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Vita byggnader motsvarar befintliga och röda byggnader motsvarar nya.
Syfte
Syftet med den fördjupad översiktsplan för Öjeberget är att peka ut lämplig markanvändning, där
avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar
turismutveckling och bevarande av de värden
som karaktäriserar Järvsö. Genom att göra detta
bidrar planen till att realisera Ljusdals Kommuns
långsiktiga planering.

INLEDNING
Planeringshorisonten för aktuell plan sträcker sig
till år 2050. FÖP Öjebergets rekommendationer
kommer ersätta delar av den äldre FÖP Järvsö
(2014)
Bakgrund
Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (FÖP Järvsö) som antogs år 2014
identifierades att det fanns behov av vidare studier
av Öjeberget och de delar som direkt är kopplade
till besöksnäringen i Järvsö. Ett stort antal projekt
har sedan FÖP Järvsös antagande påbörjats eller
gått in i planeringsskede. Många av de pågående
projekten sammanföll inte med de områden som
pekats ut i FÖP Järvsö som bebyggelseområden.
Situationen belyste ett behov att ta fram en mer
övergripande struktur för bebyggelseutvecklingen i planområdet. Kommunstyrelsen tog därför
beslut att påbörja en fördjupad översiktsplan för
Öjeberget och dess koppling ner mot centrum.

Den fördjupade översiktsplanen ska fungera vägledande för exploatörer, kommunen och allmänheten.
Det dokumentet som du läser är en antagandehandling och är ett förslag på markanvändningen
och strategier. Dokumentet har följt framtagande
processen enligt plan- och bygglagen och har
således varit ute på samråd och granskning för att
inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har således reviderats under
processens gång.
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Planområdet
Öjeberget ligger direkt väster om orten Järvsö
som ligger i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Större delarna av Öjeberget är idag naturmark. De
östra delarna av Öjeberget är till stor del exploaterat för en rad olika verksamheter inom besöksnäringen. Vid bergets sydöstra fot ligger Järvzoo,
en djurpark för nordiska djur, samt Rovdjurscentrum med forskning och utbildning om rovdjur.
På bergets norra och sydöstra sluttningar ligger
Järvsöbackens skidområde. Runt berget har det
under åren byggts ett flertal stugbyar och boendeanläggningar. Topparna på Öjeberget ligger på
ca 370 meter över havet. Planområdet är omkring
500 hektar stort.

Disposition

Kapitel 1 Tidigare ställningstagande redovisar
tidigare ställningstagande och riksintressen som
ligger till grund för planförslaget
Kapitel 2 Förutsättningar redovisar de förutsättningar som finns med avseende på natur, kultur
och infrastruktur
Kapitel 3 Strategi visar strategierna för planering
och byggande inom planområdet.
Kapitel 4 Planförslag visar tätortens mark- och
vattenanvändning samt riktlinjer
och rekommendationer för respektive område.

Avgränsning
Förutom Öjeberget med omnejd täcker planområdet in stråket ner till Doktorsdammen och
Vallmovägen.

FÖP Öjeberget

Kapitel 5 Strategisk Miljöbedömning redovisar
planförslagets konsekvenser med avseende på
miljö, ekonomi och sociala aspekter.
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Organisation och samverkan
Planarbetet utförs av Ljusdals kommun i samarbete med företaget Ramböll. En politisk styrgrupp har utsetts och plan- och byggenheten har
upprättat översiktsplanen. Destination Järvsö,
representanter för Järvsörådet, Svenska kyrkan
och berörda intressenter och markägare har haft
dialogmöten.

som tagits fram. Resultatet av analys och förslagsdelen är det material som redovisas i denna handling. Kommunen har tidigare haft ett samråd för
inhämta synpunkter på förslaget, samrådet hölls
under 2020 och dokumentet har reviderats utifrån
inkomna och tillgodosedda synpunkter. Yttranden samt kommunens kommentar har redovisats
i en samrådsredogörelse som har utmynnat i en
granskningshandling. Granskning hölls under
2021 för att inhämta ytterligare synpunkter, förslaget har sedan reviderats och antagits. Utifrån
rådande pandemi har arbetets tidplan påverkats.

Tidplan
Samråd, vinter 2020
Granskning, vinter 2021
Antagande, hösten 2021

Demokrati
I Järvsö finns ett stort engagemang i både stora
och små frågor. Det privata näringslivet har bildat
ett destinationsbolag, Destination Järvsö. De
jobbar för att stärka attraktionskraften för Järvsö
som en destination utifrån hållbar utveckling och
med fokus på besöksnäringen. Destinationsbolaget driver bland annat marknadsföring, fastighetsförvaltning, turistbyrå och uthyrning av bäddar.
De verkar också som en branschorganisation för
att samla alla intressenter som vill utveckla Järvsö
med besöksnäringen som medel.

Metod
Kommunen gick i ett tidigt skede ut med information till allmänheten och intressenter om att
en ny fördjupad översiktsplan skulle tas fram för
Öjeberget. Kommunen höll under sommaren
2018 öppet hus där allmänheten fick ställa frågor
och komma med egna idéer. Därefter har diskussion förts med Destination Järvsö och berörda
parter inom turistnäringen. Synpunkterna från
allmänheten och berörda parter har sedan arbetats in i en SWOT-analys där inkomna synpunkter har strukturerats in under styrkor, svagheter,
möjligheter och hot. Hösten 2018 har området
analyserats utifrån målpunkter och närheten till
vitala platser för att studera sambanden mellan
olika funktioner i Järvsö och på Öjeberget. Lika
så har landskapet analyserats för att identifiera
och finna vad det är som kännetecknar Järvsös
landskap, identifiera särskilda bevarandevärden
och vilka möjligheter som finns för upplevelser
för besökare. Som del i den här landskapsanalysen
har en 3D-modell använts för att studera terräng,
siktlinje och utbyggnadsidéer som finns inom
planområdet. Efter genomgång av analysresultatet
med berörda inom besöksnäringen har de viktigaste frågorna arbetats in i detta dokument.
3D modellen har sedan använts som kommunikationsverktyg för de olika utbyggnadsalternativ

Järvsörådet är en ideell förening som utgör ett
forum för Järvsöområdets samlade invånare,
föreningsliv och näringsliv. Arbetet organiseras
genom en styrelse och tankesmedjan Idéforum
som består av 21 personer som väljs årligen på
Sockenstämman. Till Järvsörådet finns ett tiotal
arbetsgrupper knutna. Det övergripande syftet är
att utveckla Järvsö som boendeort, dvs att tillsammans skapa ett Järvsö där människor trivs, känner
delaktighet och gemenskap. Järvsörådet äger även
fastigheterna stationshuset och del av Torön.
För att förverkliga den lokala strategin för besöksnäringen har ett samverkansorgan bildats med
representanter från samhället, kommunen och
näringslivet.
Genom olika projekt och aktiviteter vill kommunen stärka ungdomars inflytande och delaktighet i
demokratiska processer samt dialogformer mellan
tjänstemän, politiker och ungdomar.
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
Översiktsplan Ljusdal kommun
År 2010 antogs ”Översiktsplan för Ljusdals
kommun” som är det plandokument som anger Ljusdals kommuns övergripande långsiktiga
målsättning. Ett antal punkter är särskilt relevanta
att lyfta i aktuell plan. Det första är målsättningen
för turismen som bland annat anger att natur- och
kulturturismen ska utvecklas och att det ska finnas boende för turister i nära anslutning till olika
besöksmål och i attraktiva lägen. För boende finns
bland annat målet att byggnader ska utformas och
placeras med hänsyn till lokala byggnadstraditioner. Ny bebyggelse ska även i första hand förläggas inom tätorterna eller i nära anslutning till
befintlig bebyggelse. Vidare ska anläggningar för
friluftsliv kontinuerligt utvecklas samt tillgängligheten till dessa. Bebyggelse och exploatering av
natur ska ske på ett sätt som inte skadar friluftslivet. Kommunen har även som mål att kunna
erbjuda mark till nya och expanderande företag.

FÖP Järvsö
FÖP Järvsö antogs 2014 och omfattar hela Järvsö
vilket innebär att aktuell plan ligger inom dess
planområde. Handlingen har en stor bredd och
ger områdesvisa rekommendationer och allmänna riktlinjer. FÖP Öjeberget bygger vidare på
FÖP Järvsö och avser ge en tydligare riktning för
bebyggelseutveckling och har därmed en högre
detaljeringsgrad. Vid konflikt mellan dokumenten har FÖP Öjeberget därför företräde då FÖP
Öjeberget inom berörda delar ersätter den äldre
FÖP Järvsö. Delar av FÖP Järvsö kommer därmed
sluta gälla.
Av särskild vikt är de fyra riktlinjer som anges i FÖP Järvsö med hänsyn till bebyggelse: (1)
anlägga bebyggelse så att befintliga strukturer
stärks, (2) undvika att ta öppen jordbruksmark i
anspråk för bebyggelse ifall det inte är nödvändigt
för ortens utveckling, (3) utforma och placera ny
bebyggelse med hänsyn lokal byggnadstradition
och landskapsbild, och (4) att markanvändningen
tydligt ska framgå vid planläggning.

I kartbilagan till översiktsplanen över den så kallade tätortstriangeln pekas området längst Rödmyravägen och omkring Sorttjärnen ut som lämpliga
för nya bostäder.
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Fornlämingar
Riksintressen och naturvärden
Öjeberget är en del av riksintresse för friluftsliv.
Hela området ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg”. Riksintressena väg 83 och Norra Stambanan skär
igenom planområdets östra del. Riksintresse för
rörligt friluftsliv täcker de redan ianspråktagna
delarna av planområdet. Vidare tangerar riksintresse för kulturmiljövård och för naturvård planområdet. Det finns även två mindre sumpskogsområden av högre naturvärde, två nyckelbiotoper
samt en örtrik brant. (se även Miljökonsekvensbeskrivning Kap 5)

Befintliga Detaljplaner
I dagsläget är den östra delen av planområdet detaljplanelagt. Uppe på Öjeberget tillåts längs Alpvägen bostäder och på vissa platser centrumverksamhet, hotellverksamhet och restaurang. Den
östra branten är planlagd som natur. I de södra
sluttningarna tillåts skidnedfarter. I övre delen av
Vallmovägen tillåts bostäder, hotellverksamhet,
parkeringar och rovdjurscentrumet. Längre ner
mot Doktorsdammen är det planlagt för natur,
bostäder och centrumändamål.

Fornlämningar
Inom planområdet finns tre kulturhistoriska
lämningar. Endast en av dem klassas som en
fornlämning och består av en kolningsanläggning.
De resterande två klassas som övriga kulturhistoriska lämningar och består av ett gruvområde och
en plats med tradition. Det finns sex lämningar
i nära anslutning till planområdet. Tre av dessa
klassas som övriga kulturhistoriska lämningar.

FÖP Öjeberget
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Tabellen visar relevanta aspekter för FÖP Öjeberget

Resestrategi och trafikplan
Kommunen arbetar med en resestrategi. Strategin berör ett större område där Järvsö och
Öjeberget ingår. Målet i strategin är att förbättra trafiksituationen och att möjliggöra för 4000
turistbäddar. En del av resurserna har gått till en
testverksamhet för skyttelbussar samtidigt som
man även ska arbeta med beteendeförändring
samt att se över parkeringar, flöden, trafiksäkerhet, avstigningsplatser och bussförbindelser m.fl.

GAP analysen är årligt återkommande och den
visar att 105 kriterier är granskade varav 64 får
grönt ljus, 27 behöver man förtydliga eller utveckla vidare och 14 är underkända och kräver ganska
mycket jobb. Flera av de områden som är underkända innebär organisationsförändringar.
För att vidare arbeta med GSTC kommer ett strategiskt utvecklingsteam tillsättas. De ska systematisera arbetet. De ska få en fungerande samverkan
mellan olika parter samt hitta rutiner och metoder för att bedriva arbetet långsiktigt.

Lokal utvecklingsstrategi för besöksnäringen
Ljusdals kommun har tagit fram en lokal strategi
för besöksnäringen. En strategi med fokus på utveckling av Järvsö med vision och målbilder som
återfinns i detta dokument. Visionen sammanfattas som ”Genuint värdskap i ALLA möten för en
hållbar framtid”.
Strategin lyfter fram tre målområden: Stolt Medborgare, Nöjd Besökare och Hållbar Tillväxt. De
stora utvecklingsområdena som besöksstrategin
identifierade är tillgänglighet, gemensam marknadsföring, värdskap och stolthet samt hållbarhet.

Järvsömodellen
Järvsömodellen är ett stöd för företagare som vill
kvalitetssäkra sin produkt. Järvsömodellens syfte
är att skapa säljbara produkter och tjänster som
bygger på tre pelare och som gör det möjligt att
leverera äkta upplevelser. Tabellen ovan sammanfattar punkter som identifierats som relevanta
för aktuell FÖP. Engagemangstrappan är även ett
begrepp som används inom utvecklingen av Järvsö, där iden är att en besökare ska uppmuntras till
återkommande besök och på sikt möjliggöra för
besökaren att flytta till Järvsö.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
GSTC är en världsomspännande certifiering
inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhets
certifiering. Certifieringen för Järvsö med omnejd pågår. Och en analys av Järvsö med omnejds
möjligheter att certifieras visar goda möjligheter
att få GSTC inom ett år. Därmed skulle man bli en
av de första i Sverige.
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Befolkning och boende
Det bor ca 19 000 personer i Ljusdals kommun,
varav ca 2400 är bofasta i Järvsö tätort med omnejd. Befolkningen minskar i vissa orter inom
kommunen men är relativt stabil i Järvsö tack
vare utvecklingen inom besöksnäringen. Antalet
turistbäddar i Järvsö är ca 1500 bäddar varav en
stor andel av dessa finns på Öjeberget.
Det finns ett stort behov av både åretruntboende och nya bäddar för turistnäringen i Järvsö
tätort. Kommunen har satt ett lokalt tillväxtmål
för åretruntboende med 100 personer/år t.om år
2024, medan turistnäringen gör bedömningen
att ytterligare drygt 5000 bäddar behövs under de
kommande 30 åren.
På Öjeberget finns boende i anslutning till skidanläggningen med möjlighet till skidåkning direkt
från husknuten, så kallad ski in/ski out. I norr
längs Alpvägen finns en stugby och campingplats
och i sydost i anslutning till Vallmovägen finns
både hotell och fritidshus. Enstaka hus finns även
längs Rödmyravägen i norr.

Järvsö har en stor mängd historiska byggnader
med varierande åldrar. De flesta byggnaderna
är koncentrerade inom centrala Järvsö. Väster
om järnvägen finns blandad bostadsbebyggelse
med rötter från 1600-talet fram till nutid samt
bebyggelse från 1980-talet till nutid. Öster om
järnvägen finns ett mindre område med centrumbebyggelse från tiden då järnvägen utvecklades
ca 1870- till 1930 tal. Inom planområdet finns
en karaktärsskapande 1800-talsgård som kallas
Anders-Pers gården. Den är belägen vid Doktorsdammens östra sida i nära anslutning till centrum.

Byggnadskultur
Från att ha varit en jordbruksbygd till ett industrisamhälle utvecklas Järvsö allt mer till att bli ett
turistmål. Öjeberget är en stark drivkraft i besöksnäringen. Öjeberget har både kulturhistoriskt
intressanta lämningar och är en del av kulturmiljön med utblickar och landmärken. 1937 öppnades Järvsöbacken för skidåkning och 1991 slog
portarna upp för Järvzoo. 2010 öppnades Järvsö
Bergscykelpark. Verksamheterna är belägna på
östra sidan om berget medan västra sidan av berget är täckt av skog.

De flesta kulturhistoriska byggnader av intresse
finns utanför planområdet. I planområdets närhet
finns hembygdsgård, RAÄ-nr Järvsö 38:1. Gården är daterad till nyare tid och huvudbyggnaden
utgörs av två plan med senare tillkommen tillbyggnad bakåt, röd träpanel med vita omfattningar, tegel- och plåttak, vitputsad skorsten. Inom
planområdet och dess närhet finns Anders-Pers
hälsingegård. Öster om Järvsös centrum ligger
kyrkan och världsarvscentrumet Stenegård.
Landskapsbild
Öjebergets landskapsbild och kulturhistoria är
tätt sammanvävd med Järvsö. Järvsö har en lång
tradition som jordbruksbygd men även som
besöksmål. Landskapsbilden i Järvsö präglas av
Öjeberget som höjer sig ur landskapet i väst och
Järvsö klack med sin karaktärsfulla form i öster.
I Dalgången öster om Järvsö centrum rinner
Ljusnan omgiven av odlingsmark som är av stor
vikt att bevara. I dalgången ligger även Kyrkön
som är en del av rullstensåsen som går genom
landskapet och placerar kyrkan väl synligt genom
sitt upphöjda läge. I förhållande till vattnet ligger
bebyggelsen högt och kan ses vida omkring inom
aktuellt område.

Anders-Pers hälsingegård
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Rekreation
Öjebergets sydliga del har under flera år byggts ut
med flera skidbackar, liftar och en bergcykelpark.
Hela berget fungerar även som ett strövområde
och Tornbergsleden går över berget. Järvzoo i
söder utgör ett populärt besöksmål året runt.

Mark
Jordtäcket i Ljusnans och angränsande dalgångar
består till största delen av silt, lera och isälvssediment. Upp mot höjderna och Öjeberget tar moränen vid med delvis tunt eller osammanhängande
jordtäcke och med synligt berg. Berggrunden
utgörs i huvudsak av gnejsgranit, så kallad ljusdalsgranit. Radonrisk föreligger på stora delar av
Öjeberget. Enligt SGU:s flygradiometriska karta
har även Öjeberget, där berg i dagen förekommer,
något högre uranhalter än omgivningen.
Föroreningar finns lite spridda på berget och de
flesta är ej riskklassade. Rekommendationen lyder
att inför en fysisk åtgärd som berör ett sådant
område måste hänsyn tas till föroreningen och
marken eventuellt undersökas för att ta reda på
föroreningens art och om marken måste efterbehandlas innan någon ny åtgärd kan komma till
stånd.

Stollift på Öjeberget

Skidor
Järvsö har en lång historia som besöksdestination och är ett välkänt besöksmål i Sverige. Ett av
besöksnäringens stora fokus ligger idag på vinter
och skidåkning. Järvsöbacken är det privata bolag
som driver skidliftar, skidnedfarter och skidbackarna. De äger cirka 80 hektar av Öjeberget. De har
även restauranger, skiduthyrning både på Bergshotellet och Skidcenter Norr med upp till 250
anställda under högsäsong. Järvsöbacken är en av
Sveriges mest besökta skidanläggningar, antalet
besökare har ökat i 20 år, varje år. Skidåkning har
erbjudits sen 1937. Idag finns det 20 nedfarter och
8 liftar, med ambitionen att växa.

Natur
Stora delar av planområdet består av industriskog,
två stora hyggen finns på norra och västra sidan. I
nordöst bryts skogen upp av skid- och cykelnedfarter.
I planområdets nordvästra del finns en sumpskog,
den utgörs av en 2 ha stor mosseskog där tall och
glasbjörk dominerar, fastställt av Skogsstyrelsen.
Fyndet består av två delområden.
Den skogklädda våtmarken har stora variationer
och erbjuder livsmiljöer för många växter och
djur. För att bevara sumpskogarnas naturvärden
är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas.
I rapporten ”Värdefull natur i Gävleborg” finns
Öjebergets branta östsluttning med. Här finns ett
litet stråk med örtrik och intressant flora. Lokalen, som ligger nedanför och öster om trappstigen, består av en liten ”skåra” i berget med lättvittrad gabbro omgiven av granit.

Cykel
Sommaraktiviteter är i en stor utvecklingsfas och
2010 invigdes Järvsö Bergscykel Park där man
cyklar utför på mountainbikes, så kallad downhillcykling. För att ta sig upp för berget används
liftsystemet. Idag finns det 20 stycken cykelnedfarter som under sommaren korsar över skidnedfarterna.
Järvzoo & Rovdjurscentrum
Järvzoo startades 1991 och är en vildmarkspark
med nordiska djur i sin naturliga miljö som besökare kan betrakta från en trätrottoar. Järvzoo,
som är beläget på bergets södra sluttning, utgör
en viktig dragningskraft för besökare året runt.
Rovdjurscentrum för de fem stora rovdjuren finns
i anslutning till parken. Djurparken har uppförts
med den uttalade ambitionen att visa nordiska
djur och verka för deras fortlevnad.

Doktorsparken är ett litet centralt naturparksområde med en liten damm. Parken övergår i en
lite skogsdunge i norr och till öppen mark i öst.
I Doktorsparken planeras en skidnedfart och lift
som kan användas året om. Liften kopplar parken
och centrum till södra Öjebergets backar och
turistboenden. Destinationsbolaget har initierat
arbetet med en detaljplan i området, som kommunen antagit.
FÖP Öjeberget
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testas under vintern 2019 och 2020( inställt pga
covid 19), detta kan mycket väl blir en permanent
lösning inom Järvsö
Lokalt finns ett begränsat antal gång-och cykelvägar. År 2013 byggdes en gång- och cykelväg ifrån
Järvsö centrum upp mot Öjebackens norra sida.
Det råder brist på centrala parkeringsplatser och
vid turistmålen kring Öjeberget finns behov av att
öka parkeringsmöjligheterna i backnära lägen och
ställplats för husbilar. Utbyggnadsmöjligheterna
för parkering i backens angöringsområden är
begränsade.

Besöksnäring
Turism och besöksnäringen har funnits länge i
Järvsö och ger orten möjligheter att överleva även
i framtiden. I Ortsanalys för Järvsö pekar man på
behovet av att ge turismens och friluftslivets intressen företräde vid exploatering men samtidigt
bevara och förstärka Järvsös naturvärden.
En stor del av besöksnäringen kretsar kring Öjeberget med Järvsöbacken och de aktiviteter som
har etablerats runt den, till exempel bergcykelparken, Järvzoo, badplats, vandringsleder, camping
och olika former av turistboende. Utbyggnaden av
antalet turistbäddar bedöms vara en av de viktigaste faktorerna för näringens expansionsmöjligheter och det backnära boendet anses ha störst
attraktionskraft.
Utvecklingen av besöksnäringen har varit god
de senaste åren. Järvsöbacken har från 2010 och
framåt haft en utveckling av antal skiddagar som
sålts med ungefär 41%. Under samma period har
Destination Järvsö AB sett en ökning i förmedlade bäddar med ungefär 103%. Järvsö Bergscykelpark, ett relativt nyetablerat bolag, har börjat sälja
cykeldagar för downhill-cykling i de södra backarna under sommarhalvåret. Bolaget står för en
relativt liten andel av det totala antalet besöksdagar men har sett en utveckling med 900% under
denna period.

Vatten och avlopp
För att realisera bebyggelse enligt föreslagen
markanvändning krävs det ett väl förberett kommunalt VA-system för att klara den kommande
utvecklingen och förhindra kapacitetsbrist. Ett
nytt projekt inom kommunkoncernen är att
lokalisera, utreda och bygga ut nya vatten- och
avloppsanläggningar för att säkerställa en hållbar
och långsiktig VA-försörjning. En större anläggning utreds för att försörja kommunens tre större
orter, däribland ingår Öjeberget. Projektet leds
av det kommunala VA-bolaget. Därtill kommer
det även att krävas investeringar i övriga tekniska
anläggningar både från exploatör och kommun.
Det finns en VA plan som Ljusdals kommun tagit
fram för att identifiera områden som bör kopplas
till det kommunala nätet, miljö- och planeringsaspekter har fått avgöra vilka områden som ska
prioriteras. Här anges anslutningsavgifter men
bara för områden med mer än 50 % fast boende
och inkluderar inte t.ex. stugbyar. Reningsverkets
kapacitet bör byggas ut för att på sikt hantera en
större mängd avloppsvatten.

Trafik och kommunikationer
Järvsö ligger 32 mil norr om Stockholm. Via E4
och riksväg 83 går det att köra bil från huvudstaden på cirka tre timmar. Tågtrafik stannar vid
järnvägsstationen i byn flertalet gånger per dag.
Närmaste stora flygplats är Arlanda som ligger
cirka 2,5 timmars bilfärd bort.
En förhållandevis stor andel av besökare till
Järvsö reser i dagsläget med tåg. Nya plattformar
planeras och det finns ett intresse av att skapa
ytterligare förutsättningar för en ökad andel tågresenärer.
Riksväg 83 är en genomfartsled men även centrumgata i Järvsö tätort. FÖP Järvsö beskriver hur
den säsongsvis är högt belastad med turisttrafik
och tung trafik som ska samsas med lokalbilism,
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter i ett
smalt gaturum. I Järvsö finns ett antal trafikprojekt på gång, både statliga och kommunala. Man
har identifierat ett problem med köer och avsaknad av GC-väg vid delar av orten. Underlaget
för kollektivtrafik är svagt, men på sikt kan det
komma att öka. Ett pilotprojekt med Skyttel-buss

Dagvatten
Dagvatten är framförallt regn och smältvatten
som hindras från att infiltreras i marken på grund
av hårdgjorda ytor, så som gator och takytor. Dagvatten är att betrakta som avloppsvatten enligt
miljöbalken. I dagsläget leds dagvatten i huvudsak
via både öppna diken och ledningar till Ljusnan
utan rening. Vissa av ledningarna är anslutna till
reningsverket.
Värme
En produktionsanläggning för fjärrvärme finns i
Järvsö och har täckning i de centrala delarna av
tätorten. Ljusdal Energi producerar och distribuerar fjärrvärmen, som huvudsakligen eldas med
biobränslet flis.
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Media
Fibernät för bredband är under utbyggnad i Järvsö och omkringliggande byar. Det regionala målet
för Gävleborgs län är att år 2020 ska minst 90%
av hushållen och 95% av företagen ha tillgång till
100Mbit/s. Mobilt bredband erbjuds av ett antal
leverantörer.
Nedfarter, spår och liftsystem
På Öjeberget finns idag 20 nedfarter och 8 liftar.
Nedfarterna och liftarna är placerade på Öjebergets norra respektive södra sida. Norrsidan nås
via Rödmyravägen där Alpvägen slingrar sig upp
på berget. På sydvästra sidan når man nedfarter
och liftar i anslutningen till Bergshotellet och
Järvzoo.
Handel och Service
Handeln är koncentrerad till centrum i Järvsö, där
finns bland annat florist, second hand-butiker,
sport- och fritidshandlare, dagligvarubutik, bank,
apotek, caféer, restauranger och en järnaffär som
även är utlämningsställe för Systembolaget. På
Öjeberget finns det sportbutiker som vänder sig
till både ortsbor och turisten. En del av handeln är
starkt formad av besöksnäringen och i anslutning
till backområdet både på norr och söder finns
också serveringar som riktar sig till verksamheternas besökare samt ortsbor.
Geoteknik
Öjebergets geologiska förutsättningar bedöms
som goda utifrån föreslagen markanvändning.
Delar av tillkommande bebyggelse kan komma
att behöva utredas närmare beroende på rådande
terrängförhållanden samt jordart för att förebygga
risker för ras- och skred. En geoteknisk utredning
i detaljplaneprocessen kan i så fall bli aktuellt,
oftast tillsammans med en dagvattenutredning.
Detsamma gäller även för förhandsbesked och
bygglov.

FÖP Öjeberget
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Landskapet
Öjeberget har både kulturhistoriskt intressanta
lämningar och är en del av kulturmiljön med utblickar och landmärken. Signifikant för Järvsö är
Ljusnan, naturen, det öppna kulturlandskapet och
höga bergstoppar. Dessa har dessutom ett stort
värde för Järvsös varumärke.
Järvsös värdefulla kulturhistoria kan tydligt avläsas i hela byn eftersom det finns en stark lokal
byggnadstradition med välbevarade småskaliga
strukturer. Kyrkan, Hälsingegårdar och världsarvscentrumet Stenegård utmärker orten och
lockar till sig besökare.
Målsättningen ska vara att bevara och bygga vidare på det vackra som redan finns och kännetecknar Järvsö. I kommande planering kan utformningsbestämmelser bli aktuellt.

Målbild
Planering handlar till stor del om att göra avvägande mellan exploatering och bevarande. För
att dels veta vad som är viktigt att bevara, dels i
vilken riktning bebyggelseutvecklingen ska ske, är
det nödvändigt att definiera Järvsös identitet. Detta har gjorts genom att lyfta fram platsspecifika
värden för Järvsö och Öjeberget. Utifrån de platsspecifika värdena har en målbild för Öjeberget
och de delar som ingår i planförslaget formulerats
som består av Närhet, Landskapet och Upplevelsen. Målbilden är i linje med Ljusdals kommuns
övergripande vision för kommunen: ”En hållbar
samhällsutveckling med hög livskvalitet, trygghet
och välfärd”. Målbilden avser att förverkligas över
en 30-årsperiod.
Närheten
Centrum och berget behöver bättre hänga ihop
genom förstärkta stråk i form av infrastruktur,
aktiviteter och bebyggelse. Genom att placera
bebyggelse i nära anslutning till befintliga målpunkter ökar man antalet människor som rör sig i
området. Det medför att förutsättningarna för att
anlägga fler målpunkter inom området förstärks.
I Järvsö ska det alltid vara nära till kvaliteter. Förstärkta stråk för gående och cyklister, minskade
barriäreffekter samt boenden med ski in/ski out
möjligheter minskar antalet biltransporter inom
och till orten.

Öppet kulturlandskap
Upplevelsen
Historia, kultur och människor gör atmosfären
i en by. I Järvsö finns en stolthet och ett starkt
lokalt engagemang och vilja att utveckla byn
som en attraktiv bostadsort, bland annat genom
besöksnäringen. Detta är en viktig del i den utvecklingspotential som finns för Öjeberget. När
fler bäddar, etableringar och nya verksamheter
tillkommer lockas fler besökare till Öjeberget och
Järvsö. Detta ger i sin tur arbetstillfällen och skapar möjligheter för Järvsö att växa. Det backnära
boendet är den mest efterfrågade formen för boende, varför ski in/ski out möjligheter ska finnas
vid anläggningar runt Öjeberget. Friluftsinriktade
etableringar, anläggningar och verksamheter som
kan bidra till att stärka upplevelsen och nyttjandet
av området bör främjas.

Närheten till naturen och kulturlandskapet är en
viktig del i Järvsö. Perifera bebyggelseområden
med längre avstånd till målpunkter i centrala
delar av Järvsö ska kompenseras av att det finns
målpunkter i direkt anslutning till dem. Värden
som utgör olika målpunkter kan vara besöksanläggningar, grönområden, skidspår och vandringsleder. Även utsikt är ett värde som bör nyttjas
vid planering av nya bebyggelseområden. Unika
utsiktsvyer för orten är berget, Ljusnan, det öppna
landskapet eller den kulturhistoriska bebyggelsen.
Det ska vara lätt att hitta till Järvsö. Järnvägen och
tågstationens läge är därför vital i detta sammanhang. Det centrala läget ger goda förutsättningar
att resa till Järvsö med tåg. Tågtrafik med väl
fungerande kommunikationer från tågstation till
boende eller anläggning och med mer miljövänliga alternativ kan bli ett attraktivt transportval för
besökare jämfört med bilen.
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Genom att skapa fler och varierande mötesplatser
skapas trygghet och social sammanhållning. Det
finns olika typer av mötesplatser. Intressen som
skidåkning, friluftsliv, och cykling lockar till sig
människor med gemensamma intressen. Mötesplatser behövs också som lockar till möten mellan
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människor med olika bakgrund, kön eller ålder,
exempelvis torg eller centrum. Dessa mötesplatser
styrs inte av status vad gäller till exempel boendeform, inkomst eller yrke. Det är viktigt att skapa
ett brett utbud av mötesplatser där det unika
värdskapet kan upplevas.

•

Utmaningar
Det finns flera utmaningar för förverkligandet av
den här planen.
•

•

•

•

•

•

•

ga stråk mellan de föreslagna utbyggnads
områdena.
Koppla samman Öjeberget med Järvsö
tätort för att skapa synergieffekter och för
marknadsföring. För att åstadkomma
detta kan stråket från Doktorsdammen
utvecklas med nya nedfarter, gondollift,
bostäder, busshållplatser, torg och verksamheter.

Strategier
För att utveckling av Öjeberget ska ske i riktning
mot målbilden har fem strategier tagits fram. En
röd tråd i strategierna är att tillvarata befintliga
kvaliteter, stärka närhet och ge utrymme för utökning. De fem strategierna är följande och presenteras i efterföljande avsnitt:
Strategi för utveckling av besöksnäringen
Bebyggelsestrategi
Infrastrukturstrategi
Dagvattenstrategi
Bevarandestrategi

Risken för mörka områden där lägenheter
står tomma delar av året och inte bidrar
till liv och rörelse. Därför är det viktigt att
blanda turistboende med året runt boende.
Säkerställa nyttan av turismen för hela
orten. För att möta den här utmaningen är
det viktigt att turismen- och lokalnäringen
samlokaliseras i de centrala utvecklingsområdena.
Undvika att exploatering sker på bekostnad av ortens karaktär vilket kan medföra
att Järvsö på sikt blir mindre attraktiv för
besökare såväl som boende. Stor vikt bör
därför läggas i den fortsatta planeringen
till eventuella konsekvenser på landskapsbild och kultur vid exploatering.
Skapa förutsättningar för tydliga, trygga
och attraktiva stråk för gående och cyklister i befintlig gatustruktur. För att möta
denna utmaning behöver nya övergångar,
cykelvägar och ny skyltning ses över.
Hantera att parkeringsbehovet varierar
över året. Under högsäsong är det brist
och under lågsäsong står stora ytor tomma. För att möta detta bör flexibla ytor
skapas som kan användas för parkering
under högsäsong och för andra ändamål
under lågsäsong.
Hantera köbildning i högt belastade 		
korsningspunkter under högsäsong. Viktigt är att skapa alternativ för besökare
till att ta bilen längs Turistvägen och 		
Vallmovägen. Det är även viktigt att skapa
möjligheter att sprida dagsturismens 		
behov av parkering och skapa förutsättningar för långtidsparkeringar utanför
centrum.
Säkerställa en god infrastruktur där kom
munen eller enskilda är huvudman för
delar av planområdet. Särskilt att säkerställa bland annat VA-lösningar och vikti-

Strategi för utveckling av besöksnäringen
Besökare kommer till Öjeberget av flera anledningar. Några av de främsta är för rekreation
på berget i form av bland annat skidåkning och
downhill cykling samt besök till Järvzoo. För att
attrahera fler besökare till Öjeberget är det nödvändigt att stärka kapaciteten med fler bäddar
med särskilt fokus på ski in/ski out möjligheter,
och även ge utrymme för befintliga och nytillkommande anläggningar att etableras och växa.
Det är också viktigt att bredda aktiviteterna så att
det finns anledning att besöka Öjeberget året om.
Ytterligare ytor för camping och ställplatser för
husbil bör skapas i anslutning till aktiviteter och/
eller liftar.
Kommunen har i samverkan med Destinationsbolaget utarbetat Järvsömodellen som är en lokal
hållbarhetsmodell. Profil och varumärke är utöver
fysisk markåtkomst viktiga beståndsdelar för att
gynna besöksnäringen. En tydlig identitet ger lokala aktörer en gemensam bild av ortens utveckling vilket bidrar till att flera kan dra åt samma
håll. För turister blir destination och vad som är
attraktivt med den lättare att ta tills sig. På detta
vis förstärks orten som destination. Detta har också stor betydelse för att nå en bredare målgrupp,
inte bara lokalt och nationellt, utan också internationellt. Järvsös profil har formulerats och består
av Genuint, Nära och Bemötande. Varumärket
som används nationellt för Järvsö är ”Alltid
18
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Vacker Nära” och för internationella marknader
”Swedish Lifestyle” och ”Natural Playground”.
För en hållbar destination ska följande aspekter
avvägas vid planering och byggande:
•
Främja företags- och befolkningstillväxt
•
Främja kortare och miljövänligare transporter
•
Ta vara på naturen och bidra till det öppna
landskapet
•
Hållbar kärna i destinationen – walk in,
walk out
•
Integrera alla näringar
•
Låta de boende i bygden vara delaktiga i
utvecklingen
•
Föra den kulturella identiteten vidare
•
Ökad kunskap och kompetens
•
Identitet i att vara genuin och nära
•
Skapa mötesplatser
•
Flexibla kommunikationslösningar

innebär att bebyggelse tillkommer nära järnvägsstationen och befintlig service, men också inom
Alpvägen eftersom inga större investeringar i
form av t ex infrastruktur bedöms tillkomma.
Området kring Vallmovägen och Doktorsdammen är det strategiskt viktigaste för ny bebyggelse.
Doktorsdammen, där ny lift och nedfart planeras, ska fungera som en nod mellan centrum och
Öjeberget.

En naturlig utveckling av aktivitetsnära boende
utanför centrum lokaliseras längs Rödmyravägen
och i angränsning till sjön Sorttjärn. Inom området finns rekreationsvärden såsom sjön, befintliga
och framtida skidliftar och crosscountrycykling.
Området kan anslutas till det kommunala VA-nätet och goda förutsättningar finns att förlänga befintliga gång- och cykelvägar i öster till området.

Fortsatt utredning
Gestaltningsprogram som omfattar en helhetslösning för profilering i orten. Detta kan göras
visuellt med skyltning, val av fasadkulörer, andra
arkitektoniska- och landskapsmässiga uttryck. Entréer till Järvsö bör förtydligas och kan ingå som
en del i ett gestaltningsprogram.

Med ett utbyggt liftsystem och nya backar på
västra sidan om Öjeberget är lägen på berget och
på den västra sidan attraktiva för boende. Dessa
områden saknar infrastruktur såsom vägar och
kommunalt VA, varför ny bebyggelse inom dessa
områden kräver stora investeringar. Området
längst i väster har goda förutsättningar för skidnära boende, camping och större parkeringsytor för
dagsturismen.
Bäddar
Utbyggnaden av antalet bäddar är avgörande
för att antalet besökare ska kunna öka. Täthet är
viktigt för att bibehålla en småskalig karaktär med
levande ytor i de centrala delarna.

Bebyggelsestrategi Järvsö Hembygsgård
Med en bebyggelsestrategi kan kommunen i
större utsträckning samordna insatser vid ett
genomförande, vilket underlättar planering och
framförhållningen i kommunens planering vad
avser investeringar och resurser. En strategi för
bebyggelsen som sker etappvis tydliggör kommunens inriktning för exploatörer och byggherrar,
men också för boende som påverkas av utvecklingen av Öjeberget.

Infrastrukturstrategi
Åtgärder för att minska bilåkande är viktiga för att
minska trafikens barriäreffekter i Järvsö. Möjligheten att kunna transportera sig gående eller med
cykel mellan olika målpunkter inom orten ska
stärkas. Det finns därför ett behov av att förbättra stråk och gena vägar för gående och cyklister.
Förutsättningar för detta finns och bör med enkla
medel kunna genomföras och ska prioriteras före
bilåkandet.

Etappvis utbyggnadstakt
För att utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt
föreslås bebyggelseutvecklingen i första hand ske
i anslutning till redan befintlig bebyggelse, centrumnära och där kommunalt VA är utbyggt. Det

Tågstationen/centrum
Orienterbarheten från tågstationen och centrum
till de nya områdena är viktig. En sammanhängande skyltning och gestaltning kan bidra till detta.
Gestaltningsprogram rekommenderas.
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t.ex. skytteltrafik mellan Öjeberget och centrum.
Kommunen ska också verka för nya busshållplatser i strategiska lägen, exempelvis i anslutning till
Vallmostråket vid Doktorsdammen.

Parkering
Antalet besökare varierar mycket mellan låg- och
högsäsong. Det visar sig tydligt i hur befintliga
parkeringsytor nyttjas. Under högsäsong råder
brist på parkeringsplatser i centrala Järvsö och i
anslutning till skidanläggningen. Under lågsäsong
är de stora hårdgjorda parkeringsytorna mer eller
mindre outnyttjade. Dessa parkeringsytor kan
ersättas med ny bebyggelse för att skapa en tät och
intim by. Nya större parkeringsytor som klarar ett
visst tryck under högsäsong bör lokaliseras nära
skidanläggningarna eller andra större besöksanläggningar, perifert från centrala Järvsö för att
minska trafiken genom byn.
En övergripande plan för parkering bör tas fram,
som dels visar nya lokaliseringar, dels parkeringsbehovet för besökare, pendlare och långtidsuppställning. Idag saknas också parkering för
husbilar. Vid de parkeringar som planeras vid
besöksanläggningar/bostäder samt i centrum är
det lämpligt att planera för laddstolpar för elbilar.
EU-direktivet för utbyggnad av laddinfrastruktur
anger att lämplig täckning av laddstationer är en
station per tio bilar.
Under genomförandet av denna plan kommer
möjlighet finnas till att skapa tillfällig parkering
för dagsturism i anslutning till ny bebyggelse och
nya liftar. De tillfälliga parkeringsytorna läggs i
utkanten av bebyggelsen. De används sedan för
ny bebyggelse varvid nya tillfälliga parkeringsytor
bereds.
Ytor som inte är lämpliga för bebyggelse bör nyttjas för parkeringsändamål eller grönyta.

Gondol/lift
Det planeras en ny lift mellan Doktorsdammen
(centrum) och Öjeberget. För att dra nytta av
investeringen ska närliggande område fyllas med
aktiviteter, boende, verksamheter och en allmän
plats ska skapas. Det här området kommer att
vara mittpunkten av orten och vara starkt associerad till Järvsö, Öjeberget och varumärkena.
Platsen ska fyllas med det liv, kultur och värdskap
som är karaktäristiskt för orten. Åtgärder för att
minska störningar för befintligt boende bör utredas i kommande planskede.
Vatten och avlopp
För att skapa förutsättningar i vattenområden
med god kvalitet för växter, djur och människor
ska ny bebyggelse så långt det är möjligt anslutas till gemensam lösning för avloppsrening. Ny
bebyggelse ska därför i första hand föreslås i nära
anslutning till redan befintlig bebyggelse och där
kommunalt VA finns. I områden där kostnaden
för utbyggnad av VA är för högt bör gemensamhetsanläggningar övervägas och som sedan får en
anslutningspunkt till det kommunala VA-nätet.
Utpekande av nya verksamhetsområden bör
tillämpas med stor försiktighet när kriterierna i
kommunens VA-plan inte uppfylls.
Bevarandestrategi
Skogen, det öppna landskapet och Öjebergets
branter är karaktäristiskt för Järvsös landskapsbild. Med de stora kontrasterna i landskapet är det
lätt att orientera sig och Öjeberget fungerar som
ett tydligt riktmärke. Tillsammans med kulturella
och miljömässiga värden utgör dessa en viktig
del av Järvsös identitet och är en del av attraktionskraften i byn. Allt byggande måste ske på ett
sådant sätt att ett växt- och djurliv bibehålls och
att människors hälsa upprätthålls eller förbättras.
Naturen utanför de byggda strukturerna bör bevaras i sammanhängande områden för att stärka den
biologiska mångfalden och skapa förutsättningar
för ett rikt växt- och djurliv. Skog som är värdefull
eller skyddad skapar ett mervärde i planområdet
och bör bevaras.

Kollektivtrafik
Goda förutsättningar finns för att öka andelen
tågresenärer till Järvsö. Tågstationen ligger centralt med bland annat restauranger och butiker
inom en radie på 500 meter. Inom ett avstånd på
1000 meter ligger södra skidanläggningen, kyrkan
och flertalet bäddar. Ytterligare ett par hundra
meter finns tillgången till de norra backarna, Alpvägen, Järvzoo, rovdjursparken, Järvsöbaden och
Stene gård.
Inom Järvsö ska kommunen verka för att fler ska
kunna välja kollektivtrafik och aktiva färdmedel
över bilen. Det här innebär att ny bebyggelse
ska placeras i anslutning till befintliga gång- och
cykelstråk och kollektivtrafiklinjer. Under vinterns högsäsong kan extra insatser inom kollektivtrafik införas för att tillfälligt öka kapaciteten,

Där ny bebyggelse tillförs ska områdenas naturliga kvaliteter och identiteter tillvaratas och stärkas.
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Varsamhet kring exploateringsgrad, bibehållande
av natursläpp, anpassningar till terrängförhållanden och andra förutsättningar på plats ska eftersträvas. Vid exploatering inom planområdet är
det också viktigt att Järvsös småskaliga struktur
bevaras. Samtidigt är det av vikt att alla faser av
Järvsös utveckling går att avläsa även i den framtida utvecklingen av byn: från bondesamhälle, till
stationssamhälle och idag som en ort med stark
turismnäring och aktivitetsutbud.

Den fördjupade översiktsplanen är ett dokument
som kommer uppfylla syftet att ha en långsiktig strategi för Öjeberget och förberedande för
kommande fysisk planering.
Beredskap för mark och fysisk planering
Kommunen har planmonopol och bär ett ansvar
för att ta fram detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner.
Varutransporter och avfallshantering
Med en ökad exploatering förväntas även transporter av varor och avfall att öka. Hänsyn bör
tas till detta i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen, både för centrumändamål och bostäder.
Verktygen för att möta en sådan utmaning kan
vara att frigöra ytor för dessa ändamål, ruttoptimering av nuvarande transporter och att samverka. Det bör planeras för utökade möjligheter
för insamling, sortering och återvinning av
avfall. Postutlämning bör anpassas till kommande exploateringar. Även högre krav på sopsortering och avfallshanteringen gör att aspekten bör
vägas in tidigt i planeringen av nya områden.

Dagvattenstrategi
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas
lokalt. Vid fördröjning och infiltration ska hänsyn
tas till hårdgjorda ytor, nederbörd samt snösmältning från både natursnö och konstsnötillverkning.
Trädplanering och gröna stråk är ett kostnadseffektivt sätt att hantera alla typer av dagvatten.
Vid lokalgator kan en naturlig fördröjning ske
via flacka sidor klädda med gräs, även grunda
diken med genomsläpp kan vara lämpligt. Dagvattenbrunnar kan anläggas i tätare områden där
riskerna anses vara högre.
Regionala mål och mellankommunal samverkan
Järvsö är en viktigt ort för omkringliggande orter
och ger positiva kumulativa effekter för bland
annat Bollnäs och Hudiksvalls kommuner. Med
bra kommunikationer med gränskommuner
möjliggörs en regional tillväxt, samverkan mellan
gränskommunerna är viktig.

Lokal byggnadstradition
Det finns ett flertal karaktärsbyggnader i tätorten som är betydelsefulla för förståelsen av
olika tidsåldrar. Bland annat Järvsö kyrka, som
är utnämnd till Sveriges största landsortskyrka.
Röda gården, som är Öjeskolans första byggnad.
Det gamla Tingshuset, Järvsöbaden, Stene Gård
tillsammans med flera välskötta, traditionella
gårdar av hälsingestil som ligger inne i tätorten
och utgör fina exempel på lokal byggnadstradition. Förutom de större och mer iögonfallande
byggnaderna finns flera komplementbyggnader
av olika slag: uthus, lador, härbren och gårdshus
som ofta ligger kvar inne i de nya kvartersbildningarna som även de är värdefulla. Tolkningen
av lokal byggnadstradition inom planområdet
kan skilja sig från centrala Järvsö, för ny bebyggelse inom vissa områden kan kommunen ställa
strikta anpassningskrav. En bedömning för varje
enskilt fall kan krävas för att få en enhetlig stil i
ett område.

Genomförande
Den fördjupade översiktsplanen är ett långsiktigt
dokument som inte är juridiskt bindande utan ska
ses som ett hjälpmedel för kommunen, exploatörer och medborgare. För att genomföra utbyggnationer och nå en önskad utveckling av Öjeberget
bör en samverkan ske mellan exploatörer och
kommunkoncernen.

FÖP Öjeberget
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Stråk och kopplingar
Att hitta sammanhängande stråk med infrastruktur är ett mer kostnadseffektivt sätt att anlägga
exempelvis vatten- och avloppsledningar eller
anslutande vägar. För att få planförslaget realistiskt och genomförbart krävs en del investeringar
i infrastrukturen. Detta kan göras av exploatören
eller kommunen, ibland även en kombination.
Vid upprättandet av nya verksamhetsområden
för kommunalt vatten och avlopp så bör man
identifiera behovet samt uppskatta den samhällsekonomiska nyttan för att kunna investera i nya
anläggningar.

Huvudmannaskap
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för
de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl
för att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen. Kommunen
kan också bestämma att det inom en och samma
detaljplan ska vara olika huvudmän för olika
allmänna platser, det vill säga enskilt huvudmannaskap för vissa allmänna platser och kommunalt
för de övriga.
Om det finns särskilda skäl kan någon annan
än kommunen vara huvudman, så kallat enskilt
huvudmannaskap. Det ska tydligt framgå vilka
avvägningar som gjorts samt vad huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda. Särskilda skäl kan till exempel vara att området är avsett
för bostadsbebyggelse som endast används under
delar av året, för industriområde eller för att få en
enhetlig förvaltning vid ny eller kompletterande
detaljplaneläggning i ett område där det finns
enskilt huvudmannaskap sedan tidigare. Enskilt
huvudmannaskap bedöms som lämpligast inom
de flesta utpekade områdena.

Anläggandet av nya vägar bör följa gällande krav
på lutning och ha den standard som kommunen
kräver.
Detsamma gäller anläggandet av nya gator och
gc-vägar inom planområdet. Vid angöring till det
statliga vägnätet tillämpas Väglagen (1971:948).
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Områdeskarta
4.
5.
6.

I detta kapitlet redovisas föreslagen mark- och
vattenanvändning och rekommendationer för
planering och byggande. Planområdet är indelat
i sex delområden. För varje delområde finns en
kort beskrivning av förutsättningar, rekommendationer för framtida utveckling samt en sammanfattning av konsekvenser. Förutsättningar
och konsekvenser behandlas mer utförligt i Del 2
respektive Del 5.

Alpvägen
Rödmyravägen
Bäckfåran

Sammanfattning
Planförslaget möjliggör för utveckling av aktiviteter och rekreation på Öjeberget. Berget kopplas ihop med centrum. Huvuddelen av de 6000
bäddarna som föreslås ligger i centralt läge med
närhet till kollektivt resande, centrum, besöksmål
och befintlig infrastruktur. Resterande bäddar
placeras förslagsvis i anslutning till liftar eller
besöksmål. Planförslaget tar hänsyn till viktiga
naturvärden och till landskapsbilden. För att bidra
till utvecklingen av en hållbar destination tas vissa
natur- och kulturvärden i anspråk. Detta görs
med noggrann utredning och områden har även
pekats ut för att bevaras.

Både de ställningstaganden som redovisas här och
de strategier som har redovisats i Del 3. Strategier ska beaktas vid planering och byggande.
De förslag som ges för markanvändning i denna
handling är inte lagligt bindande. Avsteg kan ske
om de uppfyller planens övergripande intentioner. Planförslaget ligger inom plangräns för
den fördjupade översiktsplanen för Järvsö 20142024. Vid konflikt mellan dessa handlingar är det
rekommendationerna i denna fördjupade översiktsplan som gäller, då den ersätter de tidigare
ställningstagandena.
Planområdet är indelat i sex delområden:
1.
Vallmostråket
2.
Friluftsområdet
3.
Badtjärn
24
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Markanvändningskarta
Generella riktlinjer
Följande riktlinjer gäller för alla delområden i
planförslaget.

Teckenförklaring
För varje delområde anges förslag för markanvändning på karta.

•

B Boende
Boende [B] avser här alla byggnader som varaktigt eller tillfälligt används för övernattning
oberoende av ägandeform. Olika typer av boende
kan t.ex. vara bostadshus, lägenheter, fritidshus,
vandrarhem eller hotell. Viss kompletterande bebyggelse som restauranger, lekplatser, parkeringar,
garage eller verksamheter som inte är störande
kan tillåtas. Liftar, nedfarter och relaterad service
är även tillåtna för att skapa närhet mellan boende
och backar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tillfälligt och permanent boende bör
blandas
Trafik – öka tillgänglighet och orienterbarheten, särskilt för gång- och cykel samt
tågresenärer
Lämplighet för högre våningstal kan prövas i anslutning till viktiga målpunkter,
mötesplatser
Bebyggelse bör placeras med hänsyn till
landskapet och terrängen.
Bebyggelse bör gestaltas med omsorg och
med utgångspunkt i den lokala byggnads
traditionen.
Större byggnadsvolymer bör delas upp och
kopplas till den lokala byggnadstraditionen
Strandskydd ska upphävas enligt MB 7:18
Nödvändiga tekniska anläggningar får
uppföras. Avsteg från höjdkrav kan prö
vas.
Fornlämningar kan förekomma inom om
rådena. Ytterligare utredning kan krävas i
kommande planering.
FÖP Öjeberget

C Centrum
Centrum [C] avser all sådan verksamhet som
bör ligga centralt och vara tillgängligt till många
människor. Till dessa räknas butiker, service,
parker, gator, mötesplatser, samlingslokaler,
skolor, hotell, vandrarhem, kontor och sjukvård.
Verksamheter som innebär omgivningsstörningar, oacceptabla risker för omgivningen eller alltför
ytkrävande bör inte tillåtas inom område för
centrum.
25

H Handel
Handel [H] avser mindre handel av varor och
tjänster som är relaterade till besöksnäringens
verksamheter.
N Natur
Med naturområden [N] avses större sammanhängande som är värdefulla för friluftsliv, kulturmiljö och landskapsbild. I området ska mindre
verksamheter och anläggningar som gynnar
rekreation och friluftsliv tillåtas, till exempel
vindskydd, rastplatser, vandringsleder, skidspår,
utsiktsplatser och skoterleder.
Inom områden med [N1] markerade områden
får dessutom nedfarter, liftsystem och tillhörande
byggnader uppföras. Vindskydd, tekniska anläggningar, elljusspår och dylikt får anläggas. En
mindre icke sammanhållen bebyggelse kan tillåtas
om natur och friluftsvärden fortfarande kan tillgodoses.
R Besöksanläggningar
Med besöksanläggningar [R] avses markanvändning som riktar sig till besökare. Det kan röra sig
om utvidgning av befintliga verksamheter eller
uppförandet av nya. Begränsad tillfällig vistelse,
det vill säga hotell eller vandrarhem, är tillåtet
inom området, men inte camping. Kompletterande handel som biljettförsäljning, souveniraffär
eller mindre butiker tillåts. En kombination av
bestämmelsen kan bli aktuellt.
P Tillfällig vistelse och parkering
Med tillfällig vistelse [P] avses större parkeringsytor som är avsedda för dagsbesökare till skidanläggningen. Mindre parkeringsytor för boende
och verksamheter förutsätts inrymmas inom
respektive användningsområde. Området skulle
också kunna användas för camping och uppställningsplats för husvagn/husbil.
Ovanstående definitioner liknar Boverkets
standard inom planbestämmelsekatalogen.
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1. Vallmostråket
Vallmostråket är beläget mellan Öjebergets östra
sida och centrum. Området är 33 hektar stort.
Doktorsdammen i norra delen av delområdet
är beläget mindre än 100 meter ifrån centrum,
200 meter från järnvägsstationen. Det finns en
detaljplan på skidnedfart från sydöstra sidan om
Öjeberget till Doktorsdammen.

I området finns småskalig bostadsbebyggelse i 1
till 2 våningar, med varierande ålder. Längre upp
mot berget finns ett stort antal modernare turistboenden, bergshotellet, Järvzoo, parkeringsytor,
en restaurang och Järvsö IF:s lokaler. Här ligger
också startpunkten för bergscykling med cykeluthyrning och anslutning till liftsystemet upp
till Öjeberget. Tre av de största aktörerna inom
Järvsös besöksnäring ligger inom Vallmostråket.
I södra delen av Vallmostråket finns en förskola
och Järvsö skola med elever i årskurs 4 till 9 samt
förberedelseklass. På skolan finns också fritidsgård och Järvsö bibliotek. Större delen av det
bebyggda området inom Vallmostråket är detaljplanelagt.

Doktorsdammen med de tillkommande anläggningarna och centrala läge har potential att
förlänga centrum och bli annonsläget för Järvsö.
Området föreslås förtätas med bebyggelse, centrum och bostäder. Elljusspåret föreslås bevaras
och naturområdet ska fortsatt användas som
friluftsområde.

VÄRDEN: centrumnära, aktiviteter, infrastruktur

Förutsättningar
Marken består av lera-silt och morän. Terrängen
är svagt lutande i större delen av området. Turistvägen är den mest trafikerade vägen i Järvsö.
Vallmovägen är säsongsvis tungt trafikerad på
grund av det stora antal besökare som söker
sig till de södra nedfarterna och Järvzoo. En ny
busshållplats planeras i anslutning till Doktorsdammen. Söder om parkeringarna längst upp på
Vallmovägen finns naturmark och ett elljusspår.
FÖP Öjeberget

Intressen
Hela delområdet berörs av riksintresse för rörligt
friluftsliv. Söder om vattendraget är riksintresse
för kulturmiljövård samt riksintresse för naturvård utpekade. Det finns även en nyckelbiotop
inom området. Naturområdet söder om Vallmovägen är ett allmänt rekreationsområde med
stigar och elljusspår. Området närmast Öjeberget
samt söder om Vallmovägen omfattas inte av det
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kommunala verksamhetsområdet för vatten- och
avlopp. Delar av Vallmostråket berör Turistvägen
(väg 83) som är av riksintresse för kommunikationer och utpekad led för farligt gods. Turistvägen
är även utpekad som viktigt stråk för gång- och
cykeltrafik. Strandskydd 100 meter gäller för vattendrag. Delar av området kan beröras av strandskydd.

•
•

•

Rekommendationer
Ett 20-30 meter brett stråk för lift och nedfart från
Järvsö Bergscykelpark till Doktorsdammen bör
säkerställas enligt gällande plan. Längs stråket kan
anläggningar för rekreation anläggas samt inom
området även centrumändamål och bostäder.
Dagvattenhantering och bullerfrågor ska bektas
vid lovgivning. Gång och cykelväg ska prioriteras som transportmedel. Stor hänsyn ska tas till
trafiksäkerhet och tillgänlighetsaspeketen, inom
området rör sig en betydande andel barn och
unga. Nya parkeringsplatser inom området kan
bli aktuellt för både besökare och ortsbor.
Förtätning med centrum- och bostäder bör ske
längs med befintliga gator.

•

•
•

och tillgänglighet till den säkerställas för
fotgängare och cyklister.
En sammanhängande gång- och cykelväg
ska prioriteras inom området
Planskilda korsningar över Turistvägen
bör utredas för att skapa bättre tillgänglig
het till centrum, järnvägen och målpunk
ter öster om järnvägen samt ökad säkerhet
En ny passage över järnväg (entré) för
gående och cyklister bör uppföras för att
stärka Vallmostråkets koppling till centrum, Kyrkön och Stenegård.
Utrymme finns för samordning av parkering för dagsbesökare till de olika anläggningarna inom delområdet (cykelparken,
skidanläggningen, södra delen)
Parkering, tillgodoses för att utveckla området.
Säkerställ att ny busshållplats anordnas
längs Turistvägen.

Landskapet
•
Ytterligare fornlämningar kan finnas inom
området och ska därför utredas i kommande detaljplaneskeden.

Längs östra sidan av området bör en busshållplats
anläggas. Busshållplatsen kommer att fungera
som en trafiknod för kommande etableringar och
anläggningar inom vallmostråket. Trafiksäker
passage över eller under väg 83 mot Stenevägen
bör anordnas. I den nordöstra delen av Vallmostråket tillåts bostäder och centrumändamål.
Bebyggelsen bör vara 1-4 våningar hög och
mellan 25-30% av fastighetsarean bör bebyggas.
Kopplingen för gång- och cykeltrafik mellan
Doktorsdammen, Centrum, Järnvägsstation och
östra sidan av järnvägen bör utredas i kommande
planering.

•

Naturområde öster om parkeringsplatserna på Vallmovägen ska bevaras.

Upplevelsen
•
•

Elljusspåret avses sparas, nya bostäder som
förhindrar friluftslivet ska bedömas restriktiv då
det allmänna intresset med ett centralt elljusspår
bedöms som högre än förtätning av bostäder.

•

Separat gång och cykelväg föreslås att utvecklas
inom området och säkrare anslutningar till och
från skolan samt för bebyggelsen. Naturen i närheten av skolor ska bevaras för att stärka ett rikt
friluftsliv.

•

Närheten
•
Skidlift kan uppföras vid Doktorsdammen

•
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Vid planering och byggande i anslutning
till Öjeberget bör verksamhetsområdet för
VA utökas.
Vid anläggande av nytt liftsystem bör man
utforma platsen på ett sätt som minskar
bullerproblematiken.
I området kan en torgyta skapas. 		
Bebyggelsen kring området bör ha centrumfunktioner, det vill säga café, restauranger, hotell, handel och likande i botten
våningen.
I området tillåts högre bebyggel-		
se på 1-4 våningar. Längst övriga Vall mostråket tillåts byggnader på 2 våningar.
Högre byggnadshöjder kan prövas för
byggnader som tjänar som landmärken.
Särskild hänsyn ska då tas till utförande.
1200 bäddar kan anläggas i området.
FÖP Öjeberget

•

Användning för ny bebyggelse i hela Vallmostråket ska vara bostäder och centrum.

Konsekvenser
Miljö
En viss trafikökning kan komma att ske om
förslaget realiseras. Den totala inverkan på miljön bedöms vara försumbar, konsekvenserna för
kommande etableringar bör utredas enligt rutiner
för undersökningar om betydande miljöpåverkan.
Sociala
Skidnedfart skapar goda förutsättningar för barnfamiljer, barnskidåkning och barnaktiviteter mitt i
Järvsö. Allmänna ytor skapar mötesplaster.
Ekonomiska
Hög exploatering, ett förlängt centrum och hög
aktivitet i området skapar ökat fastighetsvärde.
Ett förstärkt aktivitetscentrum lockar fler besökare till Järvsö vilket medför fler arbetstillfällen och
ökad omsättning inom handel och service.

FÖP Öjeberget
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2. Friluftsområdet
Friluftsområdet utgör större delen av planen med
sin 252 hektar stora yta och omfattar Öjebergets
bergstoppar och sluttningar. Området avgränsas i
söder mot vildmarksparkens inhägnad. I nordöstra delen av berget avgränsas området mot Alpvägen. I norr, väster och i öster avgränsas området
vid bergets fot. På Östra sidan av berget finns
befintliga nedfarter och liftsystem. Västra sidan av
berget består av skog.
Planförslaget föreslår att befintliga nedfarter
bevaras och utvecklas västerut för friluftslivet och
besöks- näringen. På topparna kan det vara lämplig med ny bebyggelse så som boende, toppstugor,
restauranger, hotell eller liknande. Besöksanläggningar i attraktiva topplägen kan prövas.

söksnäringens intressen. På de högre partierna av
området finns vackra utsikter över hela Ljusnan
och det omgivande landskapet. Den 4 kilometer
långa vandringsleden Tornbergsleden går igenom området. Det saknas större vägar och annan
teknisk försörjning för bebyggelse. Utvecklingspotential finns för befintlig besöksanläggning.
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Eventuella markföroreningar kan förekomma. Höga radonvärden
förekommer i området.
VÄRDEN: skidåkning, vandring, downhill cykling, landskapsbild, utblickar, natur, bergstoppar,
svampplockning, djur, harmoni, ridning
Intressen
Hela området ingår i naturvårdsprogrammet.
Strandskydd 100 meter gäller vid vattendrag. Det
finns tre fornlämningar inom området som ligger
samlat i nära angränsning till delområdet Badtjärn. Dessa består av ett antal gruvhål. Tornbergsleden är av stort allmänt intresse för rekreation.

Förutsättningar
Marken består i västra och norra delen av moränjord och övergår från morän till ett allt tunnare
jordtäcke för att slutligen utgöras av berggrund
på sydöstra sidan. På Öjeberget finns sedan lång
tid tillbaka skidnedfarter. På senare tid har även
cykling tillkommit. Skog täcker de delar som inte
nyttjas för nedfarter. Berget har stora förutsättningar att exploateras vidare västerut från befintliga anläggningar för rekreation, friluftsliv och be30
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Rekommendationer
Planering och anläggande av liftar och nedfarter kan med fördel samordnas med planering av
bebyggelse vid bergets fot i delområdena Rödmyravägen och Bäckfåran. Dalstationerna ska
tillgängliggöras för omkringliggande bebyggelse.
Inom området kan vattentorn eller vattenreservoar uppföras. Inom området kan viss bebyggelse
prövas, restriktivitet gällande nya sammanhållna
bostadsområden ska beaktas. Enskilda verksamheter och mindre bebyggelse kan anses lämpligt
med krav på utformning, förbindelser och geotekniks utredning.

Konsekvenser
Miljö
Exploateringen av Öjeberget tar stora mängder
naturmark i anspråk och medför lokalt ökade
utsläpp och föroreningar. Nyttjande av berget
kan komma att medföra barriäreffekter för djur.
Påverkan på landskapsbilden sedd från nordväst.
Strimmor av nedfarter. Hur vi hanterar avfall och
avloppsanläggningar bör ses över.
Sociala
En god exploatering av Öjeberget skapar liv och
rörelse inte bara upp på Öjeberget men även i
Järvsö som följd av ett ökat antal besökare.

Närheten
•
•

•

Ekonomiska
Utbyggnad av nya nedfarter är viktigt för ortens
attraktionskraft. Anläggningskostnaden är hög för
VA, infrastruktur och bebyggelse.

Liftar bör förbinda tillkommande bebyggelse vid bergets fot med bergets topp.
Koppling till delområdet Bäckfåran med
nya liftar och nedfarter bör prioriteras för
att möjliggöra att ny dagsparkering
förläggs där.
Järvzoo får möjlighet till ny entré från
toppen.

Landskapet
•
Med hänsyn till platsens värden och land
skapsbild bör gröna stråk bibehållas vid
exploatering och utveckling av området.
Naturstråk för lek, vandring, skidspår och
skoter kan lokaliseras i de gröna stråken.
•
Eventuella föroreningar inom området ska
identifieras och utredas innan planläggning och byggande.
•
Bebyggelse i området bör utöver att anpassas till lokal byggnadstradition även an
passas efter natur och landskapsbild.
Upplevelsen
•
För utveckling av Öjeberget ges möjlighet att anlägga nya nedfarter och liftar
samt tillhörande servicebyggnader. Det
ges även möjlighet att anlägga leder för
vandring, skoter och längdskidor.
•
Bebyggelse bör inte vara högre än två
våningar. Högre bebyggelse kan prövas
inom med [RB] betecknat område.
•
Hotell, badanläggning eller en kombina
tion kan anläggas på bergets topp.
•
Bebyggelse inom Friluftsområdet bör
anpassas till landskapsbilden då det kom
mer vara synligt från stora avstånd.
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3. Badtjärn
Detta område är beläget en kilometer sydväst om
Järvsö centrum och omfattar vildmarksparken
Järvzoo och ett skogsområde och en mindre sjö,
Badtjärn. Området är 87 hektar stort och utgörs
till stor del av skog (gran). Det avgränsas i norr
av Öjeberget, i söder av skogsmark och i öster av
bebyggelsen kring Vallmovägen.

område för vatten och avlopp.
VÄRDEN: rekreation, rörelse, djur, natur, aktiviteter, cykling, klättring, grönstråk,
Intressen
Området ligger inom riksintresset för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och det rörliga
friluftslivet. Området ingår i Naturvårdsprogrammet. Strandskydd 100 meter gäller för vattendrag
och sjön Badtjärn.

I delområdet Badtjärn kan befintliga besöksanläggningar utvecklas. Sjön Badtjärn och omkringliggande naturområde ska bevaras. Ett naturområde planläggs i södra delen.

Strax söder om sjön Badtjärn finns två nyckelbiotoper, ena bestående av barrskog med rörligt
markvatten, denna andra bestående av barrskog
med rikligt med död ved. Utanför området Badtjärn, norr om djurparken, finns tre kulturhistoriska lämningar som består av ett antal gruvhål.
Sjön Badtjärn är av ett stort allmänt intresse som
utflyktsmål och rekreationsområde.

Förutsättningar
Marken består av morän och är på vissa ställen
tunt jordtäcke på berg. Området ligger på bergsluttningen och ett mindre vattendrag rinner
genom det skogbeklädda området ned till sjön
Badtjärn och vidare ned mot Ljusnan. En stor
del av delområdet utgörs av Järvzoo vars entré är belägen i vid Vallmovägen. En stor del av
verksamheten ligger innanför stängsel. Området
kring sjön Badtjärn används i verksamhetens
utbildning. Det är i dagsläget brist på parkeringar
i området. Området ligger utanför verksamhets-

Rekommendationer
En utökning av besöksanläggningen är möjlig
norrut och även prova markens lämplighet för
bostäder i angränsande norra delen. Stor hänsyn
ska tas till djurparken.
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Närheten
•

Allmänheten ska ha tillgång till sjön Badtjärn och området ska inte hägnas in.

Landskapet
•
Badtjärn ska fortsatt fungera som ett 		
besöksmål för friluftsliv, rekreation och
evenemang/utbildning.
•
Nyckelbiotoperna ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras.
Upplevelsen
•
Området ska fortsatt kunna utvecklas för
besöksmål.
•
Vid planering och byggande inom området ska hänsyn tas till besöksanläggningens djur genom att beakta ett skyddsavstånd om minst 20 meter mellan stängsel
och ny bebyggelse.
•
I anslutning till Badtjärn kan enstaka bebyggelse så som café eller värmestuga tillåtas.
•
Byggnader bör inte vara högre än 1-2
våningar.
Konsekvenser
Miljö
Bevarad naturmark föreslås i södra delen för att
säkra nyckelbiotoper samt fortsättningsvis vara ett
orört område.
Sociala
Sjön Badtjärn kan fortsätta tjäna som en social
mötesplats.
Ekonomiska
Verksamheterna i området är en viktig del av
besöksnäringen och en utveckling av dessa kan
medföra ett ökat antal besökare vilket bedöms till
viss del gynna samhället.
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4. Alpvägen
Delområdet ligger beläget på Öjebergets nordöstra sida med boende, camping, hotell, restaurang
och café längs den serpentinsträckta Alpvägen
som ansluter till Rödmyravägen. Den östra och
södra delen utgörs av ett brant sluttande skogsområde och avgränsas av bebyggelse vid bergets
fot. I väster avgränsas området av nedfarter med
tillhörande anläggningar. Området är 40 hektar
stort.
Delområdet Alpvägen kan förtätas där så är möjligt enligt gällande detaljplaner. Den östra branten
ska bevaras för sina naturvärden och för landskapsbilden. Befintlig utkiksplats bör bevaras.

VÄRDEN: backnära, befintlig infrastruktur,
utblickar, utsiktsplats, Ljusnan, liftar, barnområde, nära centrum, gång- cykelväg, serpentinväg,
naturvärden, Tornbergsleden, restauranger
Intressen
Området berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv. Det ingår också i Naturvårdsprogrammet.
Tornbergsleden är av stort allmänt intresse för
rekreation. Skyddsvärd natur finns i anslutning till
leden. Delområdet är viktiga för landskapsbilden
sett från Järvsö centrum och Stenegård.
Rekommendationer
Möjlighet finns för förtätning inom området. Den
östra branten med skog och örtrik flora ska behållas som naturmark.

Förutsättningar
Marken består av tunt osammanhängande jordtäcke på berg. Vegetationen består främst av skog.
Området är beläget på en välexponerad höjd som
är viktig ur landskapsbildssynpunkt. Från Järvsö
och Ljusnandalen syns den träbeklädda branten
väl och enstaka hus sticker fram. Området ligger
till stor del inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. En befintlig gång- och
cykelväg går mellan Alpvägen och Järvsö centrum. Besökare och boende har närhet till backar,
liftar och cykelleder.

Närheten
•
Angöring sker idag via Alpvägen och kan
fortsatt användas som primär tillfartsväg,
med hänsyn till lutningar bör nya an-		
slutningar utredas, via Alpvägen.
En koppling ner mot centrala Järvsö är att
föredra.
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Landskapet
•
Hela östra delen av området behålls som
naturmark. Skyltning, vindskydd och
grillplatser samt mindre åtgärder för att
stärka befintlig natur bör kunna tillåtas,
dock ingen bebyggelse.
Upplevelsen
•
Inom skidanläggningen kan mindre		
kompletteringar och tillägg av bebyggelse
inrymmas.
•
Tillägg i bebyggelse och verksamhet som
gynnar nyttjande året runt förespråkas
inom området.
•
Bebyggelsen bör tillåtas i 1-2 våningar.
Högre bebyggelse kan prövas om det bedöms att påverkan på andra intressen är
försumbar.
Konsekvenser
Miljö
Konsekvenserna för miljön blir ringa då ingen
ytterligare mark ianspråktas för bebyggelse och
inga avsevärda ingrepp i naturmiljö förväntas
förekomma. Aktuell plan stärker bevarandet av
natur och landskapsbild
Sociala
Alpvägens sociala funktioner upprätthålls och
stärks.
Ekonomiska
Viss kommunal infrastruktur finns idag i området. Risk föreligger att ytterliggare investeringar
kan bli kostsamma i form av vägar, vatten- och
avlopp.
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5. Rödmyravägen
Delområdet ligger längs Rödmyravägen vid Öjebergets norra fot. Området ska ses som en förlängning av tätortens bebyggelse och bebyggelsen
kring Alpvägen. Strax norr om Rödmyravägen
ligger sjön Sorttjärnen och det karakteristiska
odlingslandskapet. Området är 23 hektar stort.
Befintlig bebyggelse inom området är främst
knutna till Järvsöbackens verksamhet.
Längs Rödmyravägen planeras nya bostäder. I
anslutning till befintliga anläggningar kan förtätning ske om parkering för dagsturister kan lösas
på annan plats. Besökare och boende kommer att
ha närhet till backar, liftar, bad och cyklingsleder.
Med ett förlängt gång- och cykelstråk från Alpvägen tar sig boende smidigt ned till centrum två
kilometer bort.

avlopp bör anläggas längs Rödmyravägen. Förutsättningarna är goda för en tätare bebyggelse.
Intressen
Del av området berörs av riksintresse för rörligt
friluftsliv. Området ingår också i Naturvårdsprogrammet. Delar av området ligger inom strandskydd 100 meter.
Rekommendationer
Bebyggelsen av det här delområdet kan med fördel ske etappvis allt eftersom liftar och nedfarter
tillkommer. I varje etapp kan parkeringar tillfälligt anläggas för dagsturism och parkeringsytor
anlagda i tidigare etapper bebyggas. När sedan
den sista bostadsetappen påbörjats kan istället en
permanent parkeringsyta för dagsturism anläggas
i delområdet Bäckfåran. Ett centralt stråk med
gata och gc-väg rekommenderas.

VÄRDEN: Aktivitetsområde, närhet is och badplats, utsikt över åkerlandskapet, nära centrum,
Sorttjärnen, Rödmyravägen

Närheten
•
Angöring till området från Rödmyravägen
ska i största möjliga mån anordnas samlat
med ett fåtal infarter.
•
En ny anslutning till delområdet Bäckfåran bör säkerställas från väg 696 (Rödmyravägen) i västra delen av delområdet.

Förutsättningar
Området ligger i en svag norrsluttning med vegetation av tall och gran. Marken består enligt SGU
av morän och postglacial sand. Inga kända naturvärden finns i området. Kommunala vatten och
36
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•
•

En trafiksäker passage till badplatsen vid
Sorttjärn bör säkerställas.
Tillgänglighet till liftar och nedfarter ska
ej byggas bort.

Landskapet
•
Ett par större grönstråk i nord/sydlig rikt
ning bör säkerställas i detaljplan så att djur
kan röra sig fritt mellan omkringliggande
naturmark och Öjeberget. Grönstråk kan
med fördel användas som gena stråk till
liftar och nedfarter.
Upplevelsen
•
Bostadsbebyggelse med omkring 1500
bäddar föreslås i 1-2 våningar. Högre 		
bebyggelse kan prövas i anslutning till skidanläggningen. Längst det centrala stråket
och i anslutning till liftar bör exploateringsgraden vara kring 25 % av fastighets
arean. Resterande delar kan vara lägre
men bör inte understiga 15%.
Konsekvenser
Miljö
Skogsmark tas i anspråk för bebyggelse. Trafik
ökar längs Rödmyravägen. Ökad barriäreffekt för
djur. Landskapsbilden förändras för närliggande
boende. Då verksamhetsområde för vatten och
avlopp avses utökas hit minimeras effekter på
miljön.
Sociala
Utvecklar samhällets gång- och cykelnät och fler
kan gå och cykla tryggare. Förstärker närheten till
centrum och stärker kopplingen till andra målpunkter såsom badplats.
Ekonomiska
Nya bostäder möjliggör för ökad turism och
besöksnäring. Investeringskostnaderna i det här
området är förhållandevis låga då infrastruktur
finns eller är lätt att ansluta.

FÖP Öjeberget
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6. Bäckfåran
Området ligger på västra sidan om Öjeberget
ungefär fyra kilometer ifrån Järvsö centrum och
består av 33 hektar naturmark. Området avgränsas av Öjeberget i öst och Rödmyravägen i Norr.
Inom delområdet finns en bostadsfastighet.
Närheten till liftar och backar samt den flacka
terrängen gör området attraktivt för nya bostäder,
camping och större parkeringsytor. Genom att
utveckla större parkeringsytor här kan centrum
avlastas från trafik.

Intressen
Hela området är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv. Området ingår även i Naturvårdsprogrammet. Strandskydd 100 meter gäller vid
vattendragen som rinner västerut. Fornlämningar
finns utanför planområdet i nordvästlig riktning.
Delar av området ligger inom riksintresse för
kulturmiljövård. I området finns två av skogsstyrelsen utpekade sumpskogar som ingår i en viktig
djurpassage i nord-sydlig riktning.

Förutsättningar
Terrängen är relativt plan och marken består
huvudsakligen av morän med inslag av svallsediment, grus. Marken är skogbeklädd och har ett
antal bäckar som avvattnar bergets västra sida.
Med undantag för skogsvägen som går genom
området saknas infrastruktur. Området ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp och avses inte anslutas. Avvattningen i
området är väsentlig för att säkerställa kommande
bebyggelse.

Rekommendationer
Bäckfåran bör utvecklas tidigt med liftar, nedfarter och ny väg om man ska kunna nyttja området
som dagsparkering. Genom att planlägga ovan
nämnda funktioner kan centrum avlastas från
trafik från besökare som endast avser nyttja skidnedfarterna. För att en stor andel av dagsturismen
ska välja att nyttja dessa parkeringsytor bör parkeringen ligga så att man kan ta skidorna ned till
dalstationen och åka med skidor direkt till bilen.
Inom området inryms cirka 1000 bäddar i nära
anslutning till liftar. Utöver dessa bäddar tillåts
camping med tillhörande servicebutik. Naturom-

VÄRDEN: Rinnande bäckar, svagt sluttande, läge
för bebyggelse och anläggningar
38

FÖP Öjeberget

Sociala
Dagsparkering, camping och blandat boende gör
förutsättning för varierad målgrupp. Risk finns att
delar av Bäckfåran kan upplevas som otryggt.

rådet i norra delen avses säkerställa naturvärden
och passage för djur.
Närheten
•
Vid sumpskogarna bör det centrala stråket
dras längsmed backarna och stor vikt bör
läggas vid att göra stråket tryggt.
•
Tillgänglighet till liftar och nedfarter ska
ej byggas bort.
•
Infarten till området bör utredas 		
så att ökad kapacitet och trafiksäkerhet
uppnås.
•
Parkeringsytor bör anläggas i nära anslutning till liftar och nedfarter.

Ekonomiska
Befintlig infrastruktur saknas, kommunalt vatten
och avlopp avses inte dras hit. Gemensamhetsanläggningar bör upprättas och på sikt anslutas till
kommunalt vatten och avlopp vid Rödmyravägen.
Terrängen är relativt plan vilket ger förutsättning
för camping och parkering.

Landskapet
•
Vid utveckling av Bäckfåran behöver 		
strandskyddet hävas.
•
För att gynna växt- och djurliv är det 		
viktigt med gröna släpp mellan bebyggelsen, i synnerhet längs bäckar där höga naturvärden förekommer.
•
Vid planering och byggande ska avvattningen från berget hanteras.
•
Ingen bebyggelse bör placeras inom med
[N] markerade områden.
Upplevelsen
•
Bostadsbebyggelse med totalt 1000 bäddar föreslås i 1-2 våningar. Högre bebyggelse kan prövas i anslutning till skidanläggningen. Exploateringsgraden i anslutning till lift och nedfarter bör vara kring
25% av fastighetsarean. Resterande delar
kan vara lägre men bör inte understiga
15%.
•
Ett campingområde föreslås som även
inrymmer tillhörande servicebyggnader.
•
Utformningen av det centrala stråket bör
ske enligt de riktlinjer som ges under rub
riken Stråk och kopplingar.
•
Parkeringsytor bör brytas upp med gröna
släpp.
Konsekvenser
Miljö
Förslaget tar orörd naturmark i anspråk för bebyggelse. Naturvärden samt passager och sammanhängande naturmiljöer för djurliv säkerställs.
Besöksnäringen kommer medföra ökad biltrafik.
Dagvattnet bör hanteras varsamt.
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Riksintressen

DEL 5: STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING

naturmark.
•
Bedöms påverka områden av riksintresse.
•
Bedöms inte negativt påverka möjligheterna
att uppfylla nationella och regionala mil
jömål.
•
Bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
•
Bedöms inte påverka något Natura 		
2000-område.

Syfte
En översiktsplan kan normalt antas medföra en
betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning (3§, kap 6 miljöbalken) ska
göras när en översiktsplan upprättas eller ändras.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattandet så att
en hållbar utveckling främjas.
Avgränsning
Undersökningen (6§, kap 6 miljöbalken samt 5§
Miljöbedömningsförordningen) är den analys som
leder fram till ställningstagandet om betydande miljöpåverkan kan förväntas. I undersökningen ingår
även ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen
och ev. andra berörda kommuner. Undersökningen
utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa
vilka typer av miljöpåverkan som behöver utredas vidare i planbeskrivningen eller i en strategisk
MKB.

Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om
att ett plangenomförande sammantaget kommer
medföra en betydande miljöpåverkan och att en
strategisk miljöbedömning ska genomföras. Länsstyrelsen anser likt kommunen att de effekter som
beskrivs i samrådsunderlaget är relevanta i sammanhanget, men vill lyfta ytterligare frågor som MKB:n
eventuellt kan komma att behöva kompletteras
med.
Buller
Ett plangenomförande kan komma att innebära
ökande buller både från kommande verksamheter
samt en ökad trafik, på sikt kan detta bedömas som
en betydande miljöpåverkan och åtgärder för den
fysiska miljön kan komma att behöva vidtas även i
kombination med bestämmelser om maximal til�låtna bullernivå, framförallt i närheten av bostäder.
Åtgärder för att minska bullernivåerna för pistmaskiner, nedfarter och trafik ska beaktas vid nära

Från undersökningen, ett genomförande av FÖP
Öjeberget:
•
Bedöms innebära betydande påverkan 		
då skidbackar, hotellkomplex, ökad biltrafik
och samlad bebyggelse kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
•
Bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på landskapsbilden, kultur- och
naturmiljö samt markanspråk av obebyggd
FÖP Öjeberget
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anslutning till boende och kommande bullerutredningar ska vara vägledande.
Vatten
Verksamheterna som planeras kommer alla mer
eller mindre, direkt eller indirekt påverka MKN
vatten. En ökande turism påverkar grundvattenuttagen och snötillverkning, både nutida och framtida
ökning, kräver vattenuttag men genererar också en
ökad snöavsmältning. Vatten till snötillverkningen
tas idag från Sorttjärn och Ljusnan, vattennivåerna bör kontrolleras noga. Trafikökningar kommer
även leda till föroreningar i snö och vatten. Åtgärdsförslagen bör innehålla lokalt omhändertagande av dagvatten och hantering av snömassor som
dimensioneras efter den ökande påverkansgraden.
I bedömningarna ska också framtida klimatförändringar övervägas. Det kommunala VA-bolaget
utreder för närvarande en lösning för att på långsikt säkra en vattenförsörjning till kommunens tre
största orter, däribland Öjeberget. En ny vattentäkt
kommer lokaliseras och anläggningar moderniseras.
För att realisera FÖP:ens intentioner ska en hållbar
vattenförsörjning lösas innan positiva planbesked
kan ges inom verksamhetsområden för kommunalt-VA.

en riktlinje som anger att fördjupade utredningar
behöver göras i kommande detaljplaneskeden.
Nollscenario
Nollalternativet är att FÖP Öjeberget inte genomförs. Då kommer ÖP Ljusdals kommun samt FÖP
Järvsö vara gällande. Då skulle Öjeberget inte ha
någon samlad plan för utveckling av Öjeberget.
Trycket på bebyggelse i backnära läge, även från
dalgången synliga lägen, ökar därmed, och i och
med detta, en risk att exploateringen kan få icke
önskvärda följder för området sett ur ett längre
perspektiv. Speciellt ifall känslan av skidbacke i
natur i allt högre grad luckras upp och ersätts av ett
alpinområde omgärdat av bebyggelse och nedfarter
där naturvärden alltmer försvinner. Ur ett helhetsperspektiv är Öjeberget ännu inte exploaterat i hög
grad, men dalsidan, öster och söder om Öjeberget som syns från Järvsö är i riskzonen att förlora
mycket av landskapsbilden som starkt förknippas
med Ljusnans dalgång. Landskapsbilden skulle
bli starkt hotad om bebyggelse tillåts överallt på
berget.
Miljöpåverkan
Betydande miljöpåverkan
En översiktsplan ska alltid antas ha betydande miljöpåverkan. Genom undersökningen och avgränsningssamråd med Länsstyrelsen identifierades flera
områden som bedöms innebära betydande miljöpåverkan och några områden som ska utredas vidare.
Riksintressen
RI rörligt friluftsliv ”Ljusnan mellan Färila och
Bergvik”: Området har tillkommit 1987 och reviderats 2002 med avseende på den slutliga avgränsningen. Detta riksintresse berör de östra delarna av
planområdet men inte själva Öjeberget.
RI friluftsliv ”Ljusnans dalgång” omfattar större
delen av planområdet, inkl Öjebergets nordliga och
östliga sluttningar. Beslutsdatum 2017-01-21. En
revidering av riksintresset har skett.

Naturvärden
Utöver de naturvärden som omnämns finns även
ett område som tillhör våtmarksinventeringen och
som har vissa naturvärden; Kramstatjärn, 3 km
sydväst om Järvsö.
Landskapsbild
Kommunen beskriver och bedömer hur de tänkta
exploateringarna kan komma att påverka upplevelsen av Järvsö och de skogklädda bergen med
omgivningar. För att göra det möjligt att värdera
kommande exploateringars påverkan på landskapsbilden är det viktigt att inom planbesked och
miljöbedömningar genomföra fördjupade studier
som visar vilka områden som kan vara lämpliga att
exploatera. Men också för att kunna föreslå åtgärder för att förhindra negativ påverkan på landskapsbilden som tex områden som behöver undantas från exploatering och gestaltningsprinciper för
tillkommande bebyggelse och anläggningar.
Kulturmiljö
I fornminnesregister och Skog Historia registret
beskrivs ett fåtal fornlämningar inom planområdet.
Länsstyrelsen bedömer att det är högst sannolikt att
det finns ytterligare fornlämningar i området. Det
är därför lämpligt att det i översiktsplanen införs
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Vy från Öjeberget
men även som besöksmål.
Kulturhistoriska lämningar
Inom planområdet finns tre kulturhistoriska lämningar. Endast en av dem klassas som en fornlämning och består av en kolningsanläggning. De
resterande två klassas som övriga kulturhistoriska
lämningar och består av ett gruvområde och en
plats med tradition.  Det finns sex lämningar i nära
anslutning till planområdet. Tre av dessa klassas
som övriga kulturhistoriska lämningar. Den sista
klassas som fornlämning.

Landskapsbilden är viktig för uppfattningen och
karaktären av berget och hela Järvsö i stort. Den
stora, öppna odlingsmarken skapar fonden för
berget och gör att berget syns vida omkring och
att det öppna och skogbeklädda landskapet skapar
starka kontraster. Landskapsbilden i Järvsö präglas
av Öjeberget som höjer sig ur landskapet i väst och
Järvsö klack med sin karaktärsfulla form i öster.
Den öppna marken är mestadels även där bebyggelsen historiskt lokaliserats. I Dalgången öster om
Järvsö centrum rinner Ljusnan omgiven av odlingsmark som är av stor vikt att bevara. I dalgången
ligger även Kyrkön som är en del av rullstensåsen
som går genom landskapet och placerar kyrkan väl
synligt genom sitt upphöjda läge. Järvsö tätort har
vuxit upp nära Ljusnan. Kulturhistoriskt värdefulla
platser finns i närhet till tätorten. Den natur som
bedöms vara särskilt värdefull är ganska splittrad
och kan ses som öar i landskapet. I förhållande till
vattnet ligger bebyggelsen högt och kan ses vida
omkring.
Öjeberget har under åren allt mer exploaterats. Med
en knappt märkbar början i form av en skidbacke
ska idag även cykling, vandring, parkering, zoo och
boende samsas på berget. Öjebergets landskapsbild
och kulturhistoria är tätt sammanvävd med Järvsö.
Järvsö har en lång tradition som jordbruksbygd
FÖP Öjeberget

Övrig kulturhistorisk lämning av typen; plats med
tradition samt värdefull kulturmiljö. Gruvan och
upplag identifierat som ett ev. förorenat område
men även som en övrig kulturhistorisk lämning
med beteckningen gruvområde Järvsö 202:1.
Naturmiljö
Stora delar av planområdet består av produktionsskog, två stora hyggen finns på norra och västra
sidan. I nordöst bryts skogen upp av skid- och
cykelnedfarter.
Ljusnan är länets största älv och har högt skyddsvärde. Ljusnan kantas av öppna, odlingsmarker och
fonder av skogsbeklädda berg. Ljusnandalen är i sin
helhet av riksintresse för naturvård och friluftsliv.
(Värdefull natur i Gävleborg, 1997)
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Planområdet innefattar två stycken nyckelbiotoper.
I södra delen av planområdet finns nyckelbiotopen
N4550-1993, en ca 2 ha stor granskog som karaktäriseras av riklig förekomst av död ved. Hackmärken
efter hackspettar har noterats. Torrträd och lågor
av gran är allmänt-rikligt förekommande. (Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor, feb 2019.) Precis söder om,
och i omedelbar anslutning till biotopen med död
ved finns ytterligare en nyckelbiotop; N7755-1998,
en ca 4,3 ha stor barrskog med rörligt markvatten.
Lågor av tall och gran förekommer (enstaka-sparsamt).

samt de många bäckar som rinner ned för bergets
norra sida. Sorttjärnen är en 0,15 km2 sjö som
endast är översiktligt bedömd så ingen MKN finns
för vattnet. En indikativ modell användes för att
göra en bedömning av vattnets status år 2008. Den
visade otillfredsställande ekologisk status samt ej
god kemisk status. Miljögifter som kvicksilver har
hittats i gädda. I övrigt finns inga miljöproblem såsom försurning. Bäckarna har inte inventerats eller
bedömts i dagsläget.
Berget består av stora områden av brukbar skog.
Ett flertal markägare finns på berget med allt från
mycket små skiften till stora områden. Även kommunen är skogsägare på delar av berget. Inom
områden där skogsbruk kan bedrivas bör lämpliga
passager för skogsmaskiner tillgodoses.

I planområdets nordvästra del finns en sumpskog
fastställd av skogsstyrelsen, i form av en 2 ha stor
mosseskog där tall och glasbjörk dominerar. Objektet består av två delområden. Den hydrologiska
typen av sumpskog är: Mosseskog med en lövandel
på mellan 15 - 24%. Trädens kronor täcker mellan
30 - 49% av ytan. Sumpskogarna hör till naturvärdesklass 3, som innebär påtagligt naturvärde.
Den skogklädda våtmarken har stora variationer
och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur.
För att bevara sumpskogarnas naturvärden är det
avgörande att vattnets flöden och beskuggningen
av marken kan bibehållas.
I rapporten ”Värdefull natur i Gävleborg” finns
Öjebergets branta östsluttning med. Här finns ett
litet stråk med örtrik och intressant flora. Lokalen,
som ligger nedanför och öster om trappstigen,
består av en liten ”skåra” i berget med lättvittrad
gabbro omgiven av granit. Länsstyrelsens naturvärdesinventering pekar ut denna ravinbrant med högt
värde för flora.
Doktorsparken är ett litet centralt naturparksområde med en mindre damm. Andra intressanta vattendrag är Sorttjärnen strax norr om planområdet

Hållbar turism
Turismen påverkar vår omvärld på ett mycket påtagligt vis. Både positiva och negativa konsekvenser
måste beaktas då allt från natur och miljö till ekonomi och sysselsättning påverkas. Konsekvenserna
kan ses genom hela spektra från ekologi, ekonomi
samt kultur.
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Strandskydd
Strandskydd
Strandskyddet är till för att säkerställa den biologiska mångfalden samt människors möjlighet att röra
sig fritt längs med vatten. Strandskyddet sträcker
sig 100 meter från strandkanten upp på land och
lika långt ut i vattendraget. Här måste särskilda
skäl finnas för att upphäva strandskyddet. För att
anlägga byggnader, lägga ledningar och vägar, m.fl.
exploateringar behöver strandskyddet upphävas på
den platsen. Enligt miljöbalken finns sex särksilda
skäl som kan beaktas i samband med upphävandet
av strandskyddet.
Ljusnanområdet och Doktorsdammsstråket bedöms eventuellt beröras av strandskyddet. För att
få bygga inom områden som täcks av strandskydd
så behöver strandskyddet upphävas. Stora delar
berörs av strandskydd från Ljusnan samt eventuellt
från bäcken som rinner genom området. Doktorsdammen bedöms inte ligga inom strandskydd då
vattnet som finns mitt i stråket är förumbar. Även
på västra sidan av berget finns det flera bäckar med
eventuellt strandskydd på 100 meter där strandskyddsdispens kan behöva beviljas för att kunna
anlägga backar och bygga anläggningar eller byggnader. Mot Sorttjärn sträcker sig strandskyddet över
Rödmyravägen och en bit över in i planområdet.
Det södra området kan komma att påverkas av
det strandskydd som finns för Kramstatjärn och
FÖP Öjeberget

tillhörande vattendrag både väster och österut från
tjärnen.
Strandskyddsbetämmelser hanteras i detaljplaneskedet.
Gestaltning
Kommunen har tidigare bla i FÖP Järvsö tagit ställning till att det är viktigt att den lokala byggnadstraditionen följs. Alltför höga eller stora hus stör
Järvsös småskaliga karaktär och kan bidra till att
Järvsös identitet urholkas. Färg, form och placering
är alla viktiga gestaltningsprinciper som behöver tas
hänsyn till vid nybyggnationer.
Påverkan andra planer
FÖP Öjeberget kommer i de delar där planen överlappar FÖP Järvsö att gälla. Det innebär i praktiken
att delar av FÖP Järvsö blir släckta och att det är de
principer som denna plan medför som blir gällande. Andra planer som kan påverkas är detaljplaner
då FÖP Öjebergets riktlinjer inte överensstämmer
med vissa bestämmelser i detaljplanerna, till exempel vad gäller byggnaders placering och höjd. Då är
det den aktuella detaljplanen som gäller. Då dessa
är juridiskt bindande.
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Trafik
Järvsö ligger 32 mil norr om Stockholm. Via E4
och riksväg 83 går det att köra bil från huvudstaden
på cirka tre timmar. Flera tågavgångar finns i Järvsö. Närmaste flygplats är Arlanda som ligger cirka
2,5 timmars bilfärd bort.
En förhållandevis stor andel av besökare reser i
dagsläget med tåg. Nya plattformar planeras och
det finns ett intresse av att skapa ytterligare förutsättningar för en ökad andel tågresenärer.
Riksväg 83 är en genomfartsled men även centrumgata i Järvsö tätort. FÖP Järvsö beskriver hur den
säsongsvis är högt belastad med turisttrafik och
tung trafik som ska samsas med lokal biltrafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter i ett smalt gaturum. I Järvsö finns ett antal trafikprojekt på gång.
En extra vänstersvängsfil planeras vid Vallmovägen.
Trafikverket har genomfört en ny korsning mellan
väg 83 och Rödmyravägen. Dubbelsidig busshållplats planeras på väg 83 vid Doktorsdammen. Man
har identifierat ett problem med köer och avsaknad av GC-väg vid järnvägsövergången. Underlaget för kollektivtrafik inom tätorten är svagt. Ett
pilotprojekt med skyttelbuss testas under vintern
2019/2020 och har fungerat som ett bra komplement.

Föroreningar finns spridda på berget och de flesta
är ej riskklassade. Rekommendationen från FÖP
Järvsö lyder att inför en fysisk åtgärd som berör ett
sådant område måste hänsyn tas till föroreningen
och marken eventuellt undersökas för att ta reda
på föroreningens art och om markområdet måste
genomgå avhjälpandeåtgärd (sanering) innan någon
ny åtgärd kan komma till stånd. Information om
föroreningar finns inom kommunens och berörda
myndigheters karttjänster.
Bebyggelse
Planen gör det möjligt att både förtäta och bygga
nya, oexploaterade områden.
Förtätning
Positiv konsekvens för boende. Möjlighet att
utnyttja tätortsnära områden och skapa närhet till
servicefunktioner.
Markanspråk
Tidigare oexploaterad mark tas i anspråk för helt
nya områden med bebyggelse med tillhörande
infrastruktur.
Kulturarv och kulturmiljö
Riksintresset för kulturmiljö, Järvsö Centralbygd
(X300), bedöms inte bli påverkat av planförslaget
då odlingslandskap som ingår i riksintresseområdet
inte finns inom planområdesgränsen. Kulturarv
och kulturmiljöer i planområdets omgivningar
kommer att bevaras intakta.

Beskrivning av konsekvenser för planförslaget
Hållbar utveckling ska beaktas ur tre perspektiv;
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det är viktigt
att alla tre områden belyses för att på sätt få en
helhetsbild av konsekvenserna för förslaget, såväl
positiva som negativa.
Sociala aspekter
Ett integrerat samhälle innebär att alla har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta
i samhällslivet. Integration i boendet handlar om
att alla ska ha möjlighet att bo där livschanserna är
goda, där man trivs, känner sig trygg och där vardagsbehoven tillgodoses. Jämlikhet och jämställdhet
ska beaktas i så stor utsträckning som möjligt, då
varje pojke, flicka, man och kvinna ska ha samma
möjlligheter att bo och verka inom kommuen.

Människors hälsa och säkerhet
Konsekvenser för möjligheterna att röra på sig i
naturen; fler skidbackar och andra anläggningar på
Öjeberget innebär ökade förutsättningar för att fler
personer kan utöva friluftsliv och rekreation.
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Fornlämningar
föreslås kommer marken att köpas in och på så sätt
kompenseras markägaren ekonomiskt. Där skidliftar och backar anläggs kommer det inte vara möjligt
att bedriva skogsbruk överhuvudtaget.

Fornlämningar
Ett genomförande av FÖP Öjeberget innebär
ingen påverkan på kända fornlämningar eller övriga
kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen poängterar dock i sitt samrådsyttrande att det är högst
sannolikt att ytterligare fornlämningar finns i området. Arkeologiska utredningar kommer att behöva
genomföras i samband med kommande detaljplaneskeden.
Järvzoo har planer på att samverka och integrera
med den övriga kulturhistoriska lämningen i form
av tre mindre gruvhål (RAÄ202:1). Förutsatt att
ingen fysisk påverkan sker på lämningarna bedöms
konsekvensen bli liten.

Jakt
Områdesgränsen berör delar av Järvsö viltvårdsområde men bedöms inte ha någon betydande påverkan för jakten. I kommande exploatering bör man
respektera jakten och vara medveten om vilka risker
det innebär.
Turistindustrin
Mycket stor positiv konsekvens.
Ökade priser på bostäder kan förekomma.
Redan idag har Järvsö sett prisökningar till följd av
turismen. Detta kommer troligtvis öka ännu mer
när det blir fler skidbackar, fler andra aktiviteter på
Öjeberget och mer bebyggelse.

Ekonomiska aspekter
För att planförslaget ska kunna genomföras krävs
att mark som idag utgör skogsbruks- respektive
odlingsmark tas i anspråk för främst bebyggelse.
Detta sker via markupplåtelseavtal och inlösen.
Ljusdals Energi kommer att behöva bygga ut det
kommunala verksamhetsområdet för VA, vilket
innebär en betydande investering.

Miljöaspekter
Nationell, regional och lokal nivå under varje miljömål. Miljöpåverkan beskrivs under varje miljömål.
Nationella mål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett
generationsmål, arton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Etappmålen är steg på vägen för bland
annat för att nå generationsmålet, och läggs fast i
miljökvalitetsmålen med preciseringar. Nationellt

Jord- och skogsbruk
Planförslaget kommer innebära stora inskränkningar i möjligheten för enskilda markägare att bedriva skogsskötsel. Inom områden där bebyggelse
FÖP Öjeberget
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finns 16 miljömål antagna. Inriktningen är att målen ska vara uppfyllda 2020.
I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om
dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år
2020 är tillräckliga för att nå målen. Uppföljningen
utförs varje år och samordnas av Naturvårdsverket.
Årets bedömning är att 14 av 16 miljökvalitetsmål
inte kommer att nås till år 2020. Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden
krävs en samhällsomställning med god hushållning
med naturresurser, effektiv energianvändning och
resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås.

det finns normer för är kväve(di)oxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel
och bens(a)pyren.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormer, i samverkan eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell
information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional
bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna
för ozon.
Luftkvalitetsmätningar i Ljusdals tätort har genomförts under 1995-2006 (FÖP Ljusdal). De ämnen
som har mätts var kväveoxid, svaveldioxid, partiklar, bensen och ozon. Mätresultaten har resulterat
i att inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft
riskerar att överskridas. De ämnen som kommunen
bedömt är mest angelägna för fortsatt uppföljning
är bensen och partiklar. Resultaten bedöms vara
tillämpbara även för Järvsö tätort. Kommunen
har tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram ett
måldokument 2016 (se avsnitt regionala/lokala miljömål), av vilket framgår att luftkvalitetsmätningar
ska genomföras bl.a. i Järvsö tätort.
Fjärrvärmeutbyggnaden i Järvsö bedöms bidra till
att den småskaliga vedeldningen minskar vilket i
sin tur bedöms reducera såväl partikel- som bens(a)
pyrenhalter i utomhusluften.

Regionala mål
Av de 16 nationella miljömålen bedöms 13 vara relevanta inom ramen för miljöbedömningen av planen ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. De
tre mål som exkluderas är ”Skyddande ozonskikt,
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”
samt ”Storslagen fjällmiljö” då de saknar relevans i
Järvsö.
Lokala mål
I juni 2016 tecknade Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg en överenskommelse för vad
som ska göras inom kommunen med avseende
på miljömål och klimatanpassning fram till 2020.
Nedan listas de av kommunens åtaganden som har
koppling till planförslaget och till Järvsö. Många
av åtgärdspunkterna bidrar till uppfyllelse av flera
miljömål.

Yt- och grundvatten samt brunnar
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga
yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet.
I angränsning till översiktsplanens influensområde
finns en grundvattenförekomst tillika kommunal
vattentäkt samt en ytvattenförekomst.
Ljusnan (SE684490-152051) uppnår enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) miljökvalitets-normerna Måttlig ekologisk status och Uppnår
ej god kemisk ytvattenstatus. Fastställt kvalitetskrav
(beslut Vattenmyndigheten 2017-09-06) innebär att
God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus ska uppnås år 2021.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel och myndigheter och kommuner ska vid tillsyn,
tillståndsprövning, planering med mera se till att
miljö¬kvalitetsnormerna följs. Utgångspunkten för
en norm är kunskaper om vad männi¬skan och
naturen tål. Miljökvalitetsnormer finns för:
•
•
•
•

Olika föroreningar i utomhusluft
Olika parametrar i vattenförekomster
Olika kemiska föreningar i fisk- och mus
selvatten
Omgivningsbuller

Järvsö berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluft och för vattenförekomster. Dessa beskrivs
närmare i följande avsnitt.
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i
hela landet. De föreningar i utom¬husluften som
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en stor andel transporter med mycket pendlingstrafik och en stor andel tung trafik. Länet har också en
mycket energiintensiv industri. Det ligger en stor
utmaning i att minska dessa utsläpp.

Vattenmyndigheten har bedömt att risk föreligger
att miljökvalitetsnormerna inte följs och att god
status inte uppnås år 2021. Risken beror på att
vattenförekomsten idag har sämre än god ekologisk
status och att åtgärder sannolikt inte genomförs
för att åtgärda konstaterade brister när det gäller
flödesförändringar, svämplanets struktur och morfologi. Risken för att inte uppnå god kemisk status
är kopplad till EUs gränsvärde för kvicksilver i fisk
som inte bedöms kunna innehållas inom överskådlig tid pga. globalt luftnedfall. Ljusnan är också
skyddad enligt avloppsvattendirektivet, kategori
”avloppskänsliga vatten, inland, fosfor”.
Grundvattenförekomsten SE684456-151964
uppnår enligt VISS miljökvalitetsnormerna God
kvantitativ status och otillfredsställande kemisk
status. Förekomsten har kvalitetskraven God kvantitativ status 2021 och God kemisk status 2021.
Bekämpningsmedelsrester är undantaget, med
tidsfrist till 2027. Vattenförekomsten uppnår ej god
kemisk status på grund av höga halter av förbjudna
bekämpningsmedel. Åtgärder är vidtagna men är
inte tillräckliga för att grundvatten-förekomsten ska
uppnå god status till 2021. Relevant teknik saknas
för en mer kostnadseffektiv rening av grundvattnet
än vad som redan sker. Det bedöms i dagsläget,
enligt Vattenmyndigheten, finnas risk för att miljökvalitetsnormen inte följs och att god kemisk status
inte kan uppnås 2021. (VISS, 2018-11-01).
Akviferen i sand- och grusformationen är av typ
porakvifer, är 8 km2 stor, har måttliga uttagsmöjligheter på 5-25 l/s (enligt SGU, Brunnsarkivet,
oktober 2018).
Sand- och grusförekomsten är också skyddad enligt
dricksvattenföreskrifterna och föreskrifter för
vattenskyddsområdet Kyrkbyn 1.23, enligt beslut
1977. Vattenkvaliteten kontrolleras i uttagsbrunn
vart sjätte år enligt Nationellt miljöövervakningsprogram, NMÖ Grundvatten. Inom det 38 ha stora
vattenskyddsområdet framgår det enligt skyddsbestämmelser meddelade av Vattendomstolen 197712-17 att det råder bl.a. förbud mot utsläpp, förbud
mot upplag av fasta föroreningar som utsläpp mm,
förbud mot förvaring av brandfarliga vätskor, djur
och medel som kan vara skadliga för grundvattnet.
Vattenskyddsområdets utbredning och nya skyddsföreskrifter är under utredning via Ljusdals Vatten
AB.

Hållbart resande
Möjligheten att ta sig till och från Järvsö med
allmänna kommunikationer är god tack vare direktförbindelser med tåg till Mälardalen. Till omkringliggande orter finns också tåg- och bussförbindelser. Planförslaget bedöms inte negativt påverka
möjligheterna för ett hållbart resande.
Trafik
En expansion av besöksnäringen kommer att innebära en ökning av trafik både till och från Järvsö
men även inom tätorten och mellan fritidsboende
och friluftsanläggningar på Öjeberget. Planförslaget
bedöms inte öka andelen tunga transporter i någon
betydande grad. Totalt sett bedöms ökade transporter till följd av planförslaget innebära negativ
påverkan på miljömålet.

Frisk luft
Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för
att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och
småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon
tydlig trend för luftföroreningarna.
Trafiksituation
Utbyggda skid- och friluftsanläggningar på Öjeberget innebär mer trafik till och från området.
Ökningen av trafik, och därigenom utsläpp till luft,
bedöms bli måttlig i förhållande till den rådande
trafikmängden.
Ökade luftföroreningar pga. turismen
För uppvärmningen av central bostadsbebyggelse
och turistboende finns fjärrvärme. För planerade nya bostadsområden kan värmepumpar och
solceller komplettera uppvärmningsbehovet. För
fritidshusbebyggelse är ved som huvudkälla för
uppvärmning ovanlig. Planförslaget föreslår i huvudsak kompletteringar av bebyggelse i anslutning
till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Utsläpp till luft på grund av uppvärmning av
byggnader genom vedeldning kan komma att öka

Begränsad klimatpåverkan
Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, där
Gävleborgs län är en del av problemet. Länet har
FÖP Öjeberget
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något. Dock bedöms att det kommer att handla om
mys- och komforteldning snarare än för uppvärmning varför ökningen kan anses som i det närmaste
försumbar. Någon risk att miljökvalitetsnormerna
för luft kommer att överskridas i området på grund
av ett genomförande av planförslaget bedöms inte
föreligga.

minimera miljöpåverkan krävs vid vattenkraftsproduktion, skogs- och jordbruk. Arbete med skydd
och restaurering av sjöar och vattendrag pågår men
resurserna är bristfälliga.
Ljusnans kemiska vattenstatus har bedömts som
god av Vattenmyndigheten. Då ingår inte halten av
kvicksilver i bedömningen, eftersom alla Sveriges
sjöar och vattendrag har värden som överstiger
antagna gränsvärden. Ljusnans ekologiska status är
otillfredsställande. Regleringar, som kraftverk och
slussar, och förändringar av älvfårans dragning och
tillflöden är konstaterade orsaker till problemet.
Planförslaget innebär i viss utsträckning byggande i
anslutning till sjöar och vattendrag, men ett genomförande bedöms kunna ske så att miljömålet inte i
någon betydande utsträckning påverkas negativt.
Sorttjärnen, en 0,15 km2 stor sjö norr om planområdet men inom influensområdet, är en registrerad
vattenförekomst med otillfredsställande ekologisk status och sjön uppnår ej god kemisk status,
framförallt pga. kvicksilverhalt i gädda som är
över gränsvärdet samt övergödning och syrefattiga
förhållanden. Bedömningen är baserad på indikativ
modell (VISS, februari, 2019). Sjön har bestånd av
abborre och gädda (Järvsö FVO).

Bara naturlig försurning
Återhämtningen i länets försurade marker och
vatten går mycket långsamt trots ett minska nedfall
av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens
svaga återhämtningsförmåga och det moderna
skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Planområdets påverkan på försurningen bedöms bli
obetydlig.
Giftfri miljö
En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en tung industri med tillhörande historiska utsläpp. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri
miljö för människors hälsa och miljö. Utvecklingen
i länet är svagt positiv.
Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med
målet om en giftfri miljö. Ingen tung industri finns
eller planeras inom planområdet.

MKN (Miljökvalitetsnormer)
Målet är att Ljusnan år 2021 ska uppnått MKN för
god ekologisk status.
Ny bebyggelse och nya anläggningar bedöms
hamna förhållandevis långt ifrån de aktuella yt- och
grundvattenförekomsterna med fastställda miljökvalitetsnormer, se avsnitt Förutsättningar/Miljökvalitetsnormer/Yt- och grundvatten. Det kan
dock inte helt uteslutas att risk för påverkan finns
för i första hand grundvattenförekomsten Järvsö
(SE684456-151964) och ytvattendraget Ljusnan
(SE684490-152051).
Risk för påverkan av vattenkvaliteten finns, och
kan tillkomma, framförallt via oavsiktliga utsläpp
av avlopps- och dagvatten, genom exempelvis
ledningsbrott, haveri i reningsverk eller liknande
och via transport- och friluftsverksamhet där t.ex
spill av petroleumprodukter kan ske. En geoteknisk utredning, där bland annat grundvattennivån
fastställs, stärker förutsättningarna att minimera en
eventuell påverkan på grund- och ytvatten samt utgör viktigt underlag för att göra en god bedömning
av risken för påverkan. Med de underlag som idag
finns tillgängligt och med hänsyn till det förhållandevis långa avståndet från planområdet till vattenförekomsterna och till utspädnings-effekter i dessa
bedöms risken för påverkan som liten.

Säker strålmiljö - Radon
Radon finns i berggrunden inom hela planområdet,
så därför ska radonsäkert byggande förordas och
källarplan undvikas. Radonhalten är betydligt högre
på berget framförallt på topparna än omgivande
landskap. Ingen negativ konsekvens för miljömålet
bedöms uppstå.
SGUs kartvisare gammastrålning, uran (december
2018).
Ingen övergödning
Det bedöms som svårt att nå miljökvalitetsmålet i
framtiden med idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön
är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå miljökvalitetsmålet.
Planen innebär ingen utökning av aktiv jordbruksmark. Miljömålet bedöms inte påverkas negativt av
FÖP-förslaget.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag i länet är starkt påverkade
av mänskliga aktiviteter. Skyddsåtgärder för att
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VA strategi och dagvattenhantering
Förutsättning ska vara att anslutning bör ske i så
stor utsträckning som möjligt. VA verksamhetsområde sträcker sig över centrala Järvsö och hela Doktorsdammsstråket. Resten av berget och föreslagen
framtida bebyggelseområden ingår inte i verksamhetsområdet. Dagvatten ska hanteras så långt som
möjligt via LOD och tas omhand så omgående
som möjligt.

Risk för att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten inte kommer att kunna uppfyllas bedöms
därmed bli liten. Av vikt därvidlag blir att avloppslösningar byggs säkra och underhålls väl för att
minimera oavsiktliga utsläpp av näringsämnen samt
att yt- och dagvattenavrinning fördröjs och att vattnet renas med lämplig teknik för slam- och oljeavskiljning. Öppna dagvattendammar ska förses med
avstängningsventil för att förhindra utsläpp vid en
ev. kemikalieolycka eller andra oavsiktliga utsläpp
, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) ska
föreslås samt även skyddsåtgärder när det gäller
hantering av snömassor.
För Sorttjärnen finns inga fastställda miljökvalitetsnormer.

Grundvatten av god kvalitet
Utvecklingen är positiv. En regional vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar och
reviderar fler vattenskyddsområden. Genom vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet ökat. Kunskapen om
grundvattnets kvalitet och kvantitet behöver dock
öka.

Markfuktighet
Myllrande våtmarker
Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning
och annan mänsklig påverkan. Arbete med återskapande och restaurering är av liten omfattning. Det
krävs en ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen av miljöpåverkan är negativ för rikkärr
och svagt negativ för övriga våtmarks-typer.
Planförslaget tar fasta på ett bevarande av de våtmarker som finns i form av Kyrkbyängarna- Vågaängarna och sumpskogar i de nordvästra delarna.
Sumpskogar ska i möjligaste mån bevaras intakta i
de nordvästra delarna. Sumpskogarna bedöms inte
påverkas närmare av planförslaget.
Miljömålet bedöms, med dessa förutsättningar, inte
påverkas negativt.
Skyddsåtgärder kan t.ex. vara: Dessa markområden
bör inte tas i anspråk eller på annat sätt påverkas
så att de riskerar att dräneras. Att ställa skärmar
eller lämna oskötta zoner i angränsande bestånd
är exempel på anpassningar som gör att stabila
förhållanden kan bibehålls i sumpskogarna. Ingen
kalavverkning i angränsande skog. Vara restriktiv
med markavvattning. Vägar bör inte byggas över
våtmarker. På klass 3 kan skogsbruk i allmänhet
bedrivas, men med metoder som är lämpade för
sumpskogar.

Föroreningar
Grundvattenförekomsten Järvsö redovisas i planen
och behovet av att värna detta påtalas. Förekomsten har god kvantitativ men otillfredsställande
kemisk status pga. höga halter av förbjudna bekämpningsmedel. Risk föreligger att grundvattenförekomsten inte uppnår god kemisk status 2021.
Planförslaget innebär att föroreningsrisker tillkommer, i första hand då avloppsvatten och föroreningar lösgörs och vid olyckor med farligt gods kan
föroreningar spridas och nå grundvattnet. Vägkorridoren har haft ett läge närmare grundvattenförekomsten Järvsö, planen föreslår att den avlägsnas
vilket innebär att en eventuellt framtida större risk
omintetgörs. En åtgärd för att minska riskerna är
att flytta vattentäkten och skyddsområdet, vilket för
tillfället utreds, samt att på sikt avhjälpa föroreningarna. Inom vissa delar av planen förekommer förorenad mark, tidigare har det bedrivits en gruvnäring
på berget. I anslutning till de centrala delarna bör
markföroreningar undersökas, kartmaterial finns att
tillgå via SGI.
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Levande skogar
Resurserna för områdesskydd täcker inte skyddsbehovet. Vidare är behovet stort av fortsatt utveckling
av miljöhänsyn inom skogsbruket. Trenden för att
nå målet bedöms vara neutral.

Ett rikt odlingslandskap
Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur
och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. Möjligheten finns
dock att vända trenden.

Tätortsnära skogsbruk
Planen påtalar behovet av hänsyn i det tätortsnära
skogsbruket. De sociala värdena av tätortsnära skog
som rekreations- och grönområde lyfts fram och
grönområden utpekas. Även för upplevelsen av
kulturmiljön och landskapsbilden har de omgivande skogsområdena stor betydelse, vilket påpekas.
Skogsmark kommer att tas i anspråk men detta blir
i anslutning till redan exploaterade områden, någon
ytterligare fragmentering av sammanhängande
skogsområden uppstår inte. Miljömålet kommer i
viss utsträckning att påverkas negativt. Stor hänsyn
till skogens värden ska tas vid kommande exploateringar.

Jordartskarta

Nyckelbiotoper
Den nordligare av de två nyckelbiotoperna (består
av rikligt med död ved) kommer att påverkas av
planförslaget. Som skyddsåtgärd kommer lågor
med död ved som ligger i projekterad väglinje att
flyttas till områden utanför vägområdet. Därmed
bedöms att naturvärden i huvudsak kommer att
kunna bevaras och att konsekvensen blir liten. Naturvärdet som kan komma att påverkas av planförslaget går att utvidga och biotopförbättra genom att
flytta in mer död ved i biotopens värdekärna och
i dess närområde. Detta görs dels genom att flytta
redan rötade lågor och även genom att tillskapa
ny död ved genom utläggning av äldre granar som
avverkas i området. På detta sätt kan även nya värdekärnor skapas, genom inflyttning av död ved som
tillsammans med inflyttning av lågor som redan hyser eventuella rödlistade arter som t.ex. olika tickor.
Dessa ska lokaliseras på platser som hyser lämpligt
mikroklimat för de aktuella arterna. För att uppnå
ett bra resultat ska åtgärderna utföras med stöd
av biologiskt sakkunnig och med maskiner som är
anpassade för ändamålet för att avsätta så lite spår
och körskador i terrängen som möjligt. Åtgärderna
är möjliga endast om berörda markägare ger sitt
tillstånd, varför Ljusdals kommun avser föra dialog
och samråda om dessa åtgärder. Med hänsyn till
dessa skyddsåtgärder bedöms konsekvensen för
nyckelbiotopen bli liten.
Den sydligaste av de två nyckelbiotoperna (består
av gamla tallar) kommer inte att påverkas av planförslaget.

Geologi
Stora delar av området består av morän samt berg
eller en kombination av dessa, inom utpekade
områden med kraftigt lutning kan det förekomma
ras- och skredrisk. Områdena Alpvägen, Friluftsområdet och badtjärn kan krav på geotekniska
underökningar ställas för att säkerställa lämpligheten. Detta med hänsyn till områdens terräng och
sluttningar.
Ekosystemtjänster
Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald,
fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster. Funktioner, strukturer och processer i
ekosystemen tillhandahåller ekosystemtjänster, som
i sin tur skapar nyttor för oss människor.
God bebyggd miljö
Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att
skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att
den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets
kommuner.
Bebyggelse
Den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget bedöms bidra till att miljömålet kan uppfyllas. Marken
ska i allmänhet alltid användas till det ändamål som
den är mest lämpad för. Bebyggelseområden är väl
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avgränsade i planförslaget. Mindre byggnader som
syftar till att tillgodose riksintressets syften såsom
service, toppstuga, grillplats, vindskydd är tillåtna.
Att ha avgränsade områden där bebyggelse koncentreras möjliggör en god infrastruktur och hållbara
transporter. En lokalgata parallellt med Rödmyravägen kommer att möjliggöra kollektivtrafik och
skyttelbussar inom Järvsö med omnejd.
Ny bebyggelse bör ske etappvis och inte allt på en
gång.

råden lämnas för att undvika kala fläckar på berget
för t.ex. parkeringar.
Buller från trafik och anläggningar
Buller från skidanläggningen i form av t.ex. snökanoner, liftar och pistmaskiner kan innebära en ökad
decibel för boenden i närheten. Detta kan avhjälpas
med bullerdämpande åtgärder..
Ny trafikanslutning från söder begränsar bullerstörningar från trafik inne i tätorten.

Landskapsbild
Landskapsbild uppvägs av syftet, större värden,
skog och utsikter.
Landskapsbilden kommer att påverkas av planförslaget. Fortsatt ökad turism kommer att ställa stora
krav på utrymme både söderut och västerut. Berget
kommer att förlora skog genom avverkning. Det
kan skapa kala områden och förändra utsikten både
från berget och mot berget. I väster tillkommer
helt ny bebyggelse och här kommer förändringarna
märkas som mest. Dock är synligheten låg eftersom
den delen av berget inte kan ses från tätorten eller
är särskilt tydlig från riksvägen från Ljusdal. Bebyggelsestrukturen kommer att förändras på sikt allt
eftersom berget bebyggs.
Förtätningsförslagen kommer inte påverka landskapsbilden på ett betydande sätt.
Traditionellt har bebyggelsen funnits längs med
viktiga vägar. Att bebygga berget kommer att ändra
den traditionen och behöver göras varsamt.
Tidigare ställningstagande kring landskapsbilden
finns ibland annat MKB för FÖP Järvsö. De rekommendationer som där angavs bör efterlevas och
lyder som följer: ”Åtgärder för att minska påverkan
på landskapsbilden kan göras, till exempel att spara
skogsridåer mellan skidbackarna och ny bebyggelse.
Det är också viktigt att bebyggelse och planering
av skidområdena ges en god helhetsverkan avseende färg och form och vegetation. Åtgärder för att
inte skada sumpskogarna är att spara en skyddszon
kring områdena.”
Dalsidan (öster och söder om Öjeberget) riskerar
att förlora landskapsbilden som är starkt förknippat
med området. Planförslaget möjliggör en fortsatt
exploatering av berget även på obebyggda platser.
En positiv konsekvens är att planförslaget begränsar nybyggnationer på de mest utsatta platserna på
berget, de direkt mot Järvsö tätort. Förtätningen i
byn samt nybyggnationer som är väl anpassade till
mindre utsatta platser gör att landskapsbilden inte
bör påverkas negativt av planförslaget. Stor hänsyn
bör tas till byggnaders höjd, att gröna, orörda omFÖP Öjeberget

Markanspråk även parkeringar
Mark för parkering i backnära läge är begränsat.
Med planförslagets genomförande kommer mera
parkeringsmöjligheter både för dagsturister och för
husbilar tillgogdoses.
Ett rikt växt- och djurliv
För många av länets naturtyper och arter är läget
allvarligt. Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog
och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till
havet. Det finns dock flera exempel på lokala insatser som utförts eller som planeras för att förbättra
tillståndet.
Naturvärden
Planförslaget innebär att åkrar, ängar och naturbetesmarker i största möjliga mån ska bevaras och
hållas öppna.
Bebygga orörd mark
Viss negativ konsekvens uppstår för miljömålet
då en del av sådana markytor kan komma att tas i
anspråk för ny bebyggelse.
Markslitage pga. turismen
Som skyddsåtgärd föreslås att i möjlig utsträckning
styra aktiviteter till särskilda, begränsade stråk för
att därigenom begränsa ytorna där slitageskador
uppstår. Spångar bör anläggas på känsliga markavsnitt.
Totalförsvaret
Planområdet berörs inte av öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del, däremot kan
riksintressen som omfattas av sekretess påverkas av
uppförandet av höga objekt. Med höga objekt avses
objekt som är högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, respektive högre än 45 meter
inom sammanhållen bebyggelse.
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Påverkan på riksintressen
”Turismens, friluftslivets och särskilt det rörliga
friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömningen
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön”. Riksintresset för friluftsliv och
riksintresseområdet för turism och friluftsliv (rörligt
friluftsliv) kommer framförallt att påverkas positivt
av planförslaget som i huvudsak syftar till att ge
ökade förutsättningar för utövande av friluftslivsaktiviteter i området.
Av värdebeskrivningen framgår att friluftsinriktade/anpassade byggnationer, anläggningar och
verksamheter som kan bidra till att stärka upplevelsen och nyttjandet av området bör stärkas. Vidare
framgår att utveckling (t.ex. större turistanläggningar) bör lokaliseras där de inte påtagligt stör naturoch kulturvärden (dessa finns framförallt i närområdet till Ljusnan). Som risker/hot för att områdets
värden påtagligt kan skadas nämns t.ex. storskalig
exploatering (storskalig permanent- eller fritidshusbebyggelse, industri-, vattenkraft- och vindkraftsanläggningar).
Områdets karaktär med alla dess möjligheter till
natur- och kulturupplevelser samt friluftsaktiviteter
bibehålls och utvecklas i enlighet med intentionerna i FÖP:en. Exploateringen bedöms inte bli så
storskalig att områdets värden riskerar att skadas.
Risken för negativ påverkan av vattenkvaliteten i
Ljusnan bedöms, med föreslagna skyddsåtgårder
när det gäller t.ex. yt- och dagvattenavrinning,
bli liten. (förutsätter ”skyddsåtgärder” som t.ex.
innebär att risk för flödestoppar och utsläpp till
vatten av t.ex. partiklar eller oljerester begränsas)
Inte heller bedöms bulleralstrande verksamheter
eller negativ visuell påverkan uppstå i sådan grad att
upplevelsevärdena påtagligt påverkas.
Riskerna för att riksintresseområdets värden påtagligt kan skadas bedöms sammantaget bli små.
Bedömningen blir snarare att värdena för friluftslivet bevaras och förstärks, vilket innebär en positiv
konsekvens.
Någon negativ konsekvens för riksintresset för naturvård, Nedre Mellanljusnan, bedöms inte uppstå
som en följd av planförslaget.
Natura 2000-området Kyrkön (tillika ett riksintresse) bedöms inte bli påverkat av planförslaget.
Någon konflikt med områdets bevarandemål kommer inte att uppstå då området är beläget ca 1 km
från planområdesgränsen. Det bedöms inte heller
intolkas i ett bedömt influensområde.

Uppföljning
Vid kommande detaljplanering kommer undersökningar om betydande miljöpåverkan att upprättas,
detta för att till varje detaljplan göra en rimlig bedömning av konsekvenserna för respektive projekt.
Denna miljöbedömning kan med fördel fungera
som en grund och referens till undersökningarna.
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Enheten för samhällsplanering
Emma Eriksson
010-2251270
emma.w.eriksson@lansstyrelsen.se

Dnr 128-2021
ST150

Ljusdals kommun
Kommunens dnr: SSN 00007/2019

Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för
Öjeberget, Järvsö
Ärendet
Ljusdals kommun har lämnat in förslag till fördjupad översiktsplan för
granskning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (PBL). Granskningen pågår
under perioden 2021-01-13 – 2021-03-10.
Länsstyrelsen yttrade sig över samrådsförslaget 2020-04-07.
Den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget syftar till att peka ut lämplig
markanvändning, där avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar
turismutveckling och bevarande av de värden som karaktäriserar Järvsö.
Genom att göra detta bidrar planen till att realisera kommunens långsiktiga
planering. Den fördjupade översiktsplanen ska fungera vägledande för
exploatörer, kommunen och allmänheten.
Gällande planer

I plan- och bygglagen 3 kap 1§ framgår att varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Denna kan sedan ändras för ett
visst område – dvs Fördjupning, eller med ett tema – Tematiskt tillägg. Men –
det som är väldigt viktigt när en kommun väljer att ändra översiktsplanen, är att
det är den nya ändringen som är den gällande ÖPn för platsen eller temat, inte
den gamla ÖPn som kommunen valde att ändra. Finns det aspekter, parametrar
och ställningstaganden i den gamla ÖPn som kommunen fortsatt vill ska gälla i
den nya ändringen, så ska dessa delar också arbetas in i den nya planen.
Ljusdals kommun för ett resonemang gällande vilka översiktsplaner som gäller
i Ljusdal och Järvsö. Det framgår bl.a. att:
”FÖP Järvsö antogs 2014 och omfattar hela Järvsö vilket innebär att aktuell
plan ligger inom dess planområde. Handlingen har en stor bredd och ger
områdesvisa rekommendationer och allmänna riktlinjer. FÖP Öjeberget
bygger vidare på FÖP Järvsö och avser ge en tydligare riktning för
bebyggelseutveckling och har därmed en högre detaljeringsgrad. Vid konflikt
mellan dokumenten har FÖP Öjeberget därför företräde.”
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Det är oklart vad som menas med det här resonemanget och hur läsaren ska ta
till sig olika typer av dokument. Det som är viktigt är att det tydligt framgår i
rubricerad plan att det är den översiktsplanen som gäller att de delar som FÖP
Öjeberget täcker i FÖP Järvsö helt släcks och att FÖP Öjeberget är ett
självständigt dokument. Det går att tolka skrivningen ” Vid konflikt mellan
dokumenten har FÖP Öjeberget därför företräde.” som att båda planerna ska
läsas parallellt, vilket inte avses i lagstiftningen.
Vidare framgår det i plan- och bygglagen 3kap. 27§, att när planen ändras ska
sambanden med och konsekvenserna för den som helhet redovisas. I rubricerad
plan framgår det olika typer av kopplingar med FÖP Järvsö, dock är det
otydligt med vad som gäller enligt denna plan och vad som läsaren behöver ta
del av i FÖP Järvsö. Det behöver klargöras tidigt i dokumentet att FÖP
Öjeberget är ett självständigt dokument. Vidare ska det inte finnas några
tveksamheter kring hur FÖP Öjeberget, när den realiseras, påverkar FÖP Järvsö
i de delar som denna fortsatt kommer att gälla.

Allmänna synpunkter
Nedan lämnas detaljerade synpunkter på sakfrågor. För att planen ska få den
vägledande betydelse det är tänkt så behöver kommunen förtydliga planen på
ett antal sätt. Förtydliganden behövs vad gäller kopplingen till andra planer och
texter och kartor behöver en redaktionell handpåläggning. Vidare behöver
tydligare ställningstaganden föras in under frågor kopplade till vatten och
avlopp, dagvatten, MKN vatten och landskapsbild.
Vad gäller framtagande av en översiktsplan är Boverket tydliga med vad som
gäller och menar att översiktsplanen är ett viktigt underlag vid prövning av
plan-, lov- och tillståndsärenden, men också för företag som letar lämplig plats
för sin verksamhet. Med en väl genomarbetad, förankrad och aktuell
översiktsplan kan även oförutsedda förändringsanspråk hanteras i ett
helhetsperspektiv. En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden
underlättar detaljplanering, bygglovhantering och andra tillståndsprövningar.
Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och för bygglovprövning
utanför detaljplanelagt område. För att säkerställa syftet med översiktsplanen
kan områdesbestämmelser användas. Även handläggningen av planbesked
underlättas om det finns tydligt stöd i översiktsplanen.
Vissa utpekade områden i den fördjupade planen för Öjeberget kan komma att
påverka några av Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga
intressen – riksintressen, miljökvalitetsnormer och människors hälsa eller
säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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Utifrån de underlag som har tagits fram i arbetet med FÖP Öjeberget kan
Länsstyrelsen inte bedöma om förhållandena är sådana att Länsstyrelsen
motsätter sig föreslagen markanvändning. Det kommer därför att krävas
fördjupade utredningar i efterföljande planering för att kommunen ska kunna
påvisa att avsedd markanvändning är lämplig och att de statliga intressena inte
motverkas.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Under samrådet ska Länsstyrelsen enligt 3 kap. 10 § PBL särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18
§ första stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Riksintressen
Riksintresse friluftsliv

Riksintresseanspråken för friluftsliv enligt 3 kap. MB reviderades under åren
2016 - 2017. Gällande riksintresset för Ljusnans Dalgång (FX 02), som
innefattar området över Öjeberget, reviderades gränserna för anspråket och
värdebeskrivningen uppdaterades. Hela området som omfattas av den
fördjupade översiktsplanen för Öjeberget ligger dock fortsatt inom
riksintresseanspråket. Naturvårdsverket fattade beslut om det reviderade
anspråket 2017-01-19. Det kommunen anger i handlingarna i FÖP:en, sidan 9,
om att Öjeberget sedan 2018 inte omfattas av riksintresset för friluftsliv
stämmer således inte.
Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård tangerar planområdet. Vidare framgår det på flera
ställen i planen, att en viktig aspekt inom Järvsö är den lokala
byggnadstraditionen. Det är väldigt viktigt att det som planeras och senare
byggs inom Öjeberget inte negativt påverkar riksintresset för kulturmiljövård,
varken inom planområdet eller utanför planområdet. Påverkansgraden blir
mycket hög med tanke på att flertalet av de områden som avses byggas kommer
att planeras på berget, vilket kommer att få en stor visuell påverkan från stora
delar av Järvsö.
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Kommunen har här över lag tagit ställning till och behandlat de synpunkter
Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet. Begreppet lokal byggnadstradition
och hur tillkommande byggnader ska anpassas därefter är fortsatt relativt brett
beskrivet. Kommunen lämnar dock begreppet till viss del öppet för fortsatt
tolkning genom skrivningen på s. 21 under rubriken Lokal byggnadstradition.
Däremot behöver sista meningen i stycket på s. 21 förtydligas. Kommunen bör
precisera vilka områden som kan komma att omfattas av strikta
anpassningskrav samt vilken typ av krav som kan komma att ställas.
Miljökvalitetsnormer vatten och VA

FÖP Öjeberget har en ambition att tillförsäkra området upp till 5000 nya
bäddar, och då är inte dagsturister inräknade. Det finns kopplingar på olika
ställen i planhandlingarna som antyder hur kommunen avser att lösa problem
kring vatten och avlopp samt kring dagvatten vilka senare leder till hur
miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås.
Det framgår bl.a. att ”För att realisera FÖP:ens intentioner ska en hållbar
vattenförsörjning lösas innan positiva planbesked kan ges inom
verksamhetsområden för kommunalt-VA.” Kommunens ställningstagande är
bra. Dock saknas det en djupare analys kring hur detta kan komma att ske.
FÖPen ska vara ett vägledande dokument även i dessa delar, just som
kommunen skriver. Samtidigt saknas det resonemang och ställningstaganden
kopplade till VA och MKN vatten som skulle bidra till att planen faktiskt ska
kunna bli vägledande. Planen behöver, för att fylla sin funktion innehålla
tydligare och mer konkreta exempel på hur detta kan komma att lösas.
Ovanstående leder till slutsatsen att det kan bli svårt att hålla ihop de
kumulativa effekterna inom hela området. Därmed blir det också svårt att se hur
områden utanför planområdet kan komma att påverkas och vilka överväganden
som behövs vid framtida planläggning och lovgivning.
Hälsa och säkerhet
Förorenade områden

Med anledning av att FÖPen ska vara självständig från andra planer och för att
den ska verka vägledande i kommande processer och prövningar så kan
kommunen mycket väl visualisera områden med förorenad mark i en karta.
Detta för att underlätta för läsaren och bidra till en mer praktisk hantering av
dokumentet. Tillsammans med en kartbild kan kommunen dessutom utveckla
ställningstaganden till olika typer av exploatering på förorenad mark. Vilken
typ av sanering som kan komma att krävas inom respektive område vid olika
typer av markanvändning går med det att överblicka.
Buller

Det är bra att kommunen på ett tydligt sätt redogör för framtida överväganden
kring påverkan med hänsyn till buller. Vad gäller buller så skriver kommunen,
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sidan 41, att ”Ett plangenomförande kan komma att innebära ökande buller
både från kommande verksamheter samt en ökad trafik som på sikt kan
innebära en betydande miljöpåverkan. Åtgärder för den fysiska miljön kan
komma att behöva vidtas även i kombination med bestämmelser om maximal
tillåtna bullernivå, framförallt i närheten av bostäder. Åtgärder för att minska
bullernivåerna för pistmaskiner, nedfarter och trafik ska beaktas vid nära
anslutning till boende och kommande bullerutredningar ska vara vägledande.”
Länsstyrelsens bedömning är att detta ger en tillräckligt bra beskrivning av
intentionerna gällande buller för framtida utveckling av området.

Övriga frågor
Strandskydd

Det framgår i handlingarna att ”Strandskyddsbestämmelser hanteras i
detaljplaneskedet.” Detta bedömer Länsstyrelsen vara helt korrekt. Dock vill
Länsstyrelsen poängtera och förtydliga i sammanhanget att i varje enskild
prövning av ett upphävande av strandskyddet inom en detaljplan så kommer det
– enligt regelverket – att krävas särskilt /särskilda skäl enligt MB 7 kap. 18§,
och likaså goda argument, resonemang samt motiv till varför syftet att upphäva
strandskyddet väger tyngre än strandskyddet i sig. I den här granskningen av
FÖPen för Öjeberget har Länsstyrelsen inte tagit ställning till om det är eller
kommer att vara möjligt för kommunen att upphäva strandskyddet inom de
berörda områdena.
På sidan 25, under Generella riktlinjer framgår det att ”Strandskydd ska
upphävas” som en punkt. Det bör snarare stå att ”Strandskydd avses att
upphävas där och om särskilda skäl enligt MB 7:18 föreligger”.
Landskapsbild

Det som framgår i handlingarna gällande landskapsbild är att ”Landskapsbild
uppvägs av syftet, större värden, skog och utsikter.” Denna skrivning får anses
syfta till att påverkan på landskapsbilden kommer att bli betydande. I PBL 3
kap. 27§ framgår det att när planen ändras ska sambanden med och
konsekvenserna för den som helhet redovisas. Vidare kan man läsa i FÖP
Järvsö att en riktlinje som är viktig för Järvsö, är att utforma och placera ny
bebyggelse med hänsyn till lokala byggnadstraditioner och landskapsbild. Detta
leder till att rubricerad plan bör ha tydligare struktur och ställningstaganden
kopplade till utformning av bebyggelse, gestaltning, landskapsbild samt
bevarande av de värden som karaktäriserar Järvsö.
På sidan 45 står bland annat följande ”Kommunen har tidigare bla i FÖP
Järvsö tagit ställning till att det är viktigt att den lokala byggnadstraditionen
följs.” För att detta ska säkerställas även i denna plan – FÖP Öjeberget – som
är ett självständigt dokument, behöver kommunen säkerställa att det som står i
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FÖP Järvsö och har relevans för Öjeberget förs över till rubricerad plan.
Planerna ska inte behöva läsas parallellt.
Plantekniska frågor

Planen behöver fortsättningsvis förbättras med hänsyn till tydlighet. Det kan
med fördel skrivas in hur många bäddar inom respektive utpekat område som
kommunen avser att planera för. Flera av kartorna saknar skalstock och
förklaring gällande vad kartan visar, vilket kan leda till missförstånd.
Vidare anser inte Länsstyrelsen att användningen Boende kan innehålla
vandrarhem och hotell som kommunen anger.
På sidan 45 står det att ”Ljusnanområdet och Doktorsdammsstråket bedöms
inte beröras av strandskyddet.” Detta torde vara en felskrivning och bör ändras.

De som medverkat i beslutet
I ärendet har landshövding Per Bill beslutat och Emma Eriksson varit
föredragande. Avdelningschef Patrik Havermann och enhetschef Robert
Ahlberg har medverkat vid ärendets slutliga handläggning.
I handläggningen av ärendet har handläggare från avdelningarna för natur,
miljö, enheten för utveckling och beredskap samt samhälle.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Granskningsutlåtande
FÖRDJUPAD ÖVERSIKSTPLAN FÖR ÖJEBERGET
SAMHÄLLSERVICEFÖRVALTNINGEN, LJUSDALS KOMMUN

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. Flera av de inkomna utlåtandena har kartbilagor, bilder eller foton, dessa
är inte med i denna redogörelse men finns att tillgå hos kommunen.
Den fördjupade översiktsplanen har varit utställd för granskning under tiden fr.o.m. 2021-01-13
t.o.m. 2021-04-28 (förlängd svarstid pga pandemin). Under granskningstiden har den fördjupade
översiktsplanen funnits tillgänglig för granskning på entréplanet i kommunhuset vid Riotorget i
Ljusdal under ordinarie kontorstid samt på kommunens hemsida. Med tanken på förbudet mot
allmänna sammankomster har möten hållits digitalt.
21 skriftliga yttranden har inkommit varav två (försvarsmakten och Bollnäs kommun) är utan
synpunkter till kommunens diarium.
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Region Gävleborg
Region Gävleborg har tagit del av samrådsredogörelsen och anser att Ljusdals kommun tagit god
hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar och tillägg i gällande granskningsförslag.
I yttrande vid samrådet var Region Gävleborgs positiva till Ljusdals plan för Öjeberget, som Region
Gävleborg anser är viktig för utvecklingen inte bara i Järvsö och Ljusdal utan som även ger positiva
effekter för Gävleborgs attraktionskraft och utveckling. I granskningshandlingen anser Region
Gävleborg att flera avvägningar och justeringar gjorts för att ytterligare försäkra sig om att den
exploatering som planen medför ska vara långsiktigt hållbar för Järvsö utifrån en samlad
hållbarhetsbedömning med samtliga tre hållbarhetsdimensioner.
Region Gävleborg anser sammantaget att Ljusdals förslag för utveckling av Öjeberget är väl
balanserad, och har inga ytterligare kommentarer utifrån ett regionalt hållbart utvecklingsperspektiv.
Region Gävleborg deltar gärna i fortsatta dialoger med Ljusdals kommun i relaterade frågor kring det
fortsatta planerings- och utvecklingsarbetet kring Öjeberget och Järvsö.
I yttrandet har även Johnny Olofsson, Kollektivtrafik, Christine Sisell, Samhällsplanering och Lena
Lejerström, Näringsliv och Innovation medverkat.
Kommentar: Hållbarhetsperspektivet är viktigt och något kommunen har strävat efter i dokumentet,
kommunen ser fortsatt fram emot ett gott samarbete och informationsutbyte från regionen.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandling till en fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö,
Ljusdals kommun. De yttrande som lämnades i samband med samrådet har tillgodosetts och vi har
inget övrigt att framhålla.
Det som är viktigt att känna till är att riksväg 83 föreslås att undantas som riksintresse i den process
som nu är ute på samråd. Det gäller även riksväg 84 som också berör Ljusdals kommun.
En synpunkt är ändå att planen är distinkt och anger inriktning för det fortsatta arbetet där
trafikfrågorna är av stor vikt för den fortsatta samhällsutvecklingen. De intressen som ska tillgodoses
är såväl funktionen för genomfartstrafik (funktionellt prioriterat vägnät – bifogas) som den lokala
trafiken.
Tydliga ställningstaganden har angetts där planen till stora delar beaktat och föreslår inriktningar för
att minimera påverkan från den lokala trafiken samt för att minska den trafikpåverkan som turismen
medför lokalt. Det finns behov till en fortsätt dialog samt fortsatt planering för att förbättra för
oskyddade trafikanter som färdas kollektivt, vilket avser trafik på såväl norra Stambanan som riksväg
83.

Kommentar: Kommunen ser det som positivt att trafikverket vill ha en fortsatt dialog och samarbetet
kring viktiga trafiksäkerhetsfrågor. I dokumentet kommer vi nämna att riksintressena för riksvägarna
ses över och kan komma att revideras.
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Länsstyrelsen
I plan- och bygglagen 3 kap 1§ framgår att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar hela kommunen. Denna kan sedan ändras för ett visst område – dvs Fördjupning, eller med
ett tema – Tematiskt tillägg. Men – det som är väldigt viktigt när en kommun väljer att ändra
översiktsplanen, är att det är den nya ändringen som är den gällande ÖPn för platsen eller temat,
inte den gamla ÖPn som kommunen valde att ändra. Finns det aspekter, parametrar och
ställningstaganden i den gamla ÖPn som kommunen fortsatt vill ska gälla i den nya ändringen, så ska
dessa delar också arbetas in i den nya planen.
Ljusdals kommun för ett resonemang gällande vilka översiktsplaner som gäller i Ljusdal och Järvsö.
Det framgår bl.a. att:
”FÖP Järvsö antogs 2014 och omfattar hela Järvsö vilket innebär att aktuell plan ligger inom dess
planområde. Handlingen har en stor bredd och ger områdesvisa rekommendationer och allmänna
riktlinjer. FÖP Öjeberget bygger vidare på FÖP Järvsö och avser ge en tydligare riktning för
bebyggelseutveckling och har därmed en högre detaljeringsgrad. Vid konflikt mellan dokumenten har
FÖP Öjeberget därför företräde.”
Det är oklart vad som menas med det här resonemanget och hur läsaren ska ta till sig olika typer av
dokument. Det som är viktigt är att det tydligt framgår i rubricerad plan att det är den
översiktsplanen som gäller att de delar som FÖP Öjeberget täcker i FÖP Järvsö helt släcks och att FÖP
Öjeberget är ett självständigt dokument. Det går att tolka skrivningen ” Vid konflikt mellan
dokumenten har FÖP Öjeberget därför företräde.” som att båda planerna ska läsas parallellt, vilket
inte avses i lagstiftningen.
Vidare framgår det i plan- och bygglagen 3kap. 27§, att när planen ändras ska sambanden med och
konsekvenserna för den som helhet redovisas. I rubricerad plan framgår det olika typer av kopplingar
med FÖP Järvsö, dock är det otydligt med vad som gäller enligt denna plan och vad som läsaren
behöver ta del av i FÖP Järvsö. Det behöver klargöras tidigt i dokumentet att FÖP Öjeberget är ett
självständigt dokument. Vidare ska det inte finnas några tveksamheter kring hur FÖP Öjeberget, när
den realiseras, påverkar FÖP Järvsö i de delar som denna fortsatt kommer att gälla.
Kommentar: En tydlig beskrivning tidigt i dokumentet kommer att läggas till för att klargöra hur
kommunenens översiktsplanering ska tolkas. Inverkan på tidigare antagna FÖP Järvsö beskrivs
tydligare. Viss påverkan på den angränsande FÖP Järvsö kommer finnas men dessa är två egna
fördjupningar som kommer att gälla.
Nedan lämnas detaljerade synpunkter på sakfrågor. För att planen ska få den vägledande betydelse
det är tänkt så behöver kommunen förtydliga planen på ett antal sätt. Förtydliganden behövs vad
gäller kopplingen till andra planer och texter och kartor behöver en redaktionell handpåläggning.
Vidare behöver tydligare ställningstaganden föras in under frågor kopplade till vatten och avlopp,
dagvatten, MKN vatten och landskapsbild.
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Vad gäller framtagande av en översiktsplan är Boverket tydliga med vad som gäller och menar att
översiktsplanen är ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden, men också
för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet. Med en väl genomarbetad, förankrad och
aktuell översiktsplan kan även oförutsedda förändringsanspråk hanteras i ett helhetsperspektiv. En
aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar detaljplanering, bygglovhantering
och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och för
bygglovprövning utanför detaljplanelagt område. För att säkerställa syftet med översiktsplanen kan
områdesbestämmelser användas. Även handläggningen av planbesked underlättas om det finns
tydligt stöd i översiktsplanen.
Vissa utpekade områden i den fördjupade planen för Öjeberget kan komma att påverka några av
Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga intressen – riksintressen, miljökvalitetsnormer
och människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Utifrån de underlag som har tagits fram i arbetet med FÖP Öjeberget kan Länsstyrelsen inte bedöma
om förhållandena är sådana att Länsstyrelsen motsätter sig föreslagen markanvändning. Det kommer
därför att krävas fördjupade utredningar i efterföljande planering för att kommunen ska kunna
påvisa att avsedd markanvändning är lämplig och att de statliga intressena inte motverkas.
Kommentar: Kommunen är medveten om att innan nya anläggningar eller byggnader uppförs kan
nya utredningar bli aktuella i detaljplan/bygglovs sammanhang. FÖP Öjeberget syftar endast till att
föreslå områden utifrån den kunskap och riktlinje kommunen har just nu och visa på områden som
bedöms som lämpliga bebyggelseområden. Inom varje delområde föreslås även att undersökningar
och utredningar kan bli aktuellt.
Riksintresse friluftsliv
Riksintresseanspråken för friluftsliv enligt 3 kap. MB reviderades under åren 2016 - 2017. Gällande
riksintresset för Ljusnans Dalgång (FX 02), som innefattar området över Öjeberget, reviderades
gränserna för anspråket och värdebeskrivningen uppdaterades. Hela området som omfattas av den
fördjupade översiktsplanen för Öjeberget ligger dock fortsatt inom riksintresseanspråket.
Naturvårdsverket fattade beslut om det reviderade anspråket 2017-01-19. Det kommunen anger i
handlingarna i FÖP:en, sidan 9, om att Öjeberget sedan 2018 inte omfattas av riksintresset för
friluftsliv stämmer således inte.
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård tangerar planområdet. Vidare framgår det på flera ställen i planen, att
en viktig aspekt inom Järvsö är den lokala byggnadstraditionen. Det är väldigt viktigt att det som
planeras och senare byggs inom Öjeberget inte negativt påverkar riksintresset för kulturmiljövård,
varken inom planområdet eller utanför planområdet. Påverkansgraden blir mycket hög med tanke på
att flertalet av de områden som avses byggas kommer att planeras på berget, vilket kommer att få en
stor visuell påverkan från stora delar av Järvsö.
Kommunen har här över lag tagit ställning till och behandlat de synpunkter Länsstyrelsen framförde i
samrådsskedet. Begreppet lokal byggnadstradition och hur tillkommande byggnader ska anpassas
därefter är fortsatt relativt brett beskrivet. Kommunen lämnar dock begreppet till viss del öppet för
fortsatt tolkning genom skrivningen på s. 21 under rubriken Lokal byggnadstradition. Däremot
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behöver sista meningen i stycket på s. 21 förtydligas. Kommunen bör precisera vilka områden som
kan komma att omfattas av strikta anpassningskrav samt vilken typ av krav som kan komma att
ställas.
Kommentar: Beskrivningarna av riksintressena revideras till viss del. Lokal byggnadstradition
tillgodoses och främjas för att bevara Järvsös karaktär.
Miljökvalitetsnormer vatten och VA
FÖP Öjeberget har en ambition att tillförsäkra området upp till 5000 nya bäddar, och då är inte
dagsturister inräknade. Det finns kopplingar på olika ställen i planhandlingarna som antyder hur
kommunen avser att lösa problem kring vatten och avlopp samt kring dagvatten vilka senare leder till
hur miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås.
Det framgår bl.a. att ”För att realisera FÖP:ens intentioner ska en hållbar vattenförsörjning lösas
innan positiva planbesked kan ges inom verksamhetsområden för kommunalt-VA.” Kommunens
ställningstagande är bra. Dock saknas det en djupare analys kring hur detta kan komma att ske.
FÖPen ska vara ett vägledande dokument även i dessa delar, just som kommunen skriver. Samtidigt
saknas det resonemang och ställningstaganden kopplade till VA och MKN vatten som skulle bidra till
att planen faktiskt ska kunna bli vägledande. Planen behöver, för att fylla sin funktion innehålla
tydligare och mer konkreta exempel på hur detta kan komma att lösas.
Ovanstående leder till slutsatsen att det kan bli svårt att hålla ihop de kumulativa effekterna inom
hela området. Därmed blir det också svårt att se hur områden utanför planområdet kan komma att
påverkas och vilka överväganden som behövs vid framtida planläggning och lovgivning.
Förorenade områden
Med anledning av att FÖPen ska vara självständig från andra planer och för att den ska verka
vägledande i kommande processer och prövningar så kan kommunen mycket väl visualisera områden
med förorenad mark i en karta. Detta för att underlätta för läsaren och bidra till en mer praktisk
hantering av dokumentet. Tillsammans med en kartbild kan kommunen dessutom utveckla
ställningstaganden till olika typer av exploatering på förorenad mark. Vilken typ av sanering som kan
komma att krävas inom respektive område vid olika typer av markanvändning går med det att
överblicka.
Kommentar: Referenser från kommunens VA-plan läggs till. Resonemangen om hur kommunen
kommer att hantera VA-frågan tydliggörs, möten har hållits med kommunala VA-bolaget.
Förhoppningen är att även detta dokument ska kunna bidra med kunskap i samband med beslut om
nya verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp, tillsammans med kommunens VA-plan
och kommunala VA-bolagen. Förorenade områden ses över.
Buller
Det är bra att kommunen på ett tydligt sätt redogör för framtida överväganden kring påverkan med
hänsyn till buller. Vad gäller buller så skriver kommunen, sidan 41, att ”Ett plangenomförande kan
komma att innebära ökande buller både från kommande verksamheter samt en ökad trafik som på
sikt kan innebära en betydande miljöpåverkan. Åtgärder för den fysiska miljön kan komma att
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behöva vidtas även i kombination med bestämmelser om maximal tillåtna bullernivå, framförallt i
närheten av bostäder. Åtgärder för att minska bullernivåerna för pistmaskiner, nedfarter och trafik
ska beaktas vid nära anslutning till boende och kommande bullerutredningar ska vara vägledande.”
Länsstyrelsens bedömning är att detta ger en tillräckligt bra beskrivning av intentionerna gällande
buller för framtida utveckling av området.
Strandskydd
Det framgår i handlingarna att ”Strandskyddsbestämmelser hanteras i detaljplaneskedet.” Detta
bedömer Länsstyrelsen vara helt korrekt. Dock vill Länsstyrelsen poängtera och förtydliga i
sammanhanget att i varje enskild prövning av ett upphävande av strandskyddet inom en detaljplan så
kommer det – enligt regelverket – att krävas särskilt /särskilda skäl enligt MB 7 kap. 18§, och likaså
goda argument, resonemang samt motiv till varför syftet att upphäva strandskyddet väger tyngre än
strandskyddet i sig. I den här granskningen av FÖPen för Öjeberget har Länsstyrelsen inte tagit
ställning till om det är eller kommer att vara möjligt för kommunen att upphäva strandskyddet inom
de berörda områdena.
På sidan 25, under Generella riktlinjer framgår det att ”Strandskydd ska upphävas” som en punkt. Det
bör snarare stå att ”Strandskydd avses att upphävas där och om särskilda skäl enligt MB 7:18
föreligger”.
Kommentar: Kommunen har erfarenhet av att detaljplanelägga bullerutsatta områden kring området
runt Öjeberget och är medveten om att åtgärder kan komma att krävas. Omformuleringar om
strandskyddet läggs till.
Landskapsbild
Det som framgår i handlingarna gällande landskapsbild är att ”Landskapsbild uppvägs av syftet,
större värden, skog och utsikter.” Denna skrivning får anses syfta till att påverkan på landskapsbilden
kommer att bli betydande. I PBL 3 kap. 27§ framgår det att när planen ändras ska sambanden med
och konsekvenserna för den som helhet redovisas. Vidare kan man läsa i FÖP Järvsö att en riktlinje
som är viktig för Järvsö, är att utforma och placera ny bebyggelse med hänsyn till lokala
byggnadstraditioner och landskapsbild. Detta leder till att rubricerad plan bör ha tydligare struktur
och ställningstaganden kopplade till utformning av bebyggelse, gestaltning, landskapsbild samt
bevarande av de värden som karaktäriserar Järvsö.
På sidan 45 står bland annat följande ”Kommunen har tidigare bla i FÖP Järvsö tagit ställning till att
det är viktigt att den lokala byggnadstraditionen följs.” För att detta ska säkerställas även i denna
plan – FÖP Öjeberget – som är ett självständigt dokument, behöver kommunen säkerställa att det
som står i FÖP Järvsö och har relevans för Öjeberget förs över till rubricerad plan. Planerna ska inte
behöva läsas parallellt.
Plantekniska frågor
Planen behöver fortsättningsvis förbättras med hänsyn till tydlighet. Det kan med fördel skrivas in
hur många bäddar inom respektive utpekat område som kommunen avser att planera för. Flera av
kartorna saknar skalstock och förklaring gällande vad kartan visar, vilket kan leda till missförstånd.
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Vidare anser inte Länsstyrelsen att användningen Boende kan innehålla vandrarhem och hotell som
kommunen anger.
På sidan 45 står det att ”Ljusnanområdet och Doktorsdammsstråket bedöms inte beröras av
strandskyddet.” Detta torde vara en felskrivning och bör ändras. Kolla upp
Kommentar: Kommunen reviderar dokumentet enligt ovanstående.

Ljusdal Energi
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Kommentar: En etappvis utbyggnad ska främjas för att VA-infrastrukturen och bebyggelsetakten ska
kunna gå hand i hand. Vid nya planbesked där kommunalt VA bedöms som lämpligt kommer det
kommunala bolaget få kännedom om ärendet för att så tidigt som möjligt kunna se över sina
anläggningar och kapacitet. Ytterligare text införs om att det kan komma att krävas utredningar och
kostnader i samband med att nya områden utanför och/eller i utkanten av befintliga
verksamhetsområden.
Hanteringen av krav för framtida avfallshantering och källsortering kompletteras i texten.

Destination Järvsö
Destination Järvsö AB ställer sig generellt positiv till det styrdokument som Fördjupad översiktsplan
för Öjeberget (FÖP Öjeberget) utgör och dess syfte att skapa möjligheter för utveckling.
Vi anser att FÖP Öjeberget huvudsakliga syfte är att möjliggöra utveckling och satsningar för den
samlade besöksnäringen på och i anslutning till Öjeberget - i balans med möjligheterna för att skapa
och bibehålla ett hållbart samhälle.
Destination Järvsö AB saknar i FÖP Öjeberget en trafikanalys som får ligga till grund för de satsningar
på vägar och transportsträckor som pekas ut och synliggörs. Vi upplever att det skulle behöva
kompletteras med en analys av den befintliga men också framtida trafikflöden som kommer att vara
en del av Järvsö. Vi ser att man i en sådan analys ska ta hänsyn till såväl genomfartstrafik som
besökare med Järvsö som destination och de som vill transportera sig inom Järvsö med och utan bil.
Vi anser också att det är viktigt att det finns en tanke bakom och plan för hur utvecklingen av
stationsområdet avseende tillgänglighet, funktion och attraktivitet ska se ut i framtiden.
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Vi anser också att områdena kring Kramstatjärn och Elljusspåret bör pekas ut som friluftsområden
och i huvudsak ska utvecklas med möjligheter till rekreation för såväl bofasta som besökare. Därmed
tycker vi att de områdena ska fredas från exploatering av bostäder och vägar.

Kommentar: Ytterligare information läggs till under rubriken om Trafik och kommunikation. I denna
översiktsplan har kommunen valt att fördjupa sig kring Öjeberget och dess närhet, kommunen är
medveten om att ett helhets grepp över Järvsö är viktigt men i detta dokument har kommunen valt
att inte ta med områden som är utanför planens gränser. Där tar FÖP Järvsö från 2014 vid och gäller
som fördjupning.

Järvsörådet
I grunden finns det mycket som kommer att hjälpa till med att formulera utvecklingen omkring
Öjeberget. Järvsörådet har genom lite olika personer mött innevånarna genom 4 fysiska möten,
både bygdecaféer och intressegrupper som bjudit in oss för samtal. Dessutom anordnades ett
Webbmöte med över 75 deltagare där vi medverkade för att samla in synpunkter.
Det område som det varit mest kritik till är det markerade på bifogade karta. Ganska många vill freda
området kring Kramstatjärn som ett område som skall upplevas orört för bebyggelse. Man anser att
det skall finnas för det fria friluftslivet för både ryttare, fiskare och vandrare. Det innebär att man
behöver stryka området för stugor som ligger längst söderut, på kartan markerat med ett kryss. De
två vägar som i och för säg tonats ner lite sedan samrådsförslaget anser man att behöver strykas.
Om vi tar vägen upp mot toppen så går den genom ett väldigt känsligt område hela vägen och
riskerar att göra ett fult sår i ett viktigt naturområde, i området ligger också flera nylagda cykelleder.
Skogsområdet har också höga naturvärden och det finns en gammal historisk skjutbana i området.
Om ändå stugområdet på toppen stryks behöver inte vägen finnas. Om stugområdet sparas är det
bättre att vägen dit kommer från baksidan av berget med infart från Rödmyra vägen.
Den väg som omnämns att avlasta Vallmovägen behöver också strykas. Dels är lösningen inte att
göra en genomfartsväg, det riskerar bara att öka trafiken. Lösningen ligger hellre i att förbättra
anslutningen till riksväg 83 med flera filer. Det stora problemet med vägen är att den blir en barriär
för de boende och skolan mot naturen ovanför elljusspåret. Även Länsstyrelsen påpekar i sitt
samrådsyttrande att man inte skall försvåra tillgängligheten för det fria friluftslivet.
En gång och cykelled mot blivande bostadsområdet Kramsta hällar och resten av Kramsta byn
däremot vore bra att möjliggöra. Går troligen att göra en breddning av nedre skidspåret, egentligen
behöver hela området mellan badtjärn och Kramstatjärnsvägen på sikt få en egen utredning. (Se
flygfotobilagan)
Dock vill vi påpeka att det är viktigt att området på baksidan av berget får sin plan godkänd så att
Järvsöbacken kan fortsätta utvecklas. Om turistboende kan byggas på den sidan minskar också
trycket på framsidan mot byn vilket gör det lättare för fastboende att hitta sitt boende.
Område B som är kryssat finns det en stor samstämmighet hos de vi träffat att skall strykas.
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Hela området söder om Nl och N Badtjärnsområdet behöver utredas mer och borde strykas eller
tonas ner, det innebär också att CB området (Vallmostråket) kanske skall återgå till kartan som gällde
i samrådsförslaget.

Kommentar: Området kring kramstatjärnen ska fredas, en tydlighet kring detta införs. Södra
bostadsområdet enligt er markeringar kommer försvinna och ersättas av friluftsområdet. Den södra
infarten tas bort och kommer inte bli aktuellt. Övriga vägar och gator ska utformas på ett sådant sätt
att populära stråk för vandring, cykling eller skidåkning inte tar skada. Området ner mot Kramsta
hällar berörs inte av denna planen, men kommunen noterar utlåtandet. Vallmostråket med
beteckningen CB kommer återgå till samrådsförslagets gränsdragning.

Företagarna Ljusdal
Järvsö är en unik plats och det är viktigt med en fördjupad översiktsplan. Värdet av rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser har fått begränsad uppmärksamhet i översiktsplanen då dessa är en
stor tillgång för Järvsö.
Våra kommentarer fokuseras på området som benämns Badtjärn Friluftsområdet som ligger centralt
och benämns som (Nl). Området är avsett för friluftsliv, med vandringsleder, nybyggda cykelleder för
crosscountry, skogsvandring samt elljusspår med belysning. En ny infartsväg skulle skära rakt igenom
detta fantastiska friluftsområde med en unik närhet. I dagsläget kan en familj besöka både elljusspår
och slalombacken och parkera på samma parkering. Badtjärnsområdet har varit ett besökt
naturområde i över 100 år, med bad, skogsbad och vandringar, svamp- bär- plockning och idag
uppmärkta vandringsleder, bl.a Kramstaleden och Kramstatjärnsleden, nyrenoverat elljusspår med
LED-belysning för längdskidåkning samt löpning och även motionsloppet Järvloppet.
Golfbanans driving range sträcker sig från 83:an upp till elljusspåret.
Positivt att kommunen lyfter fram de kulturhistoriska värden som finns på södra sidan Öjeberget, att
naturen nämns som en tillgång och rekommendation att bevara gröna stråk.
Kommunen skriver och säger att området bör bevaras som orörd natur. Det är viktigt att exploatera
varsamt så att inte hela värdet/upplevelsen för området försvinner. Området kring Badtjärnsområdet
bör fredas helt och endast ses som friluftsområde. Vägdragning i direkt anslutning intill skola och
välbesökt naturområde är olämpligt då området är ett välbesökt område för ortsbor och turister för
löpning, orientering, hundpromenader, finns även en anslutningsstig med historia om Järvsöbaden
och Badtjärn.
Tydligare beskrivning i planen för att minska ingreppen på miljö och friluftsområden.
Ta bort föreslagen vägdragning vid Barnstugevägen.
En vänstersvängsfil vid vallmovägen, lika som vid rödmyravägen för att förhindra stopp på 83:an när
järnvägsbommarna är nere.
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Positivt att kommunen ser över möjligheten med shuttle-bussar, vilket minskar bilberonde på södra
sidan, har nu pågått under vintersäsong i två år. Utvärdering finns på Destination Järvsö.
Kommentar: Kommunens ambition är att bevara de värdena som nämns ovan samtidigt som man
kan möjliggöra utveckling på de områdena som bedöms som lämpliga. Tydligare beskrivningar om
miljö och friluftsområden läggs till. Föreslagen väg tas helt bort och området kring badtjärn fredas
mot kommande tätbebyggelse.

Cykla Järvsö
Vid området runt Badtjärn märkt cykelområde på kartan har Cykla Järvsö hittills investera 3 miljoner
kronor och kommer om att investera 1,5 miljoner till sommaren 2021. Detta med stöd från Region
Gävleborg.
Området bortanför är ett mycket aktivt område för friluftsliv. Där flera vandringsleder och rastplatser
servar både fastboende och turister.
Vägen som är föreslagen upp genom detta område skulle ha en mycket negativ inverkan på båda
dessa områden. Cykelområdet vid Badtjärn tillsammans med cykelområdet Skästraberget uppskattas
ha ca 30 000 cykeldagar inom några år. Vilket gör det till en stor produkt sommartid som inte vill bli
påverkad av en tillfartsväg.

Kommentar: Området kring badtjärn föreslås att inte exploateras, detta förtydligas. Tillfartsväg
söderifrån tas bort ur dokumentet helt.

Samlat yttrande från flera markägare
Vi är flera markägare och boende söder om Öjeberget som motsätter oss denna plan och då främst
boendeområdet precis norr om Kramstatjärn och Kramstatjärnsvägen. Förslaget känns varken
genomarbetat, hållbart eller förankrat hos dem som det kommer att beröra. Det är heller inte
förankrat hos en stor del av lokalbefolkningen som inte har intressen inom turistindustrin i Järvsö.
Med bakgrund av många olika saker motiverar vi detta.
Området runt Kramstatjärn är viktigt för Järvsöborna som rekreationsområde, fin miljö vid
Kramstatjärn samt bergen runt omkring. Kramstatjärn besöks ofta av fiskare och barnfamiljer.
Kramstatjärn har handikappanpassade bryggor. Området är väldigt lättillgängligt. Både med bil och
många fina vandringsstigar samt utblickar för givande naturupplevelser. Det anordnas även olika
aktiviteter i området såsom löpartävlingar och orienteringsaktiviteter. Vintertid utnyttjas området
även för vanlig längdskidåkning och skoteråkning. Området mot och runt Kramstatjärnen är mycket
populärt för ortsbor. Det finns även ett Riksintresse friluftsliv i det tilltänkta området.
En exploatering av områdena omkring kommer påverka det fina området runt Kramstatjärn väldigt
negativt. Dels ingreppen i naturen, dels via buller och en ökad exponering och slitage av naturen som
ett stort antal besökare leder till. Ingreppen påverkar det rörliga friluftslivet negativt, tex tillgång till
naturen och lugnet, skogsbad, ridning, jogging, skogspromenader, jakt, vandring, bär- och
svampplockning för att nämna några. Enskilda markägare kommer att drabbas hårt av en stor
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inskränkning av sin mark, sin verksamhet och sina intressen. Bl.a. använder flera av markägarna sin
mark inom det utpekade området för träning av hästar. Detta är deras största intressen och ingår i
deras verksamhet som småföretagare på landet. Denna exploatering kommer att påverka deras
verksamheter väldigt negativt.
Ett aktivt skogsbruk är en viktig del för att ställa om Sverige till fossilfritt. Därför är det inte heller
lämpligt att exploatera och fragmentera ett aktivt skogsbruk. Fragmentisering av skogsområden leder
till klart sämre förutsättningar för att driva ett hållbart skogsbruk. Aktivt skogsbruk är något som
påverkar vår planet positivt med en växande skogs stora upptag av C02."Skogen äger man inte, den
förvaltar man för framtiden", därav går det inte att på något sätt kompensera ev inlösen med någon
form av ekonomiska värden.
Exploateringen kommer även leda till stor negativ påverkan för alla de som jagar inom detta område.
Dels försvinner jaktmark, men påverkan blir också via störning av djurens naturliga rörelsemönster.
Även säkerheten vid jakt försvåras pga exploateringen kommer leda till stor ökning av bebyggelse
nära områden där jakt bedrivs.
Exploatering kommer leda till ökad och snabbare vattenavrinning ner mot Kramstatjärn och vidare i
bäckarna ned mot Kramsta och Ulvsta. Det leder till ökade risker med erosion och negativ påverkan
på små vattendrag. Allra helst med tanke på den ökade mängden vatten som förs upp på berget via
ledningar för tillverkning av konstsnö.
Man måste även tänka på att samhället idag strävar mot minskade C02 utsläpp för att hejda
klimatförändringarna. Hur får man in det resonemanget i en dyl exploatering. Hur kan en utbyggd
slalombacke (med konstsnö) bidraga till en framtid med minskade C02 utsläpp. Vi ser att en dyl
exploatering är motsatt en utveckling av vårt samhälle mot mer hållbart med minskade C02 utsläpp.
Konstsnö slukar stora mängder energi. Kommer denna exploatering att kompensera för sina stora
C02 utsläpp?
Turismen förändras. Det har om inte annat pandemin visat. Människor lockas ut i naturen på ett
annat sätt. Framtidens turism kan inte kräva stora exploateringar. Besökarna kommer troligen
uppskatta den mindre skalan, mer naturnära upplevelser, uppleva det som är unikt för Sverige och
Järvsö. Stora gröna skogar, blåa berg, tystnad och fridfullhet. Det pratas mycket idag om ekoturism
och naturturism, att det är en stor del i framtidens turism. Var kommer det in i denna översiktsplan?
Tidigare undersökningar och noteringar vid möten under april — maj 2013 talar om att det är viktigt
att Järvsö är genuint, äkta och småskaligt. En stark oro för hur alla ska få plats, parkeringar, tillgång
till endast en mataffär etc är något vi inte kan se har tagits i beaktande i denna plan.
Att bygga ut boenden, eller faktiskt bygga helt nya som i detta fall utan att det finns plats för alla
turister och bybor när det gäller tex mataffär, och andra serviceinrättningar tas inte upp i planen och
verkar inte hållbart. Just dessa frågor är något som också togs upp som problem från samrådsmötena
i april — maj 2013.
Att dessutom planera För stugbyar så långt från befintlig bebyggelse låter mycket kostsamt och helt
enkelt ogenomtänkt. Hur skall vatten, avlopp, vägar lösas? Hur ska det finansieras. Kommer det in
nya stora aktörer liknande Vemdalen/Åre? Vad leder det till för utveckling av Järvsö? Dessutom
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borde planen innefatta att besökande inte skall komma med bil utan med tåg och sedan ha
gångavstånd till boende.
Exploaterade slalomanläggningar finns det många av i Sverige och över Europa och är inget unikt för
Järvsö. Järvsö är värt mer och har mer att vinna på genom att satsa på det traditionella för bygden,
på miljön och den fina natur vi har här. Vi ska inte bli ett nytt Åre (tydligt från noteringar möte 2013).
Utan vi ska förbli en stark byggd där Järvsöbon känner sig hemma och har tillgång till den fina miljö
och natur som har gjort att hen velat bo kvar på orten, ofta genom flera generationer. Att hen känner
en stolthet för bygden och den genuinitet som präglar Järvsö. En sådan här exploatering passar inte
in i det mindre format som många Järvsöbor uppskattar med att bo och verka i här i Järvsö.
Sammanfattningsvis så borde denna plan omarbetas, ta bort det aktuella området norr om
Kramstatjärnen och inte exploatera mera mark i denna skala. Risken är stor att vi förstör det som
egentligen lockar folk till att vilja bo och verka i Järvsö. Ta mer fasta på och lyssna till Järvsö
befolknings oro och åsikter. Använd mindre penseldrag, förtäta det vi redan har. Det är inte
turistindustrin som ska äga och styra hur Järvsö ska se ut i framtiden. Gör en plan som är hållbar och
inte förutsätter storskalighet, och tex behov av bil. Ta vara på det vi har, ha fokus på de boende som
alltid finns här och gör att byn lever, året runt. Vårda de turister som återkommer för att de älskar
charmen med ett äkta Järvsö.
Kommentar: Kommunen har låtit både företagare inom turistindustrin samt lokalbefolkningen i
Järvsö och övriga kommunen ta del av förslaget samt lyssnat och reviderat efter synpunkterna.
Kramstatjärnen ligger utanför områdesgränsen men en viss påverkan enligt ovanstående kan
uppkomma, den bedöms som ringa och kommunen har även beaktat områden runt omkring för att
minska ingrepp i miljön. Samtliga kumulativa effekter för planens genomförande har beaktats.
Kommunens ambition är att följa de nationella och globala miljömålen, mer om dess konsekvenser
finns beskrivna i den strategiska miljöbedömningen, frågan om skogsbruk berörs och även naturliga
viltpassager.
En del av det som efterfrågas finns i den kommunövergripande översiktsplanen från 2010. Gällande
eventuell brist på servicefunktioner så möjliggör förslaget en blandad bebyggelse på delar av
området med både bostäder, centrum och handel.
Vad gäller finansiering av genomförandet av planen så kommer till stora delar exploatören stå för
samtliga uppkomna kostnader i samband med genomförandet. Den kommunala infrastrukturen kan
på sikt behöva utökas, verksamhetsområden för vatten och avlopp beslutas i kommunfullmäktige
med VA-planen som referens. Där framgår bland annat kriterier om andel permanent boenden och
även tekniska aspekter (närhet till befintlig infrastruktur) och en viss restriktivitet kommer råda i
FÖP:en. För drift och underhåll av allmänna plaster kan man läsa mer under rubriken
”Huvudmannaskap” i början på dokumentet.
Kommunen delar er uppfattning om att Järvsö har flera unika värden såsom natur och miljö, detta är
värden som vi även har beaktat i detta dokument som endast berör utvecklingen av Öjeberget,
områden utanför områdesgränsen tar FÖP: Järvsö (2014) vid och gäller som riktlinje/vision.
Bebyggelseområdet söderut tas bort ur dokumentet och alla skrivningar om en södra infart.
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Privatpersoner/markägare
Som ägare av fastigheter inom området, föreslår vi att i den södra delen av våra fastigheter
komplettera översiktsplanen med nya bostäder. Området föreslås placeras väster om RBområdet
med ett naturområde mellan.
Dessutom föreslår undertecknad, ägare av fastigheten inom området, att även ett ytterligare område
nära, kan bebyggas med bostäder.
Befintlig väg med anslutningspunkt från Rödmyravägen mot det föreslagna området i södra delen
kan efter förbättring användas.
Föreslagna områden är markerade på den ekonomiska kartan och markerade med ett B på en av
kommunens kartbilagor.
Kommentar: Kommunen har varit restriktiva när man bedömt lämpliga bebyggelseområden inom
planen, området betecknat RB kan utökas till viss grad enligt ert förslag. En avvägning har gjorts och i
detta skede kommer stora delar av marken ingå inom friluftsområdet där inga sammanhållna större
bostadsområden tillåts, enskilda byggnader kan placeras där det i senare skede bedöms som
lämpligt.

Privatperson
Järvsö är mitt i en spännande utveckling när det gäller besöksnäringen i byn. Utvecklingen är kraftfull,
trots pandemin ökar besökssiffrorna på ett sätt ingen har kunnat förutspå. Initiativ tas och
verksamheter startas och utvecklas i rasande fart. Senaste exemplet är Järvsö Skills Park. Ett område
avsett för cykelaktivitet med början strax öster om Järvsö Bergcykelhotell med fortsättning ned till
Doktorsdammen. En fin gång/cykelväg är också anlagd i området.
Det finns en tydlig utvecklingstrend enligt det som destination Järvsö kallar engagemangstrappan.
Man kommer för att åka skidor på vintern, blir förtjust och återvänder på sommaren för att cykla.
Man återvänder år från år, skaffar kanske stuga. Till slut väljer man att flytta till Järvsö och bli en del
av byn. En ny järvsöbo har gjort ett aktivt val att flytta till det goda livet man kan leva i Järvsö. De
tillför ofta yrkeskompetens, företagsamhet och ett starkt engagemang. Vi kan redan nu dra
slutsatsen att utvecklingen inte bara handlar om besöksnäringens gästnätter utan också att en ökad
inflyttning sker och att byn växer även med fastboende.
Poängen med att ta upp inflyttningen är att vi vill lyfta fram att det behöver vara balans mellan
besöksnäringens antal bäddar och lokalbefolkning. Planering måste göras hållbar och därför med en
helhetssyn. Kan det vara dags att uppdatera hela Järvsös fördjupade översiktsplan?
I visionen pratar man om att 5 000 bäddar på och omkring berget kommer att behövas under de
kommande 30 åren. Enligt Föp finns det 2 400 bofasta i Järvös tätort (1 858 enl SCB 2019-12-31). Det
finns många unga som vill bo kvar och bilda familj i byn och många gamla som vill ha ett tryggt och
bra boende när man inte längre orkar med sitt hus. En hel del familjer flyttar till sitt fritidshus i Järvsö
och det finns många fler som vill bo i här. Det är ett stort tryck på bostadsmarknaden i Järvsö,
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priserna har stigit i höjden. Liknar lite utvecklingen i Åre. Där är byn i stort sett tömd på bofasta och
priserna på fastigheter ligger på storstadsnivå. Vi är nog alla innerligt överens om att vi inte vill ha det
som i Åre.
Kommunen har satt ett lokalt tillväxtmål för åretruntboende med 100 personer/år t.om. år 2024. Vi
förutsätter att det avser Järvsö men kan gälla hela kommunen. Det är i vilket fall till största delen
Järvsö som har en positiv inflyttning. Här är det viktigt att tänka efter: Varför väljer man att flytta till
Järvsö? Kan det vara närheten till allt, naturen och alla aktiviteter? Är det för att man får möjligheter
att förverkliga drömmar? Har man hittat en plats att utveckla sitt företagande? Delar man visionen
och vill medverka i att utveckla en hållbar framtid? Vilken balans ska råda mellan turistbäddar och
bofasta? 5 000 bäddar i framtiden…
Precis som i förra omgången fokuserar vi våra synpunkter på området runt Badtjärn och den tänkta
södra infarten. Det är problematisk att kommunen inte ser bristerna i sitt arbete. Kartorna är dåliga,
rent utav felaktiga, underlag är inte uppdaterat liksom att viktiga fakta saknas.
Kommunen menar att Föpen är ett långsiktig och strategiskt dokument som ska vara ”översiktligt och
inte för skarpt skrivet”. Detta i betydelsen att planen spänner över lång tid och ska vara öppen och
innehålla möjligheter för olika detaljer. (Vad nu det kan innebära?) Vi som deltog i dialogen om
Föpen den 12 april fick då höra ”I bästa fall kanske vi följer det här dokumentet till 90% och det vore i
så fall väldigt bra om vi kunde göra det.”
Även i denna upplaga av Föp säger kommunen emot sig själv, presenterar otydliga kartor och har
stora brister i beskrivningar av hur de tänkt. Ska den vara vägledande en lång tid framöver ska
översiktsplanen självklart vara så genomtänkt och välarbetad som möjligt. Det ju också lämpligt att
den överensstämmer med andra plandokument som t.ex. Översiktsplan för Ljusdals kommun.
När det gäller fördjupad plan för Öjeberget med planeringshorisont till år 2050 är det oerhört viktigt
att även kommunen ställer sig bakom en tydlig viljeinriktning med planen. Utvecklingen är stark, det
händer mycket i Järvsö i ganska snabb takt och det är viktigt att det inte går snett för att det brister i
planeringen. Viljeinriktningen ska spegla visionen om hållbar utveckling och värdet av närheten till
naturområdet och alla aktiviteter som finns. Området runt Badtjärn och söderut är lättillgängligt, det
älskas och används av så många olika kategorier av besökare. Här trivs alla åldrar, här finns cykel-,
rid-, och vandringslederna, elljusspåret, bär och svamp, här skogsbadar man och finner
kontemplation.
Vi hävdar att det är nödvändigt att planen till exempel inte ska ge möjligheter för andra, ej lokalt
förankrade, marknadskrafter med resurser att kliva in och exploatera och bebygga Öjeberget på ett
sätt vi inte vill ha.
På flera ställen i planen möjliggör kommunen en ny infart som öppnar för ökad bebyggelse och fler
parkeringsplatser utan att närmare beskrivning görs. Men kommunen talar emot sig själv när man å
ena sidan talar om att bevara närhet mellan bebyggelse och natur och å andra sidan vill möjliggöra
framtida brutala ingrepp i ett på många sätt värdefullt friluftsområde. Under frågestunden den 12
april framkom stora frågetecken runt både eventuell vägdragning och bebyggelse. Inte minst bland
markägarna.
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Vi uppfattar som att här avses den förlängda biten i det gula området CB och att kommunen håller
öppet för byggnation i ett område som idag är upptaget. Här finns ett väl utnyttjat friluftsområde, bl.
a. nyttjat för crosscountryleder och elljusspåret. Det är också här många av förskole- och skolbarnen
kommer ut i området.
Elljusspåret föreslås bevaras. Nu är det inte bara elljusspåret det handlar om. En ny infart blir en
tråkig barriär i ett fantastiskt naturområde, fullt av leder och stigar Kommunen behöver i så fall lösa
många passager och kommer ändå att göra stor skada i miljön för både människor och natur.
Det är ett visst fokus på ”kraftig trafikbelastning på Vallmovägen”. Var finns underlag för att det är
ett större problem på Vallmovägen än på andra ställen i Järvsö när det är många besökare i byn? Är
mätning och analys av problemet gjord? Det talas också om kommande etableringar och
anläggningar inom Vallmostråket. Hur ser trafikflödet ut då? Är verkligen lösningen en ny infart från
söder? Och är det värt priset?
Vi som bor i Järvsö är medveten om att vår trafikmiljö inte är den bästa. En högt trafikerad riksväg
går rakt igenom byn och vi har fortfarande genomresande fjälltrafik, trots bättre E4:a; vi har långa
stopp vid järnvägsövergångarna, ibland orsakar det långa stopp åt båda håll på Rv83. Kommunen kan
gärna få redogöra för konsekvenser och hur en ny anslutning till Vallmostråket skulle förbättra
trafikmiljön i relation till de övriga utmaningarna som finns när det gäller lokal- och genomfartstrafik i
Järvsö.
Siffran 1 200 bäddar i området låter inte realistiskt. Hur många finns redan idag med två hotell och
många nya fritidshus/lägenheter? Utöver utbyggnad av Bergshotellet och några kvarvarande tomter,
framför allt efter Axel Erdmanns väg, finns det inte så mycket mark kvar att bygga på. Eller?
Det gula området CB är idag ganska klart, det är tydligt vad som ska och kan byggas. Det behövs
ingen ny infart till detta! Men vi ser fram emot en bättre lösning i Vallmovägens möte med riksvägen.
Vi instämmer i att åtgärder för säkrare gång- och cykeltrafik behöver göras. Alternativ till biltrafik ska
arbetas fram. Vi ska inte glömma att det är genomfartstrafik på en kraftigt trafikerad riksväg som är
den stora utmaningen.
Påståendet ovan borde syfta till den gamla tanken om en alternativ dragning av Rv83, inte en ny
infart. Det är helt andra saker som förbättrar trafikmiljön och stärker förutsättningar för gående och
cyklister inne i centrala Järvsö. Till exempel det gamla förslaget avseende omdragning av RV83 skulle
göra skillnad!
I ett annat yttrande finns kompletterande, klargörande bilder och kartor som visar en del av de
aktiviteter och situationer som i ord beskrivits i detta yttrande.
Med en dåres envishet upprepar kommunen intentionen om en ny infart från söder, möjligheter till
ytterligare bebyggelse och parkeringar. Med samma envishet hävdar vi att det inte ska göras någon
ny infart eller bebyggelse i friluftsområdet. Att den centrumnära naturen i sin helhet ska fredas för
sina värden som friluftsområde.
Utöver ovanstående kritik och synpunkter och önskan om en bättre genomarbetad och kvalitativ
plan ställer vi oss bakom det förslag som presenterats i nämnda yttrande:
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För att bättre tillvarata områdets värden föreslår vi att man helt tar bort området Badtjärn (N) samt
Vallmostråket (N1) samt kortar av Vallmostråket (CB) jämns med nuvarande dragning av
Vallmovägen. Området med bostäder (B) i Friluftsområdets södra del tas bort helt.
Inför ett nytt område som avgränsas av djurparken och elljusspåret enligt ovanstående karta. Det kan
kallas Södra Natur- och Friluftsområdet.
Inom Södra Natur- och Friluftsområdet (N) bör inga nya vägar dras av hänsyn till de aktivitetstyper
som är populära inom området och områdets höga värde för Järvsö både som bostadsort och
turistort. Inte heller bör det byggas bostäder inom området. I stället bör en varsam vidareutveckling
av området för friluftsliv och rekreation göras, exempelvis genom att anlägga nya samt underhålla
befintliga leder, ordentlig skyltning och god service med tydlig information för besökare.
Värden för området är som redan står i FÖP: ”Rekreation, rörelse, djur, natur, aktiviteter, cykling,
klättring, grönstråk” men jag lägger gärna till: Skog, harmoni, naturupplevelser, vandring, ridning,
barnvänligt, svamp- och bärplockning.
Kommentar: FÖP Järvsö är från 2014 och är i planeringssammanhang förhållandevis ny. Samtliga
kommunens översiktsplaner ska vart fjärde år aktualitets prövas, en lagändring om detta införs inom
de närmaste åren. Kommunen kan inte inom den kommunala planeringen bestämma vem/vilka som
får exploatera inom områden.
All antydan till en ny södra infart tas bort. Även del av vallmostråket (CB) dras tillbaka. Antalet
bäddar är endast en uppskattning och en uträkning från konsulterna för att förbereda för
infrastruktur, trycket på tekniska anläggningar och vägar. Området med bostäder (B) i
Friluftsområdets södra del tas bort helt. Badtjärn kommer forsatt ingå och ha beteckningen (N) för att
säkerställa att ingen exploatering görs där.

Privatpersoner
Undertecknade begär att få ta del av styrgruppens mötesprotokoll.
Rör inte vattennivån i Sorttjärn! Inflödet av vatten kommer från flera källor som rinner in i tjärnen =
rent vatten.
Vid nybyggnation är det jätteviktigt att den lokala byggnadstraditionen får leva vidare! Röda hus med
vita knutar eller timrade hus.
Ett måste är att vatten- och avloppsfrågan blir löst. Har reningsverket i Järvsö kapacitet för de tänkta
utbyggnadsplanerna för Öjeberget?
Ett måste är också att dagvattenhanteringen och snösmältningen löses så att det inte blir
översvämning på Järvsö samhälle och inte heller efter Rödmyravägen och i Sorttjärn. Under 1970talet hade Ljusdals kommun en slamgrop vid Tranåsvägen. Detta innan reningsverket i Järvsö
byggdes. Detta måste åtgärdas. Vi vill inte se några föroreningar i bäckarna som rinner via
Rosslabäcken ner till Skålbosjön.
Hur löser Ljusdals kommun avfallshanteringen ?
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Något som också måste lösas är: problem i trafiken Stenevägen —järnvägen när järnvägsbommarna
är fällda, blir det jättelånga köer på RV 83 från söder och från norr. Detta måste åtgärdas!
Hur löser man inköp av marker efter norra sidan av Öjeberget och Tranåsen? Utan att det blir
tvångsinlösen av marker och utan rättsliga åtgärder?
Det är viktigt att alla fastboende prioriteras och att alla inom Järvsö tätort får information om
planerna i Översiktsplanen för Öjeberget.
Viktigt för Järvsö är också att jord- och skogsbruket lever vidare! Utan betande djur på markerna
kommer det att växa igen och om så sker är Järvsö inte längre en attraktiv plats som besöksort!
Kommentar: Kommunen kommer fortsätta undersöka huruvida vattennivån i Sorttjärn bedöms som
bra och de som ansvarar för att hålla rätt vattennivå. I dokumentet finns ett avsnitt som behandlar
lokal byggnadstradition som också är en generell riktlinje som gäller över hela området, krav på
utformning kan bli aktuellt i kommande detaljplaner. Dialog har förts med Ljusdals Energi ang. frågor
kring kommande VA-kapacitet, om FÖP:en realiseras kan det komma att innebära ytterligare
investeringar i den kommunala infrastrukturen. Detsamma gäller hanteringen av dagvatten som kan
bli mer påtaglig i samband med exploatering, minskade hårdgjorda ytor och krav på fördröjning och
infiltration kan bli aktuellt. Mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till.
Kommunen delar uppfattningen om att problemen med köer bör åtgärdas. Det är inte aktuellt med
tvångsinlösen av mark, kommande marköverlåtelser görs via överenskommelser mellan säljare och
köpare.

Privatperson
Finns intresse att få ta del av styrgruppens mötesprotokoll från fastighetsägare som berörs och bor i
området.
Kalla alla berörda markägare till möten och informera skriftigt om planerna som finns i området.
Många markägare känner sig överkörda redan nu! Inbjud intresserade järvsöbor m.m till mötena via
Ljusdals-Posten.
Otydliga och dåliga kartor i översiktsplanen. Ange gärna fastighets-beteckningar på berörda
fastigheter på kartorna över områdena.
Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen så att miljön runtom blir någolunda enhetlig.
Se till att Länsstyrelsens vattendom om vattennivån i Sorttjärnen efterföljs vilket inte görs idag. Man
kan tydligt se att det tas för mycket vatten från tjärnen. Vem ansvarar för pegeln och kollar upp att
nivå är som den skall vara? Se till att bevara det drickbara rena källvattnet och miljön runtomkring
tjärnen!
Slamgropen från 1970-talet vid Tranåsvägen bör åtgärdas för att undvika föroreningar!
Vem tar hand om allt skrot som ligger efter Tranåsvägen?
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Hur kommer man att hantera markfrågan efter norra sidan av Öjeberget och Tranåsen utan att det
blir tvångsinlösning eller rättsliga åtgärder?
Hur kommer VA- och avloppsfrågan, avfallshantering och dagvatten-hantering/snösmältningen att
hanteras och lösas?
Se till att vattentäkterna på vänster sida om Rödmyravägen inte förstörs!
Vid utbyggnad i området och därmed ökad trafik efter Rödmyravägen behöver man göra gång- och
cykelväg från Järvsöbackan fram till Tranåsvägen med hänsyn till boende och alla cyklister. I
dagsläget finns det inget utrymme för gående längs vägen som redan nu är vältrafikerad och har en
hel del tung trafik. Säkerheten behöver höjas efter Rödmyra-vägen!
Hållplatser för skolbussar m.m saknas!
Viktigt att jord- och skogsbruk kan leva vidare i vårt vackra Järvsö så att inte åkermarken buskas igen.
Kommentar: Under hela framtagandet har kommunen följt den process som beskrivs i plan- och
bygglagen vilket innebär att samråd och andra tillfällen har anordnas för att ta in synpunkter från
samtliga. Vi har använt oss av de kanaler som brukligt används (Ljusdals posten, kommunens
hemsida, facebook och även via intressegrupper). Kartorna ska tolkas översiktligt och lämpliga
bebyggelseområden har pekats ut framför allt efter kommunens bedömning om lämplighet och i
vissa fall följt fastighetsgränserna. Lokal byggnadstradition är en generell riktlinje över hela området.
Vad gäller nivån i Sorttjärn kommer kommunen fortsatt ha en dialog med de ansvariga. Det
huvudmannaskap som sätts på tranåsvägen sköter drift och underhåll. Det är inte aktuellt med
tvångsinlösen av mark, kommande marköverlåtelser görs via överenskommelser mellan säljare och
köpare. Dialog har förts med Ljusdals Energi ang. frågor kring kommande VA-kapacitet, om FÖP:en
realiseras kan det komma att innebära ytterligare investeringar i den kommunala infrastrukturen.
Detsamma gäller hanteringen av dagvatten som kan bli mer påtaglig i samband med exploatering,
minskade hårdgjorda ytor och krav på fördröjning och infiltration kan bli aktuellt. Mer beskrivning om
avfallshanteringen läggs till.
Önskan om GC-vägar/hållplatser noteras och tas med i kommande arbete med nya vägdragningar.
Kommunens ambition är jord- och skogsbruk kan fortsatt vara en viktig del av Öjeberget och Järvsö.

Privatperson
Min åsikt är att man genom att bygga den föreslagna södra infarten med eller utan tillhörande
bebyggelse skär av tillgången till ett friluftsområde som är viktigt både för Järvsöbor och turister
vilket skadar Järvsö både som attraktiv boendeort och som turistmål.
Mina önskemål är att man helt och hållet skrotar planen på en sydlig infart som ansluter Riksväg 83
till Vallmovägen.
Att man tar tillbaka den ursprungliga utformningen av området ”Vallmostråket” så att det inte
sträcker sig söder om Järvzoo.
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Alla formuleringar om nya vägar och bostäder i området som avgränsas av Järvzoos staket i norr och
elljusspårets yttre gräns i öster ska helt tas bort ur planen.
Detta område är idag ett mycket aktivt friluftsområde och att dra en väg genom det skulle inte bara
störa de aktiviteter som området idag används till utan även bidra till ett försämrat utbud för turister
i Järvsö. Det kan även tilläggas här att det röda området R, Besöksanläggning (Järvzoo) i kartan från
FÖP inte stämmer överens med var Järvzoo idag ligger, men då FÖP inte nämner en expansion
söderut får jag anta att det helt enkelt är ett misstag.
Jag anser att man genom att bygga en ny infart från riksväg 83 och ny bebyggelse runt den nya vägen
varken tar hänsyn till hållbar turismutveckling eller bevarande av de värden som karaktäriserar
Järvsö, vilket går emot syftet med den fördjupade översiktsplanen. Dessutom skadar man friluftslivet
genom att begränsa tillgången till friluftsområdet, vilket går emot Ljusdals kommuns långsiktiga
planering.
Vidare finns det fortfarande formuleringar om bostäder i Badtjärnsområdet vilket är olämpligt.
Överlag känns det inte som att granskningshandlingen reviderades tillräckligt enligt de inkomna
synpunkterna.
Bland kommentarerna i samrådsredogörelsen kan man hitta 3-4 yttranden som är negativa till en ny
sydlig infart och därmed expansion av Vallmostråket söderut, medan endast två kommentarer vill
utöka Vallmostråket, men då ända till Kramsta hällar. Ändå har man i granskningshandlingen utökat
Vallmostråket.
Eftersom det I FÖP och granskningshandlingen framstår som att det sydligaste området skulle vinna
på en ny vägdragning och att de befintliga användningsområdena dessutom skulle kunna bevaras har
jag inhämtat data över hur området används för att försöka visualisera hur orimliga dessa
påståenden är. På grund av något otydligt kartunderlag i FÖP är områden nedan ungefärliga.
Bakgrunden är i gråskala förutom vattendrag för tydlighets skull. I sydvästra delen av kartan syns
Kramstatjärnen och i sydöstra delen finns Kramsta, Brinka och Stenbacka. Tyvärr finns inte
nyckelbiotoperna med på denna karta.
Nedan syns samma översiktskarta med GPS-data från Strava (sk. Heatmap) från de senaste två åren.
Ljusa, breda linjer innebär frekvent användning medan tunnare, mörka linjer innebär lägre
nyttjandegrad. Datan kommer generellt från personer som använder en GPS-klocka eller cykeldator
för att dokumentera träning. Således är inte andra typer av rekreation i området (promenad,
svampplockning mm) representerad.
Vi ser tydligt att Järvsöbackens backar och Järvsö Bergscykelparks leder är klart mest använda, men
även elljusspåret och vandringsleden Kramstaleden syns tydligt. Dessutom ser man att Cykla Järvsös
crosscountry-cykelleder redan visas tydligt trots att de bara varit öppna under en del av förra
sommaren.
Vi tittar I detalj på området där den föreslagna södra infarten ska gå. Nu anges inte exakt dragning i
FÖP men utifrån de ledtrådar som finns i bild och text, kombinerat med var i terrängen det skulle
vara möjligt att göra en infart, tror jag att min gissning nedan är rimlig. Den föreslagna vägen är
inritad med röd färg.
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Nedan ser vi samma detaljområde, igen med Stravas heatmap lagd ovanpå. Områdesindelningen är
borttagen även här för tydlighets skull. På denna kartbild anges ett urval av befintliga områden som
kommer att påverkas av vägdragningen med turkosa prickar:
1.Driving Range (sommar) samt Skidspår (vinter) Järvsöbaden (anslutning från/till elljusspåret)
2.Elljusspåret (korsas två gånger) samt Öjeleden
3.Vandringsled Järvsöbaden
4.Cykla Järvsö – crosscountryleder
5.Lek- och samlingsplats Järvsö förskola
6.Stig från elljusspåret till Badtjärn och vidare till vandringsleder.
7.Badtjärn med utbildningsområde Järvzoo
8.Vandringsled Kramstaleden
Nu blir det tydligt även för den som inte har någon lokalkännedom att denna vägdragning inte går att
kombinera med något bevarande av friluftsområdet. Även om dragningen av den ritade infarten är
felaktig på ovanstående karta påverkas ungefär samma områden/aktiviteter av vägen då den ska gå
från RV83 söder om Barnstugevägen för att ansluta till Vallmovägen.
För att bättre tillvarata områdets värden föreslår jag att man helt tar bort området Badtjärn (N) samt
Vallmostråket (N1) samt kortar av Vallmostråket (CB) jämns med nuvarande dragning av
Vallmovägen. Området med bostäder (B) i Friluftsområdets södra del tas bort helt.
Inför ett nytt område som avgränsas av djurparken och elljusspåret enligt ovanstående karta. Det kan
kallas Södra Natur- och Friluftsområdet och ett förslag på omfattning är nedanstående kartbild.
Inom Södra Natur- och Friluftsområdet (N) bör inga nya vägar dras av hänsyn till de aktivitetstyper
som är populära inom området och områdets höga värde för Järvsö både som bostadsort och
turistort. Inte heller bör det byggas bostäder inom området. I stället bör en varsam vidareutveckling
av området för friluftsliv och rekreation göras, exempelvis genom att anlägga nya samt underhålla
befintliga leder, ordentlig skyltning och god service med tydlig information för besökare.
Värden för området är som redan står i FÖP: ”Rekreation, rörelse, djur, natur, aktiviteter, cykling,
klättring, grönstråk” men jag lägger gärna till: Skog, harmoni, naturupplevelser, vandring, ridning,
barnvänligt, svamp- och bärplockning.

Kommentar: Den Södra infarten tas helt bort ur förslaget, Vallmostråket kommer återgå till
samrådsförslagets läge. Vad gäller området för besöksanläggning möjliggör dokumentet en
expansion där kommunen bedömt markanvändningen som lämplig (norr om och till viss del runt om
befintlig besöksanläggning). Kartorna ska tolkas översiktligt och i ett senare skede fastställa en
juridisk avgränsning av byggrätter via detaljplaneläggning.
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All antydan till bostäder kring badtjärnsområdet tas bort. Vallmostråket minskas i den sydliga
avgränsningen. Området med bostäder (B) i Friluftsområdets södra del tas bort helt. Badtjärn
kommer bevaras som område i FÖP:en markerat (N) för att på så vis klargöra att området inte ska
exploateras. Kommunen delar uppfattningen om att en mycket varsam utveckling som främjar
friluftslivet skulle kunna göras, utifrån de exemplen som nämns ovan. Ytterligare värden läggs till i
beskrivningen.

Privatperson
Järvsös vackra natur är ett kvalitetsmärke och det märket bör bevaras och bestå.
De arbeten som turism medverkar till är lågavlönade, timanställda säsongsarbeten. Vid byggande
väljs bolag utifrån, bolag som använder billig utländsk arbetskraft.
Det Järvsö och Ljusdals kommun behöver är fasta arbeten, där ortsbor har möjlighet till trygg
anställning som de kan leva på. Då kan Järvsö och Ljusdals kommun locka fler fasta boende som
bidrar till samhällets utveckling året runt.
Järvsö är känd och älskad för sina vackra berg och dalar med Ljusnan i mitten.
Att bygga fler stugor och vägar på sydsidan kommer att misspryda och påverka Järvsös vackra skogar,
natur och djurliv, den lift som planeras från Doktorsdammen blir ett mycket fult inslag i bilden av
Järvsö, jag förstår att det gynnar aktörerna på Öjeberget och att ni vill koppla ihop centrum med
Öjeberget samt att ni hoppas på att fler väljer tåget, men ska det verkligen ske på bekostnad på
Järvsös naturliga vackra miljö? Det måste finnas andra lösningar, ex. buss, hästdroska. Samtidigt som
ni arbetar för att fler tar tåget så öppnar ni upp för mer miljöförstöring genom att fler människor ska
lockas hit och charmen med Järvsö försvinner. För där människor sätter sina fötter påverkas miljön
negativt. Därför bör nuvarande antalet bäddar på berget räcka.
Järvsöbacken är väldigt trång och det bör byggas fler nedfarter samt parkering på berget mot
Rödmyravägen och Bäckfåran. Men inte stugor. Vi behöver inte fler turister, vi som valt att bosätta
oss här älskar utrymmet och naturen.
Med parkeringar på Rödmyra sidan, men inte fler stugor, minskar trycket på sydsidans parkering.
För att gynna centrum bör övernattningsmöjligheter beredas i centrum ex. B&B. Transport från och
till liftarna kan skötas av nuvarande minibuss alt. hästdroska som blir ett naturligt, miljövänligt och
exotiskt inslag.
Kommentar: Kommunen har tagit hänsyn till ovanstående aspekter i samband med utpekandet av
nya områden, påverkan på landskapsbilden, naturmiljön och djurlivet har beaktats. Konsekvenserna
av genomförandet beskrivs i den strategiska miljöbedömningen. FÖP:en håller kollektiva förslag
öppna för att möta besökare som kommer via tåg. Om FÖP:ens förslag realiseras kommer det att
innebära fler bäddar och människor i rörelse och med en god samhällsplanering samt framförhållning
finns det sätt att lösa vissa av de problem som kan uppstå.
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Järvsöbaden
Vi vet nu i efterhand att det varit möten angående översiktsplanen 2018-19, då var inte vår mark
med i denna, det som förvånade oss nu när ”nya” planen kom står det i den att det pågått dialoger
med markägare och vi har inte hört ett ljud, men vi är tacksamma att du höll med och förstod att det
inte gått rätt till.
Tacksam att du mottog våra åsikter på ett positivt sätt och att du förstod att vi ej vill ha en ny väg
precis bredvid hotellet och förbi vår Solvillan och våra tre härbren, där vi nu satt upp ett nytt växthus.
Drivingrangen för golf går från riksväg 83 upp mot friluftsområdet.
Skola och bostadsområde ligger också väldigt nära, idag har eleverna möjlighet till ett rikt friluftsliv,
med gångavstånd till slalom, längd, orientering, golf (vilka skolor har det)
Det kommer att påverka vår natur och tystnaden som väldigt många av våra gäster söker sig till,
lugnet i skogsbrynet och närheten till huvudbyggnaden. Genomgående i översiktsplanen nämns
värdet av rekreation, friluftsliv, och naturupplevelser som en stor tillgång för Järvsö men?
Att dra en väg upp mot Badtjärn skulle förstöra hela naturområdet, vi vet att detta är en
översiktsplan och uppskattar verkligen din ärlighet att du håller med oss.
Badtjärn har tillhört Järvsöbaden sen 1500-talet, när Järvsöbaden startades 1905 anställde vår
förfader, läkare, massörer, baderskor och hade utflykter upp till Badtjärn för bad, fiske och
skogsvandringar. Idag går våra gäster gärna upp i skogen för att vandra t.ex Kramstaleden,
Kramstatjärnleden m fl eller plocka bär och svamp eller bara sitta vid Badtjärn för att meditera.
Finns så mycket storytelling om Badtjärnsområdet, finns en vandringsstig från Järvsöbaden upp till
Badtjärn med storytelling efter vägen som är mycket uppskattad. Vårt vatten kommer från egen källa
i området.
Vi vill utveckla Järvsö med social och ekologisk hållbarhet (GSTC) men inte förstöra det unika vi har
med ett fantastiskt naturområde centralt, man kan åka längd och slalom och utgå från samma ställe.
För oss skulle det var en katastrof om en väg byggdes upp och förstör hela naturområdet, idag har
flera cykelleder byggts, och fler håller på att byggas, alla vandringleder snyggas upp och märks ut
med nya ledmarkeringar, elljusspår med LED-ljus finns som används flitigt året runt.
Området är klassat som ett naturområde och i området finns nyckelbiotoper som måste bevaras,
Man har noterat att det finns Knärot, rödlistad VU och mörk husmossa som är signalarter för lång
skoglig kontinuitet. Järvsöbaden har ägt den aktuelle marken sen 1867.
Vi anser att ingen ny infartsväg dras upp mittemot Järvsöbaden då den skulle skära rakt igenom ett
område med stora värden för lokalbefolkning, friluftsliv och turism. Om skulle problemet med EPAtraktorer öka då det blir en lämplig runda att köra på 24/7, vilket är ett problem redan idag.
Vi anser att den södra delen som blivit tillagd tas bort från denna översiktsplan, för att inte hindra
utvecklingen av berget och ev försena utvecklingen på norra sidan.
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Kommentar: Kommunen har följt plan- och bygglagen samt gängse rutin, vilket innebär att ge tillfälle
för alla att yttra sig under samrådet och granskningen. All antydan på en södra infart tas bort. Det
södra bostadsområdet tas bort, Badtjärn området kommer säkerställas med befintligt (N) för att inte
exploateras.

Järvsö viltvårdsområde
Redan idag är den effektiva jaktmarken starkt begränsad då både Järvzoo och den Alpina
anläggningen ligger inom viltvårdsområdet. En utökning av skidanläggningen och friluftsområdet
kommer att ytterligare begränsa det jaktbara området. Besökande människor har svårt för att förstå
och respektera jakt vilket innebär risker.
Kommentar: Text om viltvårdsområdet läggs till samt en beskrivning av konsekvenserna för en
eventuell utbyggnation inom området.

Kramstalägrets vägsamfällighet
I områdesplanen framgår att tilltänkta tillfartsvägar för biltrafik till -och från området ej ska påverka
väg 31134 "Kramstatjärnsvägen". Men om ett sådant förslag skulle komma fram, är Vi i
Kramstalägrets vsf. överens om att "INTE" tillåta att väg 31134 används till detta.
Kommentar: I dagsläget finns inga planer på att använda kramstatjärnsvägen för en anslutning till
området.

Muntliga utlåtanden via möten, telefon och övriga anteckningar
Påverkan på markägare och en oro kring inlösen av mark.
Kommentar: Ingen inlösen av mark är aktuellt inom detta projekt, marköverlåtelser blir i första hand
en överenskommelse mellan köpare och säljare.
Önskan om att få handlingarna utskickade och en mer öppen dialog om FÖP:en.
Kommentar: Kommunen har varit transparent och har haft öppna möten i den utsträckning vi har
kunnat. Kommunen har enligt gängse rutin annonserat och spridit information om FÖP:en, samt
funnits tillgängliga för mötesbokning, telefon och mejl.
Önskan om att i dokumentet ta bort alla formulering och visionsbilder för en södra infart till området
och även freda badtjärn och omkringliggande naturområden.
Kommentar: Kommunen delar uppfattningen och kommer att ta bort all antydan kring en södra infart
samt bevara Badtjärn som ett området endast för natur och ingen exploatering.
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Önskan om hårdare krav vad gäller utformning och byggnadstradition kring Öjeberget och Järvsö.
Kommentar: Kommunen delar uppfattningen och en beskrivning om lokal byggnadstradition
omnämns i FÖP:en och är en generell riktlinje.
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Ljusdals kommun tackar för samtliga inkomna utlåtanden och för ett stort engagemang.
Viktor Svensson
Planingenjör och projektledare för FÖP Öjeberget
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