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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2019-10-01 

Datum för anslags uppsättande 2019-10-03 

Datum för anslags nedtagande 2019-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 126 Dnr 00316/2019 
BYGG.2019.210  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus på 
Järvsö Kyrkby 23:63 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen/områdesbestämmelserna avseende 

byggnadens storlek, liten 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 Mårten Lannås med certifieringsnummer Kiwa 3349. 

 

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.  

 

Avgiften för beslutet är 29 266 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Startbeskedsavgiften faktureras separat tillsammans med beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus på Järvsö 

Kyrkby 23:63 i Järvsö. 

 

Sökande: Bebyggelseutveckling i Hälsingland AB, Tingsgatan 13, 827 33 

Ljusdal. 

 

Byggnaderna är tänkta att vara i en souterrängvåning och varje huskropp 

innehåller två bostäder. De kommer bestå av en putsad fasad i gråbrun kulör 

och taket är tänkt att beläggas med sedum (gräs). Byggnaderna är tänkta att 

upplevas minimalt sett ovanifrån och från nordväst.  
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Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 353 "Järvsö Kyrkby 23:2" . 

Bestämmelserna innebär bland annat att området ska vara för bostäder i en 

våning och största area är 60 kvadratmeter.   

 

Kulturmiljö 

Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde. Strax öster om 

fastigheten ligger Järvsö hembygdsgård som har kulturhistoriskt värde.  

 

Yttranden 

Ansökan har skickats som underrättelse till XXXXX, XXXXXX, XXXX, 

XXXXXX, XXXXXXX och XXXXXXXX. 

 

XXXXX och XXXXXXX har inkommit utan synpunkt.  

 

Järvsö Kyrkby 23:2, som är Ljusdals kommun, har muntligen via 

markhandläggare uttryckt att om fyllning, schaktning och släntning ska ske 

på kommunens mark måste byggherren ha ett tillstånd från dem som 

markägare och inte enbart bygglov.  

 

Övriga tillfrågade har valt att inte inkomma med något yttrande.  

 

Motivering till beslut 

Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Åtgärden strider 

mot gällande detaljplan gällande största area. Enligt detaljplanen får största 

bostadsarea vara 60 kvadratmeter bruksarea enligt inlämnade handlingar så 

är bruksarean ca 73 kvadratmeter. Ingen granne eller sakägare har haft några 

synpunkter kring detta eller kring byggnadsföretaget i sin helhet. Eftersom 

det handlar om en relativt liten storleksskillnad mot detaljplanen anser 

förvaltningen att arean är att beakta som en liten avvikelse och att bygglov 

kan beviljas.  

 

Vid en prövning om åtgärden kan ses som en liten avvikelse måste nämnden 

ta ställning till om tänkt exploatering strider mot detaljplanens syften eller 

inte. Syften med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i attraktiva 

lägen i anslutningen till skidområdet. Detta innebär att förvaltningen anser 

att åtgärden inte strider mot detaljplanens syften.  

 

Åtgärden ansluter inte till omgivande bebyggelse men eftersom byggnaderna 

är tänkta att placeras delvis under jord och ha en väldigt dämpad kulör görs 

bedömningen att de ej kommer att påverka omgivningen eller landskaps-

bilden i negativ bemärkelse.  
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Ärendet anses uppfylla kraven på utformning och lämplighet för avsett 

ändamål.  

 

Upplysningar 

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 

 

Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till 

miljöenheten. 

 

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 Inrikestidningar.  

 

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, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 

debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten.  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 13 juni 2019 

Ritningar diarieförda 13 juni 2019 

Situationsplan diarieförd 13 juni 2019 

Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförda 13 juni 2019 

Kontrollansvarig diarieförd 13 juni 2019 

Yttrande från XXXXXX diariefört 14 augusti 2019 

Yttrande från XXXXXXX diariefört 9 augusti 2019 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

 

Beslutet delges  

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

KA, Mårten Lannås (beslut och handlingar som ingår i beslutet) per e-post 

Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan: 

Sakägare, "rågranne" 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 127 Dnr 00023/2019  

Gata- och parkchefen presenterar sig 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nya chefen för gata- och parkenheten Anders Berg presenterar sig.  

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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§ 128 Dnr 00294/2019  

Remiss från Boverket gällande nytt regelverk för 
laddinfrastruktur för laddfordon 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Nämnden lämnar inget eget remissvar.  

Sammanfattning av ärendet 

Boverket föreslår att alla uppvärmda bostadshus och byggnader som inte är 

avsedda för bostäder ska omfattas av kraven på laddinfrastruktur. 

 

De nya kraven ska vara införda i svensk lagstiftning senast den 10 mars 

2020. I ett senare skede, den 1 januari 2025, ställs också retroaktiva krav på 

laddningspunkter för befintliga byggnader som inte är avsedda för bostäder. 

 

Boverket föreslår att kraven på laddinfrastruktur ska ingå i det som bedöms 

av kommunens byggnadsnämnd inför startbeskedet vid ny- och ombyggnad 

samt att byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att det retroaktiva kravet 

på laddningspunkt efterlevs.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 september 2019 

Remiss från Boverket 18 juli 2019 

Rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Boverket 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 129 Dnr 00249/2019  

Delårsbokslut och helårsprognos samhällsservice-
nämnden 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut 

Samhällsservicenämnden redovisar ett överskott på 2 067 000 kronor.  

De största avvikelserna finns på samhällsservicenämnden samt hos enheterna 

Plan och bygg, Miljö och Räddningstjänst. 

 

Samhällsservicenämnden redovisar ett underskott på grund av att den 

tilldelade budgeten i samband med omorganisationen inte överensstämmer 

med nuvarande nämndorganisation. 

 

Plan- och byggenheten har ett överskott som beror på sjukskrivning, vakanta 

tjänster och föräldraledigheter under delar av året samt att tillskjutna medel 

för utredning av GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö och utredning av 

föroreningar på östra Östernäs ännu inte har upparbetats. Hos enheten finns 

även kostnader för bostadsanpassningsbidrag som har varit lägre än 

beräknat. 

 

Miljöenheten redovisar ett överskott främst på grund av sjukskrivningar samt 

tjänstledigheter. 

 

Räddningstjänsten visar ett underskott främst beroende på att en del av en 

heltidstjänst är ofinansierad efter omorganisationen samt att enheten har haft 

lägre intäkter för utbildningar än beräknat. 

 

Helårsprognos 

Drift 

Prognosen för samhällsservicenämnden visar på ett överskott på 900 000 

kronor.  

 

De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget 

är även de som beräknas få den största prognosavvikelsen för 2019 förutom 
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det överskott som finns för bostadsanpassningar där ett antal större ärenden 

beräknas under senare delen av året. 

 

Investeringar 

Helårsprognosen visar på ett överskott på 1 500 000 kronor. Avvikelsen 

avser projektet vägentréområden Ljusdal, där beslut om vägbyte inväntas 

innan entréer utformas.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 september 2019 

Uppföljning och prognos 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 130 Dnr 00318/2019  

Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg om återtagande 
av tillsyn av torvtäkter inom Ljusdals kommun - 
information 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar: 

 

Kommunen har återlämnat tillsynen på torvtäkter till Länsstyrelsen 

Gävleborg. Detta gäller enbart torvtäkter, inte annan täktverksamhet. 

Återlämnandet skedde 16 mars 2018. 

 

Torvtäkterna ger en miljöpåverkan främst genom markavvattning som 

regleras i 11 kap Miljöbalken och där är länsstyrelsen tillsynsmyndighet och 

har kompetens. 

 

Länsstyrelsen har också gjort en sammanställning av den tillsyn som är 

överlämnad till länsstyrelsen och den som sköts av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg 16 april 2019      

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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§ 131 Dnr 00051/2019  

Detaljplan för Väster Skästra 6:14 i Järvsö - 
planuppdrag och samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att planlägga för fritids- och 

bostadsbebyggelse på fastigheten Väster-Skästra 6:14 med stöd av 5 

kapitlet plan- och bygglagen. 

 

2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger.  

 

3. Debitering för planarbetet sker enligt av kommunfullmäktige antagen 

plan- och bygglovstaxa. Planavtal skall upprättas med exploatör innan 

arbetet påbörjas.    

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked/planläggning inkom 10 januari 2019 från 

exploatör med avsikten att detaljplanelägga tomter för bostadshus cirka 6 km 

från Järvsö tätort. Positivt planbesked beslutades av samhällsservicenämnden 

17 april 2019, § 59.  

 

Fastighetsägaren vill för egen räkning upprätta kvartersmark för bostäder på 

fastigheten Väster-Skästra 6:14 för framtida byggande av bostads- och 

fritidshus. Intresset för fritidsbostäder i och omkring Järvsö är stort och den i 

Järvsö ökande turistnäringen är viktig för Ljusdals kommuns utveckling, det 

anses därför vara av stor vikt att förstärka denna utveckling genom att 

tillgodose behovet av lämpliga områden för nya permanent- och 

fritidsbostäder.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 september 2019 

Ansökan om planbesked 10 januari 2019 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällserviceförvaltningen  

Akt 
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§ 132 Dnr 00287/2019  

Detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 "Mines 
camping" - planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen lämnas positivt planbesked för 

Järvsö-Nybo 24:1 m.fl "Mines camping". 

 

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

bygglagen enligt gällande plan- och byggtaxa. 

Sammanfattning av ärendet 

En exploatör har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna 

Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2. Ansökan inkom 9 juli 2019. 

 

Mines camping i Järvsö har utvecklats till ett populärt besöksmål och har för 

avsikt att utveckla sin campingverksamhet. Området ligger idag utanför 

detaljplanelagt område och därmed finns stora begräsningar för att utveckla 

området ytterligare. Syftet är att legalisera området som camping och även 

pröva markens lämplighet för en framtida utökning av campingområdet och 

även möjliggöra för nya faciliteter. Området omfattar cirka 4,5 hektar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 september 2019 

Ansökan om planbesked 9 juli 2019 

Yrkanden 

Sigurd Mattsson (C), Christer Sjöström (M) och Jonny Mill (LB): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 133 Dnr 00313/2019  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 346 535 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 

Bidrag söks för ombyggnad av ett rum till hygienrum. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 

med 346 535 kronor.  

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Bertil Skoog (L), Christer Sjöström (M) och  

Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 134 Dnr 00317/2019  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 

Bidrag söks för tillbyggnad av träningsrum och badrum i entréplan. I övrigt 

söks för ombyggnad av entré med ramp.  

 

Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 

ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 

funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna samt bedöma om åtgärderna 

överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 

och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 

funktionsnedsättningen som till exempel byggnadstekniska brister, brister i 

grundläggande bostadsfunktioner, behov av upprustning till dagens 

bostadsstandardförhållanden. Grundförutsättning för bostadsanpassnings-

bidrag är att funktionsnedsättningen är av bestående art som medför behovet 

av anpassning i bostaden.  

 

Samhällsservicenämnden gör bedömningen att bostaden, avseende 

nybyggnad av badrum, inte uppfyller dagens bostadsstandard och åtgärden 

behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen. 

 

Samhällsservicenämnden gör vidare bedömningen att en utredning bör ske 

för att klargöra om åtgärderna för funktionsträning kan ske på något annat 

sätt än tillbyggnad av träningsrum.  

 

Då utvecklingen hos barn och unga ofta sker snabbt kan det i dagsläget vara 

svårt att förutse vilka framtida behov av bostadsanpassningsåtgärder som 

kan behövas.       

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår: 

 

1. Samhällsservicenämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

för badrum med motiveringen att åtgärderna behöver utföras av 
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väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för att rusta upp bostäder som 

inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden. 

 

2. Samhällsservicenämnden återremitterar frågan om utbyggnad av 

träningsrum för fortsatt utredning för att klargöra om åtgärder för 

funktionsträning kan ske på något annat sätt än en tillbyggnad.     

Yrkanden 

Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

 

Iréne Jonsson (S):  Bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag när det 

gäller punkt 1 och avslag till punkt 2. Avslag till ansökan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 

finner att samhällsservicenämnden avslår ansökan.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen¨ 

Akt 
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§ 135 Dnr 00193/2019  

Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe 
vid Gärdeåsen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om övergångsställe mellan IP och Gärdeåsskolan har 

inkommit.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 februari 2019, § 12 att delegera 

medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 

 

Samhällsserviceförvaltningen anser att ett övergångsställe endast skulle 

skapa falsk trygghet på platsen och bara nyttjas av ett fåtal. Förvaltningens 

förslag är därför att medborgarförslaget avslås.              

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag 30 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2019 

Medborgarförslag 7 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 136 Dnr 00184/2019  

Information om inkomna överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande överklaganden: 

 

SSN 00167/2019 (BYGG.2018.428): 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på Stene 4:20 i Järvsö.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 24 september 2019 

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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§ 137 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

  

1. Delgivningen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

Bygg § 551-621  

Miljö § 863-1002 

SSN (gata-park) 117-132 

SSN 28-31 

Räddningstjänsten 2019-68 - 2019-117 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 24 september 2019 

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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