
Anteckningar från granskningsmötet 5 oktober 2022 kl 18:00 
Närvarande från Ljusdals kommun: Linda Svedman, planingenjör och Per Nyström, 

markhandläggare. 

 

Markhandläggare och planingenjör hälsar samtliga välkomna till mötet och 

presenterar sig själva.  

Markhandläggare från Ljusdals kommun drar information om den gällande 

byggnadsplanen ”Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan för Hybo 

stationssamhälle, Ljusdals kommun” fastställd 1979 och vad som har hänt bakåt i 

tiden fram till idag.  

Vid kommunsammanslagningen år 1973 av de olika kommundelarna fattades ett 

politiskt beslut om att fortsätta sköta drift och underhåll av vissa orter däribland Hybo. 

Ansvaret låg egentligen på fastighetsägarna då Hybo samhälle planlagts med 

byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap.  

År 1997 bildades vägförening då kommunen ansåg att drift och underhåll inte längre 

skulle skötas av kommunen. Trots bildandet av vägförening blev det inte någon 

överföring av drift och underhåll på fastighetsägarna. Kommunen har skött drift och 

underhåll sedan dess.  

Nytt beslut fattades år 2019 om att kommunen bör vara huvudman för de vägar man 

sköter drift och underhåll på. Ordet ”huvudman” innebär att man har ansvaret för drift 

och underhåll och kan även äga vägarna. Vinsten för kommunen är att man kan göra 

avskrivningar på det som görs. 

Rent praktiskt innebär det att den befintliga detaljplanen fortsätter som förut med 

undantag av vägarna där den nya detaljplanen, med kommunalt huvudmannaskap, 

kommer att gälla. Drift och underhåll kommer att fortsätta som förut, men behövs det 

byggas vägar enligt detaljplanen är kommunen ansvarig att göra det och inte som 

tidigare vägförening. 

När detaljplanen vunnit laga kraft, kommer kommunen att vilja köpa vägmark, d.v.s. 

allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap av dem som innehar sådan 

mark inom sina tomter. Den stora fastighetsägaren är Holmen Skog Mitt AB, för 

övriga berörda kan det handla om 40 till omkring 150 kvm.  

På fråga om bussen, d.v.s. x-trafik, fortfarande kommer att ha hållplats vid Hybo 

skola så kommer det fortsätta tills att nytt beslut tas om vilken linjeväg som de ska ta. 

Antagligen kommer ett sånt beslut att tas då skolan är såld. Man avser att göra ny 

busshållplats efter genomfartsvägen. 

På fråga om borttagna återvinningsplatsen så sköts den av 

Förpackningsinsamlingen, FTI. Kommunen ska dock undersöka mer om möjligheten 

att få tillbaka återvinningsstationen. Bygdegårdsföreningen har skickat in en skrivelse 

om att avfallshanteringen ska bli kvar inom byn. 



Fråga ställdes om plogvall vid Hybo 3:31, frågan ska skickas vidare till Gata/Park 

som ansvarar för snöröjning. 

Fråga ställdes om farthinder, frågan hamnar hos kommun om man är huvudman, 

idag ligger det på vägföreningen. Allmänna vägen är det Trafikverket som råder över. 

Inom Hybo samhälle finns det några samfällda vägar, dessa önskar kommunen 

överta. Mark kommer inte att köpas av Banverket, järnvägsmark. 

Fråga uppkom angående hur många tomter kommunen har idag som kan säljas - Ca 

10 st. Det finns även byggrätter på privat mark.  

Skräddarbacken är inte med i byggnadsplan från år 1979. Det framförs att 

fastighetsägare är nöjda att detta område är med i den nya detaljplanen. 

Fråga ställdes om igenväxt/ ovårdad kommunal mark, avsikten är att försöka hålla 

marken i gott skick. Man kör betesputs på olika ställen men man är tvungen att 

prioritera. Hör man av sig så försöker vi åtgärda. 

Planingenjör informerar vilket steg i processen som detaljplanen är vid idag. D.v.s. 

granskning. Tid för att lämna synpunkter är 3 veckor inom granskningstiden 21 

september till och med 12 oktober. Planingenjör informerar vad som har hänt i 

detaljplaneärendet tidigare.  

Planingenjör går igenom planprocessen och när detaljplanen kan komma att antas 

av kommunfullmäktige. Planingenjör informerar att antagandebeslutet tas först av 

samhällsservicenämnden, som vidare tas av kommunstyrelsen och till sist av 

kommunfullmäktige. Överklagandetiden är 3 veckor efter det att protokoll om 

antagande publicerats på kommunens hemsida. Tidplan för att anta detaljplanen 

beräknas till årsskiftet, d.v.s. december 2022/januari 2023. Detta är även beroende 

på vilka synpunkter som inkommer inom dessa 3 veckorna som granskningstiden är. 

Till granskningshandlingarna ingår underrättelse om granskning, planbeskrivning, 

plankarta och samrådsredogörelse.   

Vidare informeras att vid det fall detaljplanen vinner laga kraft tar markhandläggare 

kontakt med berörda fastighetsägare för att försöka ingå överenskommelse om att 

förvärva allmän platsmark enligt den nya detaljplanen. Ansökan om 

lantmäteriförrättning kommer sedan att ske under våren.  

Inga fler frågor inkommer och mötet avslutas.  

 

Kontaktuppgifter: 

Planingenjör  Markhandläggare 

Linda Svedman  Per Nyström 

linda.m.svedman@ljusdal.se per.nystrom@ljusdal.se 

0651-76 15 13  0651-183 52 

 

 


