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Handlingar 
Denna planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser 
Behovsbedömning av miljöbedömning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Underlag 

- Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan, Storbyn 48:1, Färila; Tyréns 
(2016-09-09), uppdaterad Rev.B (2017-12-19). 

- PM Geoteknik inklusive tolkade ritningar med stabilitetsuträkning G12-00-01 – 
02. (uppdaterad 2017-12-19, tolkad ritning med stabilitetsuträkning G12-00-
03) 

- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) inklusive bilagor 1-3 otolkade 
ritningar G11-00-01 samt G11-03-01 – 04. (uppdaterad Rev A. (2017-12-19) 

- Slutrapport gällande efterbehandlingsåtgärder av dieselförorening orsakad av 
spill vid Preems anläggning på fastigheten Storbyn 14:2. Härjedalsvägen 118 i 
Färila, Ljusdals kommun; (ÅF Infrastructure AB, 2017-02-09). 

- Kommunens riktlinjer gällande branta slänter 
 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Bakgrund 
Ljusdals kommun har mottagit förfrågningar från privatpersoner om kommunen kan 
erbjuda mark för bostäder på fastigheten Storbyn 48:1 i Färila. Vad marken får 
användas till och hur den får bebyggas styrs i en detaljplan från 1957 samt ett tillägg 
till denna plan från 1958. Planen anger bostadsmark och att radhus får uppföras i 
exakt definierade lägen. Tillägget uppger sammanbyggda hus i ett exakt definierat 
läge. Kommunen har därför beslutat att planen ska ses över så att även fler typer av 
bostäder ska bli möjliga att uppföra.     
 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att fler bostadstyper än enbart radhus kan 
uppföras inom fastigheten Storbyn 48:1. På så vis får alla typer av bostadshus 
uppföras så som friliggande småhus, parhus, radhus, kedjehus, flerbostadshus etc. 
Detta planförslag ger därmed större möjligheter för området än befintlig detaljplan.  
 
Detaljplanen syftar därtill att ersätta kvartersmark för allmänt ändamål (A), vilket 
avser verksamheter för allmänna ändamål med stat, kommun eller landsting som 
huvudman. Markanvändningen är enligt Boverket inte längre tillämpbar.   

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger strax väster om älvbron i nordöstra, centrala Färila. Planområdet 
avgränsas av Älvvägen i söder, Mickelsvägen i väster, av Hundkanalen i öster och 
Ljusnan i norr. Området går under benämningen Gröna Lund i folkmun.    
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Areal 
Storbyn 48:1 uppgår till 7670 m2. Planområdets totala area uppgår till cirka 3,5 
hektar.     
 
 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Storbyn 28:1, 48:1 och 42:1 ägs av Ljusdals kommun. Storbyn 29:1 är 
privatägd.   
 

 
 

Planområdet med berörda fastigheter 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
För området gäller Översiktsplan för Ljusdals kommun (2010) och Fördjupad 
översiktsplan för Färila (1988). Både i den kommunomfattande översiktsplanen och i 
den fördjupade översiktsplanen för Färila pekas området ut som lämpligt för nya 
bostäder. I den Fördjupade översiktsplanen för Färila påtalas dock att hänsyn måste 
tas till att grundläggningsförhållandena närmast älven är dåliga.  
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden 
 

För området gäller ”Byggnadsplan för två områden i Färila Kyrkby”, från 1957-05-25 
samt tillägget ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för två områden i Färila 
Kyrkby” som berör denna plan daterad 1958-06-16. För fastigheten Storbyn 48:1 
anger planen kvartersmark för bostadsändamål, radhus samt i tillägget 
bostadsändamål, sammanbyggda hus. Maximalt får två våningar uppföras samt 
garage. Byggrätternas lägen är låsta och övrig kvartersmark får inte bebyggas.  
 
Fastigheten Storbyn 28:1 är planlagd som ”A”; område för allmänt ändamål och 
Storbyn 29:1 som ”Jm”; område för småindustriändamål.    
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Gällande detaljplan för området från 1957 
 

 
Tillägget till ovanstående detaljplan från 1958 

 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslöt 2016-01-19 § 8 att ge 
Samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ändra alternativt ersätta gällande 
detaljplan för del av Storbyn 48:1 i syfte att möjliggöra fler bostadstyper än enbart 
radhus. Utskottet beslöt vid samma datum att när planförslaget har upprättats sänds 
det ut för samråd. Förvaltningen har bedömt att förändringarna ska prövas i en ny 
detaljplan istället för en ändring av den äldre planen.       
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 
 
Miljöbalkens 3:e kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4:e kapitel behandlar särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. 
Miljöbalkens 5:e kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Detaljplanen bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 4:e kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en 
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar 
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser.  
 
Enligt MKB-checklistan, som är ett underlag för behovsbedömning av 
miljöbedömning, medför planens genomförande inte betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses i PBL. Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
därmed inte. Länsstyrelsen delar denna uppfattning genom yttrande daterat 2016-02-
16. Länsstyrelsen anser att konsekvenserna för miljön ska framgå av 
planbeskrivningen, att en ny stabilitetsutredning ska göras då den från 1957 inte kan 
anses aktuell. Länsstyrelsen vill även se en redovisning av miljökvalitetsnormerna för 
luft och vatten samt hur dessa påverkas av planen.        
 
 
Riksintressen 
Planområdet berör flera riksintressen enligt 3:e och 4:e kapitlet miljöbalken, för vilka 
redogöras nedan.   
 
Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § MB 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde för naturvård, Övre Mellanljusnan, 3 kap 6 
§ MB.  
 
Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB 
Planområdet, liksom hela Färila tätort, ingår i riksintresseområde för turism och 
friluftsliv (rörligt friluftsliv), området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik, enligt 4:e 
kap miljöbalken. Riksintresset är ett så kallat riksintresse med geografiska 
bestämmelser. Planen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet negativt.  
 
Riksintresse skyddade vattendrag 4 kap 6 § MB 
Planområdet ingår i ett riksintresseområde med geografiska bestämmelser, 
riksintresse för skyddade vattendrag, 4 kap 6 § MB, Ljusnan mellan Laforsen och 
Arbråsjöarna. Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 
kraftverksändamål får inte utföras.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur, bebyggelse 

Mark och vegetation 
Området är beläget på krönet av älvbrinken ner mot Ljusnan. Marken som planeras 
för bebyggelse är plan och gräsbevuxen. Ytan är cirka 150 x 35 meter stor.  
I områdets västra del finns en anslutningsväg till parkeringsplats lokaliserad i 
fastighet Storbyn 2:7. På området växer ett fåtal äldre, förmodade planterade, träd 
sedan området tidigare var bebyggt med flerbostadshus i två våningar.  
 
Älven befinner sig cirka 25 meter nedanför området. Den branta sluttningen ned mot 
älven består av en tät vegetation där stora träd är blandade med sly och buskar.  
 

 
 

Den obebyggda delen av planområdet inom fastigheten Storbyn 48:1 sett österifrån. 
 
Geotekniska förhållanden, grundläggning 
 
Med tanke på närheten till den branta sluttningen ned mot Ljusnan och eventuell 
skredrisk har kommunen låtit göra en detaljerad stabilitetskartering/ geoteknisk 
undersökning samt en kompletterande undersökning under hösten 2017.  Enligt 
utredningen består området generellt av finsandig silt och varviga siltjordar. Det 
plana området utgörs troligen även av grövre rester från de tidigare rivna 
husbyggnationerna (dock ej verifierat genom skruvprovtagningar).   
 
Säkerheten mot stabilitetsbrott (skred) är god och några stabilitetshöjande åtgärder 
är inte nödvändiga enligt stabilitetsutredningen. Enligt den kompletterande 
undersökningen har säkerheten mot stabilitetsbrott (skred) bekräftats och även 
förstärkts. Den kompletterande undersökningen som utfördes under hösten 2017 
visar att grundvattenytan ligger betydligt djupare än vad tidigare antagits (gwy +150-
157) och stiger ca 1:10 från älven. Kompletterande beräkningar visar på Fø > 1,84 
och därmed att säkerheten mot stabilitetsbrott är tillfredsställande.  
 
Marklov krävs angående fyllning och schaktning. Stabilitetsberäkningarna grundas 
på en beräknad last av 30 kPa lagd 7 meter från släntkrönet. Fyllning upp till 0,5 
meter över aktuell fastighets markmedelnivå får utföras ifall den totala lasten av 
fyllning och byggnation ej överstiger 30 kPa. Om lasterna, fyllningsarbeten överstiger 
detta skall arbetena föregås av samråd med geotekniker. Inom fastigheten 
förekommer inga noterbara svårigheter att ta hänsyn till gällande schaktning dock bör 
eventuella hålrum, rester av källare från den tidigare bebyggelsen beaktas vid 
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exploatering. Slutsatsen av den kompletterande utredningen av hydrogeologin är att 
stabiliteten är bättre än vad de ursprungliga beräkningarna visade. Den 
bebyggelsebara kvartersmarken läggs trots detta på ett betryggande avstånd från 
släntkrönet ( >10 meter). 
 
Grundläggning kan utföras med platta på mark eller grundsulor. Detaljerade 
grundläggningsrekommendationer ska anpassas till planerad anläggnings utformning 
avseende laster, placering och utbredning. 
 
Hydrogeologi 
 
Enligt den detaljerade stabilitetsutredningen följer sannolikt grundvattenytan den 
bergnivå som påträffades ca 15 m under markytan. Grundvattennivåerna bedömdes 
ligga nära det normala.  
 
Höga flöden 
Höga flöden kan bidra till ökad erosion längs strandlinjen, vilket kan öka 
grundvattennivån och därmed stabiliteten på lägre sikt. Men eftersom Ljusnan är 
reglerad uppströms och nedströms är bedömningen att de möjliga höga flöden som 
kan aktualiseras inte direkt kan orsaka en allvarlig försämrad stabilitetssituation. 
Slutsatsen från den detaljerade stabilitetsutredningen är att även vid onormalt höga 
nederbördsmängder så dräneras vattnet genom de genomsläppliga jordlagnren som 
sluttar mot slänten, vilket gör att inte grundvattnet däms upp. Släntstabiliteten 
bedöms därmed som god även vid kraftig nederbörd. 
 
Bestämmelser om marklov för schaktning, fyllning, fällning av träd i slänt och 
bestämmelse om att dagvatten inte får ha sitt utlopp mot släntkrön syftar till att 
säkerställa markens stabilitet och lämplighet för bostäder. 
 
Dagvattenhantering skall projekteras utifrån rådande förutsättningar gällande 
utformning av byggnader, hårdgjorda ytor etc. En bestämmelse att 40% av 
fastighetsarean införs i planen som innebär att naturlig infiltration beaktas då 
gräsytor, planteringar skall finnas inom fastigheten. 
 
Risk för tjäle ska beaktas då förekommande jordar är tjälfarliga till mycket tjälfarliga 
och även om avståndet till grundvattenytan är betydande kan siltjord lyfta markvatten 
kapillärt vilket innebär att risken för tjäle kvarstår. Grundvattenytan korrelerar troligen 
med stigningen från älven med en gradient om 10-15 %.  
 
 
Befintlig bebyggelse 
Öster om den obebyggda marken återfinns Färila brandstation (Storbyn 28:1), ett 
tegelhus i en våning med suterräng samt torn. Öster om brandstationen finns en 
fristående villa samt en samling hopbyggda byggnader i en och två våningar med 
garage/verkstad i bottenvåningen (Storbyn 29:1). Bebyggelse söder och väster om 
planområdet består av bostäder och handel i en till tre våningar med varierande 
utformning.       
 



8 
 

 
 

Färila brandstation och bostadshus/verkstad bortom denna.  
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Planförslag 
 
 
Bostäder (B) 
Den obebyggda delen av planområdet ges markanvändningen (B) bostäder. I planen 
specificeras inte bostadstypen närmare utan alla typer möjliggörs så som  
friliggande småhus, parhus, radhus, kedjehus, flerbostadshus etc. Planen ger 
därmed större möjligheter för området jämfört med tidigare. Några särskilda 
bestämmelser för bebyggelsens utformning bedöms inte nödvändigt. 
 
Högsta byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean. Istället för att utmärka antalet 
våningar införs totalhöjd istället. Denna höjd korrelerar med tidigare på platsen 
byggda flerbostadshus. Totalhöjden är satt till högst 7.6 meter i relation till 
medelmarknivån. Detta innebär fortfarande att olika typer av bostäder kan byggas på 
platsen men att höjden blir reglerad. Landskapsbilden kommer vid bebyggelse återgå 
till en tidigare bebyggelsesituation fast med ökad möjlighet till olika typer av 
bebyggelseformer. 
 
Fem meter prickad förgårdsmark läggs mot gatorna med hänsyn till säkerhet vid 
utfart och till att det ger en viss enhetlighet. Inom bostadsmarken är fem meter 
närmast användningen natur prickmark med hänsyn till lutningen i slänten samt för 
att ge bättre allmän tillgång till naturområdet närmast Ljusnan. I västra och östra 
sidorna av bostadsmarken innebär prickmarken att siktlinjer från Mickelsvägen och 
Rullbovägen bevaras. 
 
Staket skall finnas mellan kvartersmark B och naturmark för att minimera risken för 
annektering och för att säkerställa allmänhetens möjlighet till vandring längs Ljusnan.  
 
Parkering (P) 
I områdets västra del finns anslutningsvägen till parkeringen till Mångs-Pers 
äldreboende. Denna väg planeras som kvartersmark parkering och skall fortsatt vara 
kvar och bör överföras till fastigheten 2:7.  
 
Bostäder, centrum, brandstation och verksamheter (BCTZ1) 
Befintlig bebyggelse i form av brandstation ges markanvändningen bostäder, 
centrum, brandstation och verksamheter (BCTZ1). Det bekräftar pågående 
markanvändning som är bostad och brandstation samt ger möjligheter till en framtida 
lämplig markanvändning i form av centrum (C) med tanke på det centrala läget som 
ger möjlighet till exempelvis butiker och service, och även verksamheter (Z) läggs till 
med tanke på lokalernas utformning och lämplighet för denna användning. 
Med verksamheter avses enligt Boverkets allmänna råd service, lager, tillverkning 
med tillhörande försäljning, lättare verkstadsaktivitet, handel med skrymmande varor 
och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. I 
och med att verksamheterna endast får medföra begränsad omgivningspåverkan 
bedöms det förenligt med bostäder inom samma område.  
 
Högsta byggnadsarea för BCTZ1-området är 25 % av fastighetsarean. Två våningar 
får anordnas. Det befintliga tornet får inredas. Fem meter prickad förgårdsmark läggs 
mot gatorna med hänsyn till säkerhet vid utfart. Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde som exempel på en brandstation med bostadsdel från 1900-talets mitt och 
egenskapsbestämmelsen k1 anger att den tidstypiska karaktären skall bevaras. 
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Bostäder, centrum och verksamheter (BCZ1) 
Bebyggelse inom den östra delen av planområdet ges markanvändningen bostäder, 
centrum och verksamheter (BCZ1). Som högst får här två våningar anordnas med 
hänsyn till omgivande bebyggelse som består av två våningar. En tredjedel av 
fastigheten bedöms som redan bebyggd och högsta byggnadsarea blir 30 % av 
fastighetsarean.  
 
Markreservat (U) 
Allmännyttiga underjordiska ledningar finns på fastighet 29:1. Denna yta skall fortsatt 
vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.  
 
Vattenområden (W) 
Plangränsen läggs utmed fastighetsgränsen i norr vilket innebär att vattenområden 
inom Ljusnan ryms inom planområdet. Det vatten som berörs planläggs som (W) 
öppet vatten vilket innebär att det även fortsättningsvis ska vara öppet.  
 
Grönytor (NATUR) 
Både blivande boende och allmänheten har att tillgå naturområdet för utevistelse och 
rekreation. För boende inom kvartersmarken garanteras friytor inom de egna 
fastigheterna eftersom byggnadsarean begränsas. 
 
 
Service, tillgänglighet 
Inom promenadavstånd finns service såsom hälsocentral, bibliotek samt handel. 
Dessa är primärt koncentrerad utmed Härjedalsvägen som går genom centrala 
Färila. Här finns även skola och förskola.   
 
Området ansluter till Härjedalsvägen/ riksväg 84 som går genom Färila via tre 
anslutningar; Mickelsvägen, Rullbovägen och Vallavägen. Området är beläget lägre 
än Härjedalsvägen och vägarna sluttar således nerför, vilket kan upplevas som svårt 
för rörelsehindrade då det blir nedför- respektive uppförsbacke för att nå service 
utmed Härjedalsvägen. Planområdet längs med Älvvägen och kvartersmarken ligger 
däremot plant utan större höjdnivåer.  
 
 
Strandskydd 
Från Ljusnans strandkant har sedan 1970-talet gällt ett utökat strandskydd om 200 
meter. I ett uppdrag från regeringen ser länsstyrelsen över det utvidgade 
strandskyddet för Ljusnan och har föreslagit ett generellt strandskydd om 100 meter 
för den södra sträckan i älven utmed centrala Färila. Det beslutades 2017-04-03 att 
100 meter generellt strandskydd gäller för planområdet. 
 
Både den obebyggda marken och de redan bebyggda delarna berörs av det 
generella strandskyddet. Strandskyddet är i och med den gällande detaljplanen 
upphävt men strandskyddet måste omprövas när en ny detaljplan ersätter en annan. 
Strandskyddet föreslås därför upphävas inom planområdets kvartersmark så att 
bostäder blir möjliga. Även allmän platsmark påverkas av det generella 
strandskyddet och upphävs inom planområdet. Upphävandet bedöms inte påverka 
syftet med strandskyddet och fri passage mellan kvartersmark och strandkant 
säkerställs i och med grönområdet som även utökats mot kvartersmarken längs 
släntkrönet. Den fria passagen innebär att goda förutsättningar bevaras för djur- och 
växtlivets livsvillkor och att den allemansrättsliga tillgängligheten till strand- och 
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vattenområdet bevaras. Allmänheten kommer att kunna nå älven över planområdet 
från Älvvägen via ett grönt stråk.  
 
För att upphäva strandskyddet krävs att något av de särskilda skälen som redovisas i 
miljöbalken 7 kap 18 § uppfylls. Kommunen bedömer att planområdet uppfyller två av 
skälen:   
 

 Upphävandet avser att ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Storbyn 48:1 har tidigare varit bebyggd med flerbostadshus. Viss yta i väster 
är ianspråktagen av asfalterad parkeringsinfart. Något speciellt djur- och 
växtliv har inte hunnit utveckla sig på platsen. Allmänheten kan i dagsläget 
ströva fritt på området eftersom inga hinder/staket är uppsatta inom 
kvartersmarken men allmänheten kommer även fortsättningsvis kunna nå 
älven och naturområdet där strandskyddet fortsättningsvis kommer att råda. 
Övriga fastigheter är i dagsläget bebyggda och har en etablerad hemfridszon.      

 
 Upphävandet avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Planförslaget bedöms utgöra ett sådant angeläget allmänt intresse. Detta 
eftersom planen ger möjlighet till utveckling av orten med bostäder i ett 
attraktivt och centralt läge. Kommunen har pekat ut platsen som lämpad för 
bostäder i både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Färila. 
Kommunen har inte tolkat det som att länsstyrelsen har motsatt sig detta i 
utlåtandet till översiktsplanen. Det är dessutom detaljplanelagt för bostäder 
sedan tidigare. I takt med att efterfrågan ökar för bostäder i Färila och 
kommunen vill erbjuda tomter för ny bostadsbebyggelse måste planen 
omprövas så att fler typer av bostadshus kan medges. Läget är centralt och 
har närhet till kollektivtrafik samt teknisk försörjning med bland annat möjlighet 
till fjärrvärme, fibernät och kommunalt vatten och avlopp, vilket är positivt ur 
ekonomisk- och miljösynpunkt. Det centrala läget tillsammans med närheten 
till älv, natur och utsikt gör dessutom att blivande bostadsfastigheter kan 
uppfattas som attraktiva vilket är positivt för orten. Sammantaget ger planen 
möjlighet till tätortsutveckling, som utifrån nuvarande förutsättningar inte kan 
ske på någon annan plats med motsvarande goda förutsättningar.   
 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Byggnaderna utmed Härjedalsvägen är vända mot vägen och med baksidorna 
norrut, mot planområdet. Lastkajer och varuintag vetter därför mot planområdet och 
kan innebära visst buller och slammer vid lastning och lossning mot de planerade 
bostäderna. Antalet leveranser beräknas vara ca 3 lastbilar/dag och anses inte 
påverka störande i hög grad. Lastning/lossning sker under dagtid och under en 
kortare tidsperiod. Bullernivåerna mot de planerade bostäderna beräknas uppfylla 
kraven i trafikbullerförordningen och även acceptabla nivåer gällande industri och 
verksamhetsbuller.  
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Skred, erosion 
 
Enligt den detaljerade stabilitetsutredningen föreligger ingen risk för skred inom 
planområdet. Totalstabiliteten är FØ >1,84 vilket innebär att säkerheten mot 
stabilitetsbrott är tillfredsställande. Däremot rekommenderas det att släntfoten intill 
Ljusnan kontrolleras med återkommande besiktningar för att notera eventuell erosion 
som kan leda till försämrad stabilitetssituation. 
 
Ljusdals kommun har ingen möjlighet att återkommande besiktiga släntfot för att 
notera eventuell erosion. Ljusdals kommun har arbetat fram riktlinjer för åtgärder i 
branta sluttningar mot Ljusnan som kommer delges fastighetsägare i planområdet. 
Området har historiskt, både bebyggt och obebyggt, varit utsatt för mycket höga 
flöden utan att tecken på att skred eller erosion påverkat slänten upp mot 
planområdet.  
.  
Vattenkvalitet 
Planen bedöms inte ha någon inverkan på vattenkvaliteten i Ljusnan eller på 
miljökvalitetsnormerna. Bostädernas avlopp kommer att kopplas in på det 
kommunala systemet och inga enskilda avloppslösningar kommer att medges.    
 
Luftkvalitet 
Planen bedöms inte heller ha någon inverkan på luftkvaliteten. Planområdet är 
centralt beläget med tillgång till kollektivtrafik. Planerade bostäder eller andra 
ändamål bedöms inte medföra någon särskilt stor ökning av trafik.   
 

Gator och trafik 

Gatunät                                                                                                                     
Älvvägen utgör del av lokalgatunätet i Färila och betecknas som gata.  

Gång och cykeltrafik                                                                                                
Gång och cykeltrafik sker i dagsläget via blandtrafik på Älvvägen. Eftersom planen 
inte ger upphov till några större nya trafikmängder bedöms trafiken inte behöva 
separeras.    

 
Kollektivtrafik 
Busshållplatser finns vid Färila Kyrka på bägge sidor av Härjedalsvägen, cirka 100 
meter söder om planområdet.   
 
Parkering 
Parkering för bostäder, centrum, brandstation och verksamheter sker inom 
planområdets kvartersmark.   
 
Inom planområdet finns även befintlig parkeringsinfart till parkeringen på fastighet 
Storbyn 2:7 (Mångs-Pers äldreboende). Denna infart skall fortsatt vara kvar och 
planläggs som (P) parkering.  
 
Utfarter 
Utfarter sker mot den allmänna gatan Älvvägen.  
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Fornlämningar 
Planområdet saknar registrerade fornlämningar och är sedan tidigare exploaterat.  
Dock så är naturområdet ned mot Ljusnan i planområdets norra del oexploaterat där 
fornlämningar möjligen kan finnas som t.ex. boplatser eller järnframställningsplatser.  
 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Området är beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny 
bebyggelse ska anslutas.  
 
Värme, fjärrvärme  
Fjärrvärmenätet är utbyggt i området. Ny bebyggelse kan anslutas.   

El 
Ellevio AB är nätägare i området.  
 
Avfall, renhållning 
Ljusdal Renhållning AB svarar för renhållning. Sopbilar bedöms kunna köra runt på 
Älvvägen utan att behöva vända och backa.  
 
Elektronisk kommunikation 
Fibernätet är utbyggt i centrala Färila.  
 

Fastighetskonsekvenser 

Storbyn 48:1 
Konsekvenser för fastigheten blir att bostäder i andra former än radhus blir möjliga 
inom fastigheten och får placeras friare än tidigare. Del av fastigheten planläggs som 
parkering till förmån för Storbyn 2:7 som får köpa marken.  
 
Storbyn 28:1 
Konsekvenser för fastigheten blir att andra användningar än vad som tidigare kunnat 
medges blir möjliga. Även andra användare än sådana som bedriver verksamhet för 
allmänt ändamål får möjlighet att använda och äga fastigheten. Befintlig bostad kan 
få bygglov eftersom bostad medges som markanvändning.  
 
Storbyn 29:1 
Konsekvenser för fastigheten blir att befintlig bostad blir planenlig eftersom bostäder 
medges. Samt att fastigheten får möjlighet att användas enligt de andra 
användningarna. Byggrätten ökar jämfört med tidigare gällande plan. Fastigheten 
påverkas dock negativt av de allmännyttiga vattenledningar som går över 
fastigheten. Denna underjordiska anläggning skall fortsatt vara tillgänglig för 
allmänna behov och får inte bebyggas.  
 
Storbyn 2:7 
Fastigheten får köpa mark planlagd som parkering av fastigheten Storbyn 48:1. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 

Planprocess 
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande. Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott beslutar om planuppdrag samt om att sända ut 
planförslaget på samråd. Kommunstyrelsen beslutar om att anta det färdiga 
planförslaget på delegation av kommunfullmäktige.  
 
Tidplan  
Samråd - september/oktober 2016 
Granskning - april 2017 
Antagande - augusti 2018 
Laga kraft  - september 2018 

Genomförandetid 
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När 
genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess den ersätts, ändras 
eller upphävs. Men efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras 
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas.        
 
 
Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för att upprätta detaljplanen. Kommunen äger även fastigheten 
Storbyn 48:1 och svarar som exploatör för att ansöka om fastighetsreglering hos 
lantmäteriet och för att sedan sälja fastigheterna till intressenter.  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats, gata och naturmark.  
 
Anslutningsvägen som finns i planområdets västra del går till en parkeringsplats 
tillhörande Storbyn 2:7. Denna väg är enskild och marken för anslutningsvägen som 
finns på Storbyn 48:1 skall inköpas av fastighetsägaren av Storbyn 2:7. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har bedömts nödvändig och bifogas planen. Utredningen är 
utförd av Tyréns under sommaren 2016. Till utredningen hör ett PM som behandlar 
projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten. En 
sammanställning av tidigare och i samband med utredningen utförda undersökningar 
redovisas i en MUR, Markteknisk undersökningsrapport. Projekterings PM utnyttjas 
vid projektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders utformning är 
bestämd bör geotekniska uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer 
med planerat grundläggningsarbetet, inarbetas i den byggnadstekniska 
beskrivningen. Under hösten 2017 gjordes en kompletterande undersökning gällande 
hydrogeologiska förutsättningar. Resultatet av denna undersökning har arbetats in 
tillsammans med den tidigare utförda utredningen. 
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Vid exploatering 
Angående befintliga teleanläggningar i området så åligger det exploatören att 
bekosta eventuella undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar för att 
möjliggöra exploatering.  
 
 
Administrativa bestämmelser 
 
a1, Upphävande av strandskydd 
 
u, Underjordiska ledningar i fastighet Storbyn 29:1. Inritat område skall vara 
tillgängligt för allmänyttiga underjordiska ledningar och får inte bebyggas (PBL 4 kap. 
6§).  
 
m1, Utökad lovplikt i form av marklov krävs vid fyllning och schaktning.  
 
n1, Utökad lovplikt i form av marklov krävs för gallring, fällning av träd enligt Ljusdals 
kommuns riktlinjer gällande branta slänter. 
 
Vid eventuellt påträffade fornlämningar vid exploatering så skall arbetet omedelbart 
avbrytas och ärendet anmälas till länsstyrelsen i enlighet med Kulturminneslagen (2 
kap. 10§).  
 
Tillgänglighet inom planområdet skall tillgodoses vid exploatering.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kommunen upprättar detaljplanen och tekniska utredningar på egen bekostnad. 
Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med bygglov enligt 12 kap. 9 § 
PBL för att täcka kostnader som uppstått vid planläggningen.  

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 
Fastighetsrättsliga åtgärder är t ex avstyckning, fastighetsreglering, bildande av 
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt samt servitut. Lantmäterimyndigheten 
genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

Ändringar 
Mellan granskning och antagande har vissa förändringar införts i plankarta och 
planbeskrivning. Dels förklarande text gällande stabilitet och hydrogeologiska 
förutsättningar. Några nya bestämmelser har införts i plankarta beroende på de 
resultat som framkommit i den kompletterande utredningen. Kvartersmark har 
minskats ytterligare till förmån för allmän platsmark natur. Denna förändring 
tillgodoser ett allmänt intresse och påverkar inte syftet med planen.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Stefan Norberg (fram till samråd)   Mikael Byström (från samråd) 
Planingenjör       Planingenjör 
 
       Fredrik Wallby 
       Planingenjör (antagande) 


