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Inledning 

I granskningsutlåtandet redovisas sammanfattande de synpunkter som kommit fram under 

granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av 

synpunkterna och om synpunkterna föranleder någon revidering av planen. Inkomna 

yttranden finns att läsa i sin helhet hos Plan och bygg.      

Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2019-02-04 till 2019-03-04. 

Kungörelse om granskning har skickats ut till berörda remissinstanser och fastighetsägare. 

Detaljplanen har funnits tillgänglig hos: Samhällsutvecklingsförvaltningen, Plan och bygg på 

plan 4 i Kommunhuset vid Riotorget i Ljusdal, på Kommunhusets innertorg i Ljusdal. 

3 yttranden har inkommit varav 1 är utan synpunkter.    

 

YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER 

Lantmäteriet 

 

YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Ljusdal Energi 
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Lantmäteriet 

 
Detaljplan för del av Höga 7:1 m.fl. ”Cirkulationsplats i Höga” i Ljusdals kommun 

Ert ärende: 00002/2019 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att 

erinra mot dessa. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg 
 

Granskning av detaljplan för del av Höga 7:1 med flera 

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i samband med att den har ställts ut för 

granskning under tiden 2019-02-04 till 2019-03-04. 

 

För planområdet gäller översiktsplan för Ljusdals kommun, antagen 22 februari 2010. 

Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande ÖP. 

Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL 

Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 

komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen anser att föreliggande 

planförslag inte tydligt reglerar de skyddsåtgärder som kan anses vara nödvändiga, för att ett 

tillräckligt skydd mot störningar samt risker kan säkerställas.  

Synpunkter 

Buller 

I plan- och bygglagens (PBL) portalparagraf anges bl.a. att planläggning ska främja en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö. Länsstyrelsens uppfattning är att en god livsmiljö innebär 

bland annat att man i sin bostad inte utsätts för höga bullernivåer.  

Länsstyrelsen anser att de grundläggande kraven på markens lämplighet enligt kap 2 PBL inte 

uppfylls på platsen. Länsstyrelsen bedömer att planerad bostadsbebyggelse inom det ännu inte 

bebyggda området strider mot PBL kap 2 § 6a. 

I samrådsskedet påtalade Länsstyrelsen att Trafikverkets uppdrag gällande bullerhänsyn och 

skyldigheter inte berör sådana områden som vid vägplanens fastställande ännu inte är 

exploaterade. Det betyder att den del av planområdet som inte har bebyggts måste 

bullerförhållanden på platsen hanteras och regleras såsom föreskrivs i PBL.  
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I granskningsförslaget finns planbestämmelser som syftar till att skydda mot störningar dock 

endast inom de redan bebyggda områdena. Sådana bestämmelser måste också införas för 

området som medger bostadsbebyggelse och som ännu inte har ianspråktagits. 

Bestämmelserna i bullerförordningen gäller för såväl fasader som uteplatser.  

En bullerutredning som underlag till planen ska reglera de skyddsåtgärder som kan anses vara 

nödvändiga. Det är också viktigt att säkerställa att de åtgärder som föreslås i 

bullerutredningen också kommer att genomföras. I samrådsredogörelsen skriver kommunen 

att bullerutredning bifogas planhandlingarna och tydliggörs i planbeskrivningen. 

Bullerutredningen saknas i planhandlingarna. Vidare saknas också en redovisning i 

planbeskrivningen om bullerförhållandena på platsen.   

Kommentar: Bestämmelse om skydd mot störningar med avseende på buller införs även för 

de obebyggda områdena. Kommunen har utgått från den bullerutredning som Trafikverket 

har tagit fram i samband med vägplanen. En redovisning om bullerförhållandena på platsen 

införs i planbeskrivningen samt bifogas som underlag till planhandlingarna. 

 

Korsmarken tas bort och ersätts med en bestämmelse som täcker hela det berörda området. 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad ska inte överskrida 60 dB(A) för bostäder större än 35m². 

Om bostaden är högst än 35m² ska ekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskrida 65 dB(A). 

Fönster- och fasadåtgärder ska tillämpas på bostadshus för att inte överskrida 35dB(A) för 

inomhusmiljön. 

 

 

Strandskydd 

I samrådsskedet påtalade Länsstyrelsen att upphävande av strandskydd gällande allmän väg 

ska hanteras av Länsstyrelsen. Detta ska ske efter en särskild framställan från kommunen. En 

sådan framställan har i skrivande stund inte inkommit till Länsstyrelsen, vilket betyder att 

strandskyddsfrågan inte kan bedömas i detta skede.   

Kommentar: En särskild framställan skickades 2018-04-12 till Länsstyrelsen. Upphävande 

gällande allmän väg beslutades av Länsstyrelsen 2018-05-02 (Dnr: 2661-18) 

 

Övriga synpunkter 

Biotopskydd 

I planbeskrivningen anges att gång och cykelvägen längs Kyrksjön kantas av björk och pil. 

Länsstyrelsen vill i sammanhanget informera om att träden kan anses utgöra en allé och 

omfattas av generellt biotopskydd. Definitionen för en allé lyder ”Lövträd planterade i en 

enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort 

en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna 

träd”. Om träden räknas som en allé kommer det behövas dispens såvida allén bedöms att 

påverkas.   
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Kommentar: Kommunens bedömning är att träden inom planområdet är av naturlig 

föryngring och utgör inte en övervägande del av vuxna träd. Därmed omfattas inga delar 

inom planområdet av ett generellt biotopskydd för en allé. Resonemanget läggs till i 

planbeskrivningen.  

 

 

Kulturmiljö 

En arkeologisk utredning i form av fältinventering har utförts (Lst dnr 431-6617-17). 

Resultaten har ännu inte kommit Länsstyrelsen tillhanda. Resultatet av den arkeologiska 

utredningen kan påverka arbetsprocessen och den kommande rapporten ska ligga till grund 

för eventuella beslut om ytterligare arkeologiska insatser.  

Redaktionella synpunkter 

Det är svårt att utläsa var i planområdet den förhöjda bygglovsplikten gäller. I 

planbeskrivningen anges att det handlar om det bebyggda området närmast Kyrksjönäsvägen. 

Detta kan tydliggöras på plankartan.   

 

 

Kommentar: Kommunens ambition är att värna om kulturmiljön. Om en fornlämning 

påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 

fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 

Länsstyrelsen. 2 kap 10§ Kulturminneslagen. Texten i planbeskrivningen kompletteras. 

Den ändrade lovplikten tas bort, detta då den anses som överflödig. 

 

 

Ljusdal Energi 

 

Yttrande från Ljusdal Energi gällande: 

 

Dnr SSN 00002/2019 

Planbeskrivning för detaljplan för Del av Höga 7:1 m.fl. ”Cirkulationsplats i Höga” 

 

Dnr SSN 00001/2019 

Planbeskrivning för detaljplan för Del av Kläppa 25:1 m.fl. ”Cirkulationsplats och 

planskild korsning Smedgatan – Norra stambanan” 

 

Eftersom flertalet av synpunkterna Ljusdal Energi har gäller för båda detaljplanerna skickas 

ett samlat yttrande in. 

 

Ljusdal Elnät AB har ingen åsikt i frågan angående ändrad genomfart men ifrågasätter valet 

av plats för den planskilda korsningen. Ur vår synvinkel är det den absolut sämsta platsen på 

grund av att vi har alla våra utmatande ledningar i området. Vi anser att en mer lämplig plats 

bör utredas. 
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På fastigheten Östernäs 7:1 är vår mottagningsstation belägen. Det är vår enda 

inmatningspunkt och den förser hela vårt område med elektrisk kraft. Den är därmed vår mest 

skyddsvärda anläggning. 

Av 20 st. utgående högspänningsledningar är 19 st. direkt berörda av planändringen och 

Trafikverkets utökade vägområde. Till det kommer två nätstationer och ett oräkneligt antal 

lågspänningsledningar. Ledningarnas och stationernas placeringar är avtalad med respektive 

markägare. Vidare ska påpekas att de ledningar som efter utökning av vägområdet hamnar 

inom det nya vägområdet ska flyttas på Trafikverkets bekostnad om det inte går att lösa på 

annat sätt. 

Arbetet riskerar att medföra stora störningar i vår drift och vi får inte försätta oss i en sådan 

situation. Vi kan heller inte tillåta tillfällig nyttjanderätt av vår fastighet utan den måste under 

hela byggtiden hållas tillgänglig. I det fall Sjulhamregatan behöver stängas eller på annat sätt 

göras oframkomlig måste annan tillfartsväg vara anordnad så tillgängligheten till fastigheten 

garanteras under dygnets alla timmar. Vi har också synpunkter på bedömningen att de ökade 

vibrationerna under byggtiden inte ska påverka omkringliggande fastigheter. Den elektriska 

utrustning som är installerad på fastigheten är mer känslig än olika byggnadskonstruktioner 

och kan skadas allvarligt. 

Ljusdal Elnät AB ser positivt på en framtida cirkulationsplats i Höga. 

Vi har ledningar inom det planlagda området och önskar att ledningarna kan ligga kvar. I det 

fall ledningarna måste flyttas får den som begär flytten stå för kostnaderna. 

Vattentäkt Ljusdal 

Utredningar, utförda under 2018, visade att det grundvatten som används för att försörja 

Ljusdal kommer från området mellan Grovan och Borr. Detta redovisades för Trafikverket 

under 2018, då möten hållits mellan Trafikverket och Ljusdal Energi (2018-01-10, 2018-06-

11 och 2018-10-17). Utöver möten har material gällande detta skickats till Trafikverket. 

Ljusdal Energi ser att det är av största vikt att hänsyn tas till detta vid schaktning och 

anläggningsarbete i vägkroppen inom det aktuella området. Men även att vägområdet 

utformas så att vattenförekomsten skyddas. 

Ljusdalenergi AB har fjärrvärmeledningar på båda sidor av järnvägen som korsar vägarna 

samt idag ligger utanför vägområdet både i kommunens och privat mark.  

Vi har från servis ledningar dn 65 upp till stora huvudledningar dn 150 som matar hela östra 

Ljusdal. 

Vi har även ledningar genom fastigheten Slotte 45:1 som är tänkt att rivas för att ge plats till 

vägen. 

Det är ca 470 m fjärrvärmeledning som kommer att påverkas och kan behöva flyttas och 

läggas i nya lägen. 

Ljusdalvatten AB har 420 m VA ledningar som måste flyttas eller ersättas. En ny ledning 

måste borras under vägen vid XL-bygg p.g.a att profilen på den nya vägen kommer att sänkas. 

Den borrningen blir på ca 100 m. 5st serviser och 6st vägövergångar måste byggas om. 
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Ljusnet AB har 300m ledning vid Grovan som måste flyttas. 5st vägövergångar som måste 

byggas om samt en brunn vid korsningen utanför OK som måste flyttas. Fibern i brunnen 

måste dras om och svetsas på nytt. 

Ledningar i kommunal mark 

Ljusdal Energi vill också förtydliga att Ljusdals kommun och Ljusdal Energi är överens om 

att Ljusdal Energi har rätt att ha ledningar lokaliserade i kommunal mark. Den som tar ett 

geografiskt område i anspråk får också ta alla kostnader för flytt av berörda ledningar ut ur det 

planerade vägområdet. 

 

Kommentar: Kostnadsfördelningen som avser ledningsflyttar kommer att behandlas i 

kommande avtal mellan finansiärerna (kommunen, Trafikverket och Regionen). Stor hänsyn 

ska tas för att skydda vattenförekomsten kring Grovan och Borr, ett förtydligande om detta 

tillförs i planbeskrivningen.    

 

 

 

 

 

 

Revideringar efter granskning 

 

Ljusdals kommun tackar för inkomna synpunkter! 

Planförslaget revideras med anledning av de inkomna synpunkterna och antagandehandlingar 

överlämnas till kommunfullmäktige som väntas fatta beslut att anta planen. 

 

 

 

 

 

 

Viktor Svensson - Planingenjör 

Fredrik Wallby – Planarkitekt 
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viktor.svensson@ljusdal.se 

fredrik.wallby@ljusdal.se 
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