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DETALJPLAN FÖR HYBO 2:63 M.FL. ”SKELETTPLAN” VÄGAR 
INOM HYBO STATIONSSAMHÄLLE 
 
LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

I samrådsredogörelsen redovisas de synpunkter som kommit fram i samrådet 

samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av 

synpunkterna. Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 2022-05-

09 till 2022-06-07, beslutat av samhällsservicenämnden § 57, 2022-04-12. 

Kungörelse har skett i ortstidning samt på kommunens anslagstavla 

(kommunhusets innertorg och kommunens hemsida). En underrättelse om 

samråd har skickats ut per brev med hänvisning vart planhandlingarna finns 

tillgängliga under samrådstiden, till berörda remissinstanser och berörda 

sakägare.  

Sju (7) stycken yttranden har inkommit varav fyra (4) stycken utan 

synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas nedan och kommunens ställning 

mot dessa. 

INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Trafikverket 

Ellevio AB 

Svenska Kraftnät 

INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 

Lantmäteriet 

Länsmuseet Gävleborg  

Skanova AB 

Lantmäteriet 

Av registerkartan att döma ligger många fastighetsgränser inlagda med en 

dålig kvalité, uppemot 4,5 meter. Det bör kontrolleras så att inmätning och 

säkerställning av aktuella gränser har skett i tillräcklig omfattning.  

Kommentar: Noteras. Inmätning av aktuella fastighetsgränser kommer att 

ske till dess att planförslaget ställs ut för granskning.  
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I konsekvensbeskrivningen för Hybo 2:73-2:76 anges att dessa belastas av 

rättighet med aktnummer 21-76:621. Detta är aktens beteckning och inte 

rättighetens specifikt. Rättigheten lever i det avseende den belastar Hybo 

2:76 och har då beteckningen 21-76:621.4. För övriga fastigheter (Hybo 

2:73-2:75) är den avregistrerad. Det kan upplysas om att det även finns andra 

oregistrerade officialservitut för utfart på fastigheter inom planområdet. Det 

är bra om de hanteras konsekvent.  

Kommentar: Noteras. I planbeskrivningen har det beskrivits att ett 

officialservitut finns på den del som avses ingå i detaljplanen – 

skaftvägarna. Dessa servitut bereds inte i planbeskrivningen framöver för att 

visa konsekvent hantering av rättigheterna.    

Avseende Bryggvägen står det i planbeskrivningen att det bör överföras 

mark från Hybo 3:46, Hybo 3:49-3:51 och Hybo 3:29 till den kommunägda 

fastigheten. Är det inte aktuellt även för Hybo 3:17 som ligger intill 

Bryggvägen? 

Kommentar: Noteras. Fastigheten Hybo 3:17, intill Bryggerivägen, tas även 

den med i planbeskrivningen tillsammans med övriga fastigheter som nämnts 

längst med Bryggerivägen under avsnittet Konsekvenser. 

I plankartan framgår att Hybo 1:29 i praktiken har sin utfart parallellt med 

den nya gatan. Enligt nuvarande byggnadsplan råder utfartsförbud mot Hybo 

byväg och Hybo 1:29 har även enligt den en direkt anslutning till allmän 

plats – GATA väster och norr ut. När utbyggnad av den nya gatans sker, är 

då tanken att Hybo 1:29 ska anlägga ny utfartsväg? I så fall är det en sådan 

konsekvens som bör framgå av planbeskrivningen.  

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning 

på detta.  

 

Länsmuseet Gävleborg 

Det aktuella planområdet ligger i en södersluttning direkt nordöst om 

Hybosjön och är beläget från cirka 125–150 meter över havet. Enligt SGU:s 

kartvisare utgörs jordmånen av lera till öster och morän i väster. Inom 

planområdet finns inga kända fornlämningar, men direkt söder om Hybosjön 

finns ett stort antal kolningsgropar och fångstgropar, men också 

blästbrukslämningar. Dessa lämningar är belägna på flackare, svagt 

norrsluttande marker vars jordmån huvudsakligen utgörs av sand. För 

detaljplanen har Länsmuseet Gävleborg inget att erinra ur 

kulturmiljösynpunkt. Sannolikheten att planområdet rymmer okända 

fornlämningar bedömer länsmuseet som mycket liten. Det är länsstyrelsen 

som beslutar om arkeologiska åtgärder är nödvändiga. I de fall länsstyrelsen 

beslutat att inga arkeologiska åtgärder är nödvändiga och en fornlämning 

påträffas under grävning eller annat arbete, ska länsstyrelsen kontaktas och 

arbetet ska omedelbart avbrytas runt fornlämningen i väntan på åtgärdsbeslut 

från länsstyrelsen (Kulturmiljölagen 2 kap. 10 §). 

Kommentar: Noteras. 
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Skanova AB 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när 

detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i 

planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som 

berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare 

planprocess.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 

på planeringsunderlaget. Kontakta https://ledningskollen.se  

Kommentar: Noteras. Dwg-fil med ledningar är beställd hos ledningskollen 

och hanterade till dess att planhandlingarna ställs ut för granskning.  

 

 

 

STÄLLNINGSTAGANDE EFTER SAMRÅD 

 Inmätning av aktuella fastighetsgränser ska ske till dess att 

planförslaget ställs ut för granskning. 

 I planbeskrivningen har det beskrivits att ett officialservitut finns på 

den del som avses ingå i detaljplanen – skaftvägarna. Dessa servitut 

bereds inte i planbeskrivningen framöver för att visa konsekvent 

hantering av rättigheterna.    

 Fastigheten Hybo 3:17, intill Bryggerivägen, tas även den med i 

planbeskrivningen tillsammans med övriga fastigheter som nämnts 

längst med Bryggerivägen under avsnittet Konsekvenser. 

 Fastigheten Hybo 1:29 har idag sin utfart på den del som i gällande 

detaljplan är utlagd med utfartsförbud. Till dess att vägen byggs ut 

kan Hybo 1:29 fortsatt använda befintlig utfart från dennes fastighet. 

Vid en ev utbyggnad av vägen kan kommunen förelägga 

fastighetsägaren att använda den nya vägen planlagd som allmän 

plats – GATA1. 

 Dwg-fil med ledningar är beställd hos ledningskollen och hanterade 

till dess att planhandlingarna ställs ut för granskning. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Linda Svedman 
Planingenjör 
2022-06-21 


