvåningshus som planeras stå 
ihop med enplanshuset som detta förhandsbesked avser. Placeringen av det 
mindre enplanshuset kommer alltså avgöra var på tomten det större 
tvåplanshuset sedan placeras. Som det ser ut på bifogad ritning så är 
byggnaden planerad på en höjd. Den höga marknivån gör att vi omöjligt kan 
avskärma oss. Det skapar en obekväm känsla.  
- Insyn: Vår fastighet (Föränge 6:24) är belägen mellan trafikerade 
Norvägen, där hastighetsbegränsningen förbi fastigheten är 80 km/h, och 
turisttäta vandringsstråket Sannaleden. I samma riktning som Sannaleden har 
även en ny bredare väg brutits och i perioder transporteras där timmer på 
tunga bilar. Det är även en populär väg in i skogen för jägare och 
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bärplockare etcetera. Vi upplever dagligen att människor som promenerar på 
Sannaleden stannar, fotar och pekar in mot vår tomt/fastighet. Dessa faktorer 
gör att vår privata del i trädgården, som vetter mot tomt 2:4 är den del som 
barnen leker fritt på och springer nakna i vattenspridaren på sommaren. Vi är 
därför mycket rädda om denna skyddade del i trädgården och en fastighet på 
höjden på tomt 2:4 skulle göra att vår trädgård blir helt oskyddad och 
upplevs som övervakad.  
- Ekonomisk förlust. Vi har med anledning av takbyte på vår fastighet 
nyligen haft en mäklare på besök för värdering. Det fastslogs att den privata 
delen av trädgården har ett högt ekonomiskt värde med tanke på all ”trafik” 
runt övriga fastigheten. Vårt förslag: Om placering av enplanshuset, samt i 
förlängningen även tvåplanshuset, flyttas ner till lägre marknivå och hålls 
samman med huset på tomt 6:21 så nybyggnationerna kan placeras i nivå 
med vårt boningshus så skulle vi ha större möjlighet att avskärma oss och 
känslan skulle bli trevligare. Vi vill gärna ha grannar, men med förutsättning 
att husen placeras i liv med vårt egna boningshus. Vi kan alltså inte säga ja 
till en husplacering på höjden som innebär att vi får en känsla av att vara 
övervakade. Om förslaget accepteras behöver detta dock göras genom 
utstakning där vi är delaktiga och kan påverka placering på ett tydligare sätt. 
Samtliga parter är välkomna på ett besök i vår trädgård för att förstå vad vi 
avser.” 
 
Inkomna synpunkter har förmedlats till sökanden inkommit med följande 
bemötande av yttrande. 
 
Bemötande av yttrande: 
”Vi har förståelse för tankarna kring ärendet och vill bemöta dem så gott vi 
kan. Även vi är måna om insynsskyddet mellan tomterna och kommer göra 
allt vi kan för att värna om varandras integritet.   
  
Som nämns i yttrandet är den tänkta placeringen av huset på en höjd. För att 
byggnationen ska vara möjlig kommer markberedning göras och när detta är 
gjort kommer ytan där huset ska stå, precis som önskat, att vara lägre.    
  
Utöver detta är vi villiga att bemöta önskemålet om att placera huset närmare 
vägen. Men även vår tomt är placerad vid den trafikerade Norvägen där 
hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Med tanke på våra framtida barns 
säkerhet finns det därför en gräns för hur lång denna förflyttning kan bli.  
  
Om det efter våra åtgärder med att sänka marknivån, samt förflyttning av 
husets placering skulle återstå en känsla av obekvämlighet gällande insynen 
är vi såklart angelägna om att anlägga en häck, plantera fler träd eller 
liknande.    
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Vi ställer oss positiva till att samverka med förhoppning om att finna 
samstämmighet i frågan.” 
    
Motivering till beslut  
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Åtgärden följer en för i området befintlig bebyggelselinje och har bra 
förutsättningar att smälta in i landskapet genom sin placering. Den tilltänkta 
etableringens storlek är relativt ringa, tankar finns enligt sökandens ansökan 
att vidareetablera bebyggelsen vilket kommer att behandlas som ett separat 
ärende och som en framtida bygglovsansökan. 
 
Sökanden har bemött inkomna synpunkter från berörd råggranne gällande 
placering och insyn, och förvaltningens bedömning är att etableringen inte 
avsevärt påverkar kringliggande bebyggelse negativt genom sin placering på 
fastigheten. Bedömningen görs också att siktlinjer bibehålls för 
kringliggande fastigheter och inte påverkas negativt på ett avsevärt sett 
genom den tilltänkta åtgärden.  
 
Åtgärdens uttryck och formspråk bedöms ha goda förutsättningar att med 
tiden smälta in i landskapet. Arkitekturen är avskalad och naturlig varför 
bedömningen görs att den tilltänkta byggnationen inte bör sticka ut och ta 
över området eller på annat sätt verka negativt för den för området befintliga 
bebyggelsen. 
 
Åtgärdens placering möjliggör också för sökanden att nyttja den redan på 
fastigheten befintliga utfarten, väghållaren är Trafikverket som också 
remitterats i ärendet. 
 
Där fastigheten är lokaliserad finns riskintressen för kulturmiljövård,  
naturvård samt riksintresse för det rörliga friluftslivet utpekade. 
Förvaltningens bedömning är att inget av dessa berörs eller påverkas negativ 
genom den tilltänkta etableringen. 
 
Då frågan om avstånd till tilltänkt tomtgräns bedöms väl tilltagen samt med 
tanke på åtgärdens ringa storlek i byggnadsyta görs den samlade 
bedömningen att etableringen inte avsevärt påverkar kringliggande 
fastigheter eller dess möjlighet till insynsskydd.  
 
Ovanstående resonemang sammantaget leder nämnden fram till att 
förhandsbesked för åtgärden ska beviljas. 
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Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 26 april 2021 
Situationsplan diarieförd 26 april 2021 
Illustrationer/exempelbilder på tilltänkt byggnad diarieförda 26 april 2021 
Fotografier från platsbesök diarieförda 3 maj 2021 
Remissyttrande från trafikverket diariefört 19 maj 2021 
Grannyttrande från Föränge 2:4 diariefört 6 maj 2021 
Grannyttrande från Järvsö-Vik 3:4 diariefört 7 maj 2021 
Grannyttrande med synpunkter från Föränge 6:24 diariefört 17 maj 2021 
Bemötande av yttrande från sökande diariefört 20 maj 2021 
Föränge 6:24 och dess svar på bemötande diariefört 27 maj 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Föränge 6:24 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek. 
Remissinstanser 
Trafikverket (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
 
Föränge 2:4 
Föränge 6:21 
Järvsö-Vik 3:4 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 93 Dnr 00093/2021  


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Förnebo 7:61 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på prickad mark 


det vill säga mark som inte får bebyggas, avvikelse medges. 
 
2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 
 
3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC 0428-12 
 
4. Avgiften för beslutet är 20 082 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
Handlingar som redovisas senast vid det tekniska samrådet. 
- Intyg om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. 
- Kontrollplan. 
- Anmälan om eldstad.  


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Förnebo 
7:61 i Järvsö . 
 
Fritidshuset uppföres i klassisk hälsingestil med sadeltak, ett plan, rött 
tegeltak och röd färgsättning av träfasaden med tillhörande vita knutar. 
Platsbesök är utfört 1 juni 2021 av bygglovshandläggare Johan Hydling och 
Per-Anders Stolt. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
21(33) 


Datum 
2021-06-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 905 och 923 som tillägg. Bestämmelserna 
innebär att området är till för bostadsändamål med en maximal byggrätt om 
etthundrafemtio kvadratmeter. 
 
Vid fastighetens lokalisering finns ett riksintresse för det rörliga friluftslivet 
utpekat. 
  
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Förnebo 7:28, grannfastigheten 
som i övrigt är berörd ägs av sökande. Förnebo 7:28 har inkommit utan 
synpunkter på åtgärden. 
 
Motivering till beslut 
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Sökt åtgärd 
bedöms smälta in i områdets bebyggelsetradition genom sitt klassiska 
uttryck samt färgsättning och materialval exteriört. 
 
Åtgärden bedöms inte avvika negativt från den rådande byggnadstraditionen 
eller påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse. Åtgärden strider mot 
den gällande detaljplanen genom sin placering som i ansökan redovisas 
delvis placerad på prickad mark.  
 
Planen har reviderats från sitt ursprung på en byggrätt om 80 kvadratmeter 
och utökats till en byggrätt om 150 kvadratmeter. Grundtanken med planen 
får anses vara mindre fritidsbebyggelse. När utökningen av byggrätten 
gjordes ändrades inte den del av tomterna där marken är prickad mark (mark 
som inte får bebyggas) i och med att byggrätten utvidgats utan att den 
tillåtna byggytan på tomtmarken utökats anser nämnden att avvikelsen är 
godtagbar för att möjliggöra etablering inom området samt ge sökande större 
möjlighet att påverka placeringen inom tomtplats. 
 
Åtgärden bedöms också som en mindre avvikelse då placeringen av 
etableringen ej har någon direkt omgivningspåverkan. Sökande har som skäl 
för placeringen angett att han vill påverka fastighetens marknivå så lite som 
möjligt varför placeringen sökts enligt redovisad nybyggnadskarta. 
 
Den tilltänkta åtgärden är väl avskild från övrig bebyggelse inom plan-
området och berörd rågranne har inte inkommit med negativa synpunkter på 
etableringen. Fastigheten är bland de sista att bebyggas inom planområdet 
varför nämnden ser avvikelsen som godtagbar. 
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Vidare anses ärendet uppfylla kraven på utformning och lämplighet för 
avsett ändamål. Ovanstående resonemang sammantaget leder nämnden fram 
till att bygglov för åtgärden ska beviljas. 
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
- Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs 
av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 1 april 2021 
Plan- och fasadritningar diarieförda 1 april 2021 
Takstolsritning diarieförd 1 april 2021 
Reviderad nybyggnadskarta diarieförd 1 juni 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 1 april 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 1 april 2021 
Grannyttrande från Förnebo 7:28 diariefört 20 maj 2021 
Fotografier platsbesök diarieförda 1 juni 2021 
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Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Ka Jan Frisk  (beslut och handlingar som ingår i beslutet) per epost. 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Förnebo 7:28 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 94 Dnr 00095/2021  


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Sanna S:2 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen.  


 
2. Avgiften för beslutet är 12 042 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
Sanna S:2 i Järvsö. 
 
Ärendet avser förhandsbesked på Sanna S:2 för nybyggnad av fritidshus.  
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Tomten är tänkt att placeras i en befintlig bykärna och omfattar cirka 2 200 
kvadratmeter. Fastigheten är tänkt att etableras med ett enplanshus om cirka 
130 kvadratmeter med träfasad i röd kulör med vita eller gråa knutar. 
 
Bygglovhandläggare Per-Anders Stolt och Johan Hydling var på plats 3 maj 
2021. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Kulturmiljö 
Området har ett utpekad kulturhistoriskt värde i form av äldre bystruktur.  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Sanna 18:1, Sanna 2:2, Sanna 
4:46, Sanna 4:47 och Sanna 5:12. Underrättelse skickades i två omgångar då 
sökanden reviderade handlingar och inkom med bemötande på de första 
yttranden som inkom från rågrannar.  
Sanna 5:12 inkom utan synpunkter på åtgärden.  
 
Yttrande från Sanna 2:2:  
27 april 2021 
Den tänkta marken är en kil mellan Sannavägen och den gamla vägen 
Sannahia som är tillfartsväg för tre fastboende familjer och två 
fritidshusägare. Vägen används som promenadväg från Stene utefter älven. 
En väg som bör vara fri från tomtmark. Många med mig vill ha lite skog 
kvar i korsningen in till byn.  
 
19 maj 2021 
I mitt tidigare yttrande påpekade jag att vägarna som går på båda sidor om 
den tänkta tomten bör var fria från utfarter.  
Ingen hänsyn för den vandringsled som går från Stene till Sanna. 
Tomtgränsen är för nära lederna.  
Där finns en bänk att vila sig på utefter vandringen. 
 
Yttrande från Sanna 4:47: 
30 april 2021 
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"Det korta avståndet mellan den planerade byggnaden om min tomt är 
besvärande nära, säkert mindre än 4 meter. På fotot ser det ut som om 
tomtgränsen österut går över Sannahiavägen. Tomten verkar vara för liten 
för byggnaden. Takhöjden enligt ritningen ser ut att vara 6 meter, 
oproportionerligt" 
 
27 maj 2021 
"Det är bra att det planerade fritidshuset är flyttat till mer än 4,5 meter från 
tomtgränsen. Men huset, 130 kvadratmeter med takhöjd 6 meter, liknar mest 
en villa för åretruntboende. Oproportionerligt på platsen." 
 
Yttrande från Sanna 4:46: 
3 maj 2021 
Vi motsätter oss ett positivt förhandsbesked, Huvudskälen är följande 
Sanna S:2 befinner sig i en 5-vägskorsning och en byggnation kommer med 
största sannolikhet innebära en ökad risk för olyckor och tillbud. Sannavägen 
är en del av Sannaleden och det är omfattande trafik året runt av bilar, 
fyrhjulingar, cyklister, gående. Att förtäta bebyggelsen i korsningen känns 
direkt olämpligt. En byggnation på tomter kommer negativt påverka 
möjligheten till uppmärksamhet och reaktionstid. 
Sanna by är en utpräglad och säregen gårds- och bymiljö som är unik på 
många sätt. Etableringen kommer påverka bymiljön på ett direkt och inte 
positivt sätt.  
 
28 maj 2021 
De nyinkomna handlingarna stärker vårt tidigare lämnade yttrande.  
Den bifogade kartan visar Sannaledens originalsträckning. Många trafikanter 
väljer att ta vägen istället för leden genom byn. Oavsett vilken väg man 
väljer så kommer risken för tillbud och/eller olyckor att öka.  
Avseende övriga handlingar så är det uppenbart att etableringen kommer ha 
stor påverkan på natur, miljö och därmed även Sanna bys kulturhistoria. Vi 
kan inte se ett positivt förhandsbesked utan att en grundlig utredning görs. 
 
Yttranden från Sanna 18:1 
3 maj 2021 
Tomten har min far försökt köpa under flera tillfällen. Så det är inte av 
personliga skäl jag är emot nybyggnad på tomten utan av principiella skäl.  
Den tänkta etableringen kommer bli mycket störande utanför mitt kök, 
terrass och sovrum. 
 
Min utsikt kommer helt domineras av detta stora hus.  
Värdet på min fastighet kommer drastiskt att förändras.  
Bebyggelsen kommer skapa olägenhet med uthus och biltrafik.  
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Det tänkta huset är för oproportionerligt för tomten.  
Troligt att det blir ett permanentboende.  
Sökanden är en ung man som kan ha familj i framtiden och då behövs mer 
plats. Det kan komma att byggas garage, uthus, parkering för flertalet bilar. 
Det kommer vara mycket störande utanför mitt kök och sovrum.  
Tomten passar inte och är inte lämplig för alla dessa byggnader.  
Områdets nuvarande prägel av park kommer att försvinna.  
Det är omotiverat att bygga trångt i en by som denna.  
Ingen annan har nybyggnation så nära inpå sig. Jag har flyttat hit och bor här 
av den anledningen.  
 
Vi är två åretruntboende på vägen från korsningen. Vägen för den tilltänka 
tomten går över vägen, alltså skulle vägen tillhöra den nya ägaren.  
Det finns andra platser på systerns mark som skulle vara lämpligare. Om 
byggnation på denna mark beviljas har jag två saker att påtala; marken är 
mycket kuperad. Om hela tomten planas ut skulle huset störa mindre och 
huset skulle kunna flyttas mot sydväst för att inte vara rakt framför mitt kök 
och terrass. 
 
28 maj 2021 
Om nybyggnad beviljas är det positivt att det kommer utföras schaktning av 
tomten dels för att göra den mer funktionell samt att nybyggnaden blir lägre i 
höjd. 
Jag tycker fortfarande att huset är oproportionerligt stort och högt för denna 
plats. Huset är i storlek en kopia av systerns hus på lantbruksfastigheten 
bredvid. Om tanken är att göra en enhetlighet med systerns, mammans och 
nybyggets hus så blir resultatet inte uppnått eftersom byggnaderna är för 
långt ifrån varandra. jag föreslår att nybyggnad ritas av en professionell 
arkitekt som kan ta hänsyn till platsen och bygden. Ett modernt arkitektritat 
hus kan bli en prydnad för byn istället för något som kan upplevas störande. 
Dessutom finns redan flera sådana nya arkitektritade hus i byn.  
Det skulle vara bättre om det flyttades ytterligare sydsydväst.  
 
Bemötande från sökanden: 
7 maj 2021 
Bemötande Sanna 4:47: Huset kommer placeras längre bort än 4,5 meter från 
tomtgräns. Kontrollmätning är utförd med måttband utifrån känd tomtgräns 
på plats. Huset på 130 kvadratmeter kontra marken på 2300 kvadratmeter 
ska inte bedömas som för stort i min mening.  
Taknockhöjd åtgärdas genom att mark schaktas.  
 
Svar på yttrande från Sanna 4:46. Bifogad karta över origanalsträckning utav 
Sannaleden som inte leder förbi den omedelbara närheten av fastigheten. 
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Bemötande Sanna 18:1 Jag har tagit till mig av synpunkter och gjort följande 
åtgärder:  
Marken kommer att schaktas ner till ungefärlig marknivå, detta gör att 
takhöjden blir lägre och vi kan flytta huset till sydväst enligt önskemål. Jag 
träffade klaganden och visade åtgärder och har uppfattat det som att hon är 
mycket mer tillfreds med vidtagna åtgärder. Vad gäller tomtens utformning 
har situationsplanen reviderats. Den tänkta tomten omfattar inte 
Sannahiavägen.  
 
31 maj 2021 
Har inget mer att tillägga. 
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara väl anpassad till kringliggande fastigheter 
och bedöms inte påverka kulturmiljön i området på ett betydande vis. 
Nämnden bedömer att sökanden har tagit hänsyn till de rådande 
omständigheterna i den befintliga bebyggelsen. Den kringliggande 
bystrukturen är samlad idag och nämnden anser inte att åtgärden påverkar 
den generella känslan i området eller omgivningens karaktär.  
Den tänkta etableringens utformningsförslag i klassisk hälsingestil bedöms 
vara anpassade till befintlig byggnation i området och i bygglovsprocessen 
skall hänsyn tas till den kringliggande byggnationen för att skapa en 
sammanhållen struktur med befintliga byggnader i närområdet. 
Byggnadens exakta utformning, höjdläge och placering fastställs i 
bygglovsprocessen. 
 
Etableringens placering bedöms inte påverka kringliggande fastigheters 
siktlinjer eller upplevelse på ett betydande vis då den placeras i en befintlig 
bykärna med flertalet kringliggande byggnader.  
 
Etableringens husplacering eller tillfartsväg bedöms inte påverka 
trafiksituationen för kringliggande vägar eller påverka infrastrukturen i 
området då den anses vara anpassad för att tillgodose samhällsnyttiga 
transporter så som sophämtning, slamtömning och tillgänglighet för 
räddningstjänst samtidigt som den inte bedöms påverka kringliggande 
fastigheters tillgänglighet eller den allemansrättsliga tillgängligheten 
generellt i området då de befintliga vägarna inte omfattas av den tänkta 
avstyckningen.  
 
Sannaleden som passerar området bedöms inte heller påverkas av 
etableringen då leden inte är dragen över den tänkta tomten och vägen 
fortsatt hållas fri för passage på samma sätt som innan. 
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Den tänkta fastighetens storlek och utformning möjliggör både placering av 
byggnader, vatten och avlopp utan att påverka kringliggande fastigheter på 
ett betydande vis. 
 
Då den föreslagna åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
beslutar nämnden att ansökan ska beviljas. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 13 april 2021 
Reviderad situationsplan diarieförd 7 maj 2021 
Översiktskarta diarieförd 13 april 2021 
Exempelbild på hus diarieförd 7 maj 2021 
Exempelritningar på hus diarieförd 13 april 2021 
Foton från sökanden diarieförda 13 april 2021 
Foton platsbesök diarieförda 3 maj 2021 
Yttranden från Sanna 2:2 diarieförda 27 april 2021 och 19 maj 2021 
Yttranden från Sanna 5:12 diarieförda 30 april 2021 och 25 maj 2021 
Yttranden från Sanna 4:47 diarieförda 30 april 2021 och 27 maj 2021 
Yttranden från Sanna 4:46 diarieförda 3 maj 2021 och 28 maj 2021 
Yttranden från Sanna 18:1 diarieförda 3 maj 2021 och 28 maj 2021 
Bemötanden från sökande diarieförda 7 maj 2021 och 31 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservic-
eförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Sanna S:2, Järvsö Storskifteslag (beslut och handlingar 
som ingår i beslutet) 
Sanna 18:1 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via rek. 
Sanna 2:2 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via rek. 
Sanna 4:46 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via rek. 
Sanna 4:47 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via rek. 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Sanna 5:12 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 95 Dnr 00091/2021  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 


1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 180 000 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande utbyggnad av badrum och en hall, en veranda och en ramp. 
Sökanden kommer själv att bekosta utbyggnaden, hallen och verandan och 
söker bidrag för badrummet invändigt samt för rampen upp till verandan. 
Hela utbyggnaden inklusive badrum och ramp är beräknad till 450 000 
kronor inklusive moms varav kostnaden för badrum och ramp är beräknat till 
180 000 kronor inklusive moms. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 180 000 kronor.  


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Bertil Skoog (L): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (Protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 96 Dnr 00031/2021  


Bidrag till studieförbund 2021 - för kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.   


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har betalat ut bidrag till studieförbunden och 
fördelningen redovisas på dagens nämndsammanträde.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 juni 2021 
Fördelning av bidrag till studieförbund 25 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 97 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.   


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN: 366 
Bygg: § 366-437 
Miljö: § 306-380   
Räddningstjänst 2021:14-15 
 2021:20-21 
 2021:23 
 2021:25 
 2021:28 
 2021:34-36 
 2021:44 
 2021:47-49 
 2021:57 
 2021:62-63 
 2021:66  
 2021:68-70 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 juni 2021 
Delegationslistor 8 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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