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Planhandlingar
Denna planbeskrivning
Plankarta och planbestämmelser
Behovsbedömning av miljöbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Planändringen har initierats av en fastighetsägare som äger flera tomter inom den
befintliga detaljplanen. Fastighetsägaren önskar att öka den befintliga planens
högsta tillåtna byggnadsarea från 80m2 till 120m2.
Syfte
Syftet med planändringen är att öka den högsta tillåtna byggnadsarean per fastighet
från 80m2 till 120m2. Sättet på vilket sommarstugor och fritidshus utformas och byggs
har sedan den rådande detaljplanen vann laga kraft förändrats. Detta ställer nya krav
på planbestämmelserna. Därför avser samhällsutvecklingsförvaltningen att i denna
planändring se över äldre bestämmelser och pröva en ökning av den högsta tillåtna
byggnadsytan/fastighet till 120m2 per fastighet. Syftet med planen är sedan tidigare
att skapa ett område för fritidsbebyggelse.
DETALJPLANEÄNDRINGEN
Ändringen av detaljplanen innebär att de ursprungliga planbestämmelserna lever
kvar utom de bestämmelser som omnämns nedan. Detaljplanen ändras genom
dessa handlingar (plankarta, planbestämmelser, planbeskrivning). Tidigare dokument
som plankarta, planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning
utgår därmed och skall inte läsas tillsammans med dessa handlingar. Huvudsyftet
med planen förblir densamma efter ändringen.
Följande detaljplan ändras i planbestämmelser, plankarta och planbeskrivning;
• Detaljplan av Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo, laga kraft 1992-02-27
Bestämmelser som upphävs:
• e80, Byggnadsyta 80m2 per tomt
• B, Fritidsbostäder i friliggande hus
• Tillåten takvinkel 22-27˚
Bestämmelser som inträder:
• e1120, Utnyttjandegrad. Största tillåtna byggnadsarea 120m2 per fastighet
• B, Bostäder i friliggande hus
• Tillåten takvinkel 22-32˚
• E2, Teknisk anläggning. Område för avloppsrening. Avloppsanläggningen skall
utformas med hög skyddsnivå i linje med vattenmyndighetens
åtgärdsprogram.
• g1, Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning avseende
avloppsanläggning.
• Ny genomförandetid sätts till 5 år från det att ändringen vinner laga kraft.
2

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget ca 3 km väster om Järvsö samhälle. Området angränsar till
fastigheterna Väster-Skästra 5:40 i norr, mot Öster-Skästra 8:61 i öster, mot
Skålbosjön i Väster och mot Östers-Skästra 7:2 och Väster-Skästra 8:34 i söder.

Området sluttar kraftigt mot norr, mot Skålbosjön. Marken är till viss del
skogbevuxen. Inom området finns ett antal nybyggda fritidshus. Två lokalgator löper
genom planområdet och angränsar till kvartersmarken. Inom planområdet finns 9
tomter, varav 4st är bebyggda. Varje tomt är mellan 1200m2 -1500m2.

Ovan: Översiktliga kartbilder över planområdet

Areal
Planområdet uppgår till ca 2 hektar, varav 1,4 är tomtmark och resten är natur och
lokalgator.
Markägoförhållanden
Detaljplanen berör endast privatägda fastigheter. En fastighetsägare äger vid tillfället
fyra fastigheter inom planområdet, Väster-Skästra 5:40, 5:59, 5:60, 5:61.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet omfattas inte av något specifikt politiskt ställningstagande vare sig i
översiktsplanen för Ljusdals kommun eller i den fördjupade översiksplanen för
Järvsö. Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanen (2010).
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Detaljplan av Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo, laga kraft 1992-02-27.
Den befintliga detaljplanen anger kvartersmark med användningen fritidsbostäder i
friliggande hus samt område för transformatorstation. De allmänna platserna har
användningen lokalgata samt natur. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.
Detaljplanen ändras genom dessa handlingar (plankarta, planbestämmelser,
planbeskrivning). Huvudsyftet med planen förblir densamma.

Ovan: Utsnitt ur gällande detaljplan för Väster-Skästra 5:7 i Järvsö, Skålbo
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Planuppdrag
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav 2016-02-16 § 26
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändringen av detaljplanen
och skicka ut den på samråd.
Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 4 kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark,
vatten och andra resurser.
Enligt MKB-checklistan som är ett underlag för behovsbedömning medför planens
genomförande inte betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL.
Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Länsstyrelsen
delar denna uppfattning i sitt yttrande 2016-03-17.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4 kapitel behandlar särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5
kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen
bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.
Riksintressen
Riksintresse friluftsliv
Området ligger inom Riksintresse för friluftsliv för området utmed Ljusnan mellan
Färila och Bergvik enligt 4:e kap miljöbalken. Ändringen av detaljplanen bedöms inte
påverka syftet med miljöbalkens bestämmelser.

Ovan: Utdrag ur Riksintresse friluftsliv. Riksintresse skrafferat och
planområde markerat med rött.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Natur
Naturmiljö, Mark och vegetation
Området ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs program för värdefull natur, nr 139, Nedre
Mellanljusnan. Här avses området Ljusnandalen från Ljusdal till Arbråsjöarna men
inget enskilt objekt finns utpekat inom planområdet.
Området sluttar kraftigt mot norr, mot Skålbosjön. Marken är till viss del
skogbevuxen. Inom planområdet finns ett antal nybyggda fritidstomter. Två lokalgator
löper genom planområdet och angränsar till kvartersmarken.

Markbeskaffenhet
Enligt SGU:s jordartskarta, som ger en
generaliserad bild av jordarternas
utbredning i eller nära jordytan, består
jordarten inom planområdet av morän.
Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts
i samband med tidigare planläggning.
Vattenområden
Fastigheterna Väster-Skästra 5:39 och 5:45
har egen dricksvattenförsörjning från källa
öster om planområdet.
Övriga fastigheter förses med dricksvatten
från gemensam källa belägen på
stamfastigheten Väster- Skästra 5:40.

Ovan: Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Planområdet
befinner sig inom blå yta som utgörs av morän.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns 9 tomter, varav 4st är bebyggda med fritidshus i 1 våning.
Varje tomt är mellan 1200m2 -1500m2.
Till vänster:
Befintlig
bebyggelse
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Ny bebyggelse
Den största tillåtna byggnadsarean ändras från 80m2 per fastighet till 120m2 per
fastighet. Planen tillåter bebyggelse i en våning med takvinkel på 22-32 grader med
fasad av träpanel eller timmer och takmaterial av rött stenmaterial. Ny bebyggelse
bör smälta in i fritidsområdet.
Service
Offentlig service finns i området kring Turistvägen i Järvsö centrum, cirka fyra
kilometer bort. Sjukhus finns i Ljusdal 1,5 mil bort. Kommersiell service är i hög grad
belägen längs med och kring Turistvägen.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsaspekten inom fastigheterna skall beaktas under bygglovprövningen
och följa kraven enligt plan- och bygglagen.
Friytor
Lek och rekreation
Strandskyddet ligger kvar för naturmarken inom planområdet. Där strandskyddet är
upphävt skall det även fortsättningsvis vara möjligt att nyttja strandområden längs
med Skålbosjön enligt allemansrätten. Skogsområde angränsar till planområdet i
Öster.
Strandskydd
Under upprättandet av den gällande detaljplanen från 1992 upphävdes
strandskyddet för kvartersmark, lokalgata samt transformatorstation enligt
naturvårdslagen 15§ tredje stycket. Strandskyddet återinträder inte vid ändring av
detaljplan enligt miljöbalken 7 kap. 18g §.
Störningar, hälsa och säkerhet
Buller,vibrationer
Planområdet ligger naturnära och några bullerproblem föranligger ej.
Ras och skred
Marken består av morän och risk för ras och skred föranligger ej.
Höga flöden
Planområdet ligger högt i terrängen och påverkas inte av fluktuerande vattenstånd.
Radon
I Ljusdals kommun tillämpas generellt ett krav på radonsäkert utförande vid
nybyggnation.
Vattenkvalité
Planområdet gränsar till Skålbosjön i väster. Sjön har idag miljökvalitetsnormerna
otillfredställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status för ytvatten. Den
kemiska ytvattenstatusen beror på för höga halter av kvicksilver och PBDE.
Spridning av dessa ämnen sker framförallt genom atmosfäriskt luftnedfall från
långväga lufttransporter.
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Den ekologiska statusen är satt till otillfredställande på grund av dess morfologiska
tillstånd med brukad mark och anlagda ytor i närområde och svämplan, vilket utgörs
av 30 m från strandlinjen. Förslag till Miljökvalitetsnormer är god ekologisk status till
2021 och god kemisk ytvattenstatus till 2015.
Plangenomförande med hög skyddsklass på avloppslösningar bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormerna.
Gator och trafik
Gatunät
Två lokalgator löper genom planområdet och angränsar till kvartersmarken.
Rossla- Skålbovägen och rödmyravägen leder in till Järvsö samhälle.
Gång och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik till och från fastigheterna sker via vägen som leder in på
området. Trafikmängderna bedöms bli små varför något behov av GC-väg in på
området inte bedöms finnas.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger på ett avstånd av ca 3,5 km på rödmyravägen vid
Järvsöbacken.
Parkering
Parkering för fastigheternas behov anordnas inom respektive fastighet.
Fornlämningar
Planområdet saknar registrerade fornlämningar. Påträffas eventuella fornlämningar
ska dessa omedelbart anmälas till länsstyrelsen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet omfattas inte av kommunalt VAverksamhetsområde och har enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. Ny
bebyggelse skall inom den egna fastigheten ha avloppsbrunn samt egen
fosforfällningsenhet. Vattnet skall därefter ansluta till gemensam markbädd.
Avloppsanläggningen skall utformas med hög skyddsnivå i linje med Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
samt kommunens riktlinjer för rening av enskilt avloppsvatten. Avloppsreningen skall
anläggas och skötas som gemensam anläggning inom det i planen angivna
området, E2. Gemensamhetsanläggning bör även bildas för vattenbrunn som ligger
på stamfastigheten Väster-Skästra 5:40 och förser flera fastigheter inom planområdet
med dricksvatten.
Ljusdals renhållning AB utför slamtömning i området.
Värme
Enskilda värmelösningar.
El
Elevio AB är ledningsägare i Järvsö. Bebyggelsen ansluts till befintligt elnät.
Transformatorstation är redovisad på plankarta.
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Konsekvenser för fastighetsägare
Samtliga fastigheter inom planområdet får genom planändringen en möjlighet att
utnyttja en byggrätt på 120m2. Den tillåtna takvinkeln ändras till 22-32 ˚.
Avloppsreningen bör utgöra en gemensamhetsanläggning för de nyttjande
fastigheterna. Den gemensamma markbädden ska anläggas inom det i detaljplanen
angivna området, E2.
Fastighet
Konsekvenser
Väster-Skästra 5:39
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:40
Servitut bör bildas för dricksvatten samt
avloppsrening. Fastigheten bör tjäna
Väster-Skästra 5:58, 5:59, 5:60 och 5:61.
Väster-Skästra 5:41
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:45
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:46
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:48
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:48
Byggrätt utökas till 120m2.
Väster-Skästra 5:58
Byggrätt utökas till 120m2.
Fastigheten bör ingå i
gemensamhetsanläggning för VA.
Servitut för VA på Väster-Skästra 5:40
bör bildas.
Väster-Skästra 5:59
Byggrätt utökas till 120m2.
Fastigheten bör ingå i
gemensamhetsanläggning för VA.
Servitut bör bildas för dricksvatten samt
avloppsrening på fastigheten VästerSkästra 5:40.
Servitut för avloppsledning bör bildas där
fastigheten tjänar fastigheterna VästerSkästra 5:60 och Väster-Skästra 5:61.
Väster-Skästra 5:60
Byggrätt utökas till 120m2.
Fastigheten bör ingå i
gemensamhetsanläggning för VA.
Servitut bör bildas för dricksvatten samt
avloppsrening på fastigheten VästerSkästra 5:40.
Servitut för avloppsledning på VästerSkästra 5:59 bör bildas.
Väster-Skästra 5:61
Byggrätt utökas till 120m2.
Fastigheten bör ingå i
gemensamhetsanläggning för VA.
Servitut bör bildas för dricksvatten samt
avloppsrening på fastigheten VästerSkästra 5:40.
Servitut för avloppsledning på VästerSkästra 5:59 bör bildas.
Ovan: Fastighetskosekvenser. Tabellen visar de fastigheter som efter genomförd planändring
genomgått förändringar.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande och antas av kommunstyrelsen.
Preliminär tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

-

augusti 2016
oktober 2016
januari 2017
februari 2017

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Ekonomiska frågor
Planavgift
För fastighetsägaren som initierat arbetet med planändringen uttas en planavgift i
samband med att planändringen antas.
För övriga fastighetsägare inom planområdet tas en planavgift ut för byggrätt över
80m2. Planavgiften uttas i samband med bygglov enligt 12 kap. 9§ PBL.
Planavgiften beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings plan- och
bygglovtaxa antagen av Ljusdals kommun.
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 planändringen vunnit laga kraft.

Reviderad november 2016

PLANFÖRFATTARE
Fredrik Wallby
Planingenjör
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