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§ 166 Dnr 00191/2020  

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten 

Plan- och byggchef Helena Haglund Olovsdotter informerar: 

Enheten består av femton personer som jobbar med fyra arbetsområden: Kart 

och mät, mark, plan och bygg  

 

Det finns nu fem planingenjörer på enheten. Viktor Svensson kommer att gå 

över till att arbeta enbart med översiktsplanering, men han kommer att 

slutföra arbetet med detaljplanerna gällande omlastningsterminal och 

Kramsta hällar.  

 

Antalet nybyggnadskartor har ökat från 30 2020 till 62 hittills i år. 

 

Antalet bygglovsärenden (bygglov, eldstäder, strandskyddsdispenser, 

allmänna ärenden och förhandsbesked) har ökat och den 7 december är det 

totala antalet 603 jämfört med 525 under hela 2020. 

 

Räddningstjänsten 

Räddningschef Peter Nystedt informerar: 

Aktuella händelser: 

 Oljeutsläpp Ramsjö 

 Anlagd brand Stenhamreskolan 

 Trafikolycka Ede 

 Nedriven kontaktledning vid Lamellen 

 

Förebyggande arbete och insatser 

Ett gemensamt ettårigt samverkansprojekt har startats upp för att stärka det 

förebyggande arbetet i Hälsingland. Samverkan ska leda till: 

 Ökad robusthet och hållbarhet över tid. 
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 Ökad kvalitet. 

 Ökad resurs- och kostnadseffektivitet. 

 

Räddning i samverkan RIS Q1-2022 

 Krav på systemledning 

 18 kommuner med totalt cirka 480 000 invånare 

 7 räddningstjänstorganisationer 

 55 brandstationer 

 6 950 larm 

 Gemensam finansiering 

 

Övrigt: 

Ekonomi: underskott på cirka 300 000 kronor. 

Nya taxor (LSO o LBE) antagna och gäller från 1 januari 2021. 

Man försöker hitta nya vägar för att rekrytera nya brandmän - stort behov i 

Järvsö. 

 

Miljöenheten 

Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar: 

Budgeten ser ut att gå ihop och på personalsidan är man fulltaliga. 

 

Troligtvis kommer länsstyrelsen att genomföra kontroll 2022, både 

miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. 

 

En remiss gällande den nya riskklassningsmodellen har inkommit. Modellen 

är både positiv och negativ. Miljöenheten kommer att svara själva samt 

genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

 

Ett företag i kommunen har belagts med förbud med vite att inte sälja samma 

produkt som både foder och livsmedel och föreläggande med löpande vite 

gällande ofullständiga ingrediensförteckningar och ospecifika och icke 

godkända hälsopåståenden. 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Läkemedelsverket driver egna 

åtgärder mot verksamheten. 

 

 Unax-branden - ansvarsfrågan oklar. 

 Tunnorna med kemikalier i Los där fastighetsägaren har avlidit. Dödsboet 

har fått föreläggande. 

 Två åtalsanmälningar gällande eldande av avfall i Järvsö - en företagsbot 

utdömd om 30 000 kronor. Åtalet är nedlagt för den andra 

 Ljusdalsverken till salu: 

Föreläggande om att ta bort uttjänta fordon. 
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Förbud att bedriva bildemontering. 

 Fastighetsägare + mäklare informerade. Inskrivet i fastighetsregistret - 

eventuell ny köpare kan bli ansvarig. 

 

Gata- och parkenheten 

Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 

 Pelarasparna på Postplan nedplockade - kommer att ersättas med annat 

lövträd. 

 Planering av nästa säsongs projekt, redovisas i februarinämnden. 

 Avslutning av säsongens projekt med slutbesiktningar samt ansökan om 

utbetalning av bidrag. 

 Ekonomin ser bra ut. 

 Medborgarförslag om hundrastgård i Järvsö - förslag till nästa nämnd. 

 Förslag nya rutiner, krav, avgifter för intrång på allmänna platser. 

 

Projekt 2021 

 GC Torsvägen Godtemplarvägen, nyanläggning, klar. 

 GC Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen nyanläggning utförs 

delvis, pågår. 

 GC Sjulhamregatan nyanläggning, klar. 

 Västa Bölevägen, urgrävning 2022. 

 Båthusvägen, urgrävning 2022. 

 Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering, klart. 

 Tullvägen, ny asfaltering, klart. 

 Rehnbergsvägen, urgrävning, klart. 

 

Planerande projekt 2021 

 Kläppa byväg, nyanläggning, klart. 

 GC Ljusdal Järvsö, nyanläggning, pågår. 

 GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%), klart 

 Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering, klart. 

 Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering, klart. 

 GC anslutning Hybov jvg bro, nyanläggning. Möte med vägsamfällighet 

idag. 

 GC Verkstadsskolevägen, nyanläggning (bidrag TRV 50%), klart. 

 Färdigställa Signeulsparken, pågår. 

 Översyn tillgänglighet lekparker, pågår. 

 Nytt staket vid lekpark Torsvägen, klart. 

 Ny infart till sandtältet för nya entreprenörer som ska sköta 

Vinterväghållningen, klart. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 167 Dnr 00009/2021  

Information angående översiktsplaneringen och 
planeringsstrategin 

Samhällsservicenämnden  beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Planingenjör Viktor Svensson informerar om planeringsstrategi och 

översiktsplanering. 

 

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som 

omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande, till skillnad från 

en detaljplan. 

 

Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs 

kontinuerligt och på så vis fångas eventuella förändrade förutsättningar. 

Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse. Kommunen 

ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet 

2022. (Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens 

första planeringsstrategi). Få kommuner har hunnit ta fram en 

planeringsstrategi. 

 

ÖP:ar, FÖP:ar och TÖP:ar: 

 Översiktsplan Ljusdals kommun, antagen 22 februari 2010. 

 Fördjupad översiktsplan för Öjeberget, antagen 27 september 2021. 

 Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort, antagen 28 januari 2019. 

 Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS-plan), antagen 24 april 2017. 

 Fördjupad översiktsplan för Järvsö, antagen 29 september 2014. 

 Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft (vindkraftsplan), 

antagen 19 november 2012. 

 Fördjupad översiktsplan för verksamhetsområde i Ede, antagen 24 

november 2003. 

 Fördjupad översiktsplan för Färila, antagen 28 november 1988. 
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Övriga kommunala dokument som berörs: 

 VA-planen (2020). 

 Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 168 Dnr 00165/2021 

Ansökan om strandskyddsdispens för förbättring 
av båthus och brygga på XXXXXXXXXXXX i XXXXX 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas.

2. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige
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§ 169 Dnr 00166/2021 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två fritidshus på XXXXXXXX i XXXXXX 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL

(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med

nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 14 497 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige.

Villkor 

 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.

 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.

39 § plan- och bygglagen.

 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till

landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att

samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

 Sökanden uppmärksammas på att egen avloppsanläggning kräver

separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens

miljöenhet.

 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning

kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell

förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som

ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska

redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 170 Dnr 00163/2021 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 450 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande utökande av badrum, där möjlighet finns att ta del av angränsande 

rum. 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag ska 

beviljas med 450 000 kronor. 

Bedömning av ärendet  

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 5 § 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 

funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 

åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. 

Regeringens proposition 2017/18:80. 5 §  

Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 

tillgodose det inom den befintliga huskroppen. Begreppet ändamålsenlig 

bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte dvs. att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda 

sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina 

grundläggande och vardagliga behov. Samhällsservicenämnden gör 

bedömningen att det idag finns ett fungerande badrum, men att badrummet 

måste utökas för att handikappanpassa det så sökanden kan ta sig in och 

kunna använda det.  

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Kristoffer Hansson (-) och Bertil Skoog (L): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 171 Dnr 00164/2021  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 

gällande trapphiss. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag inte ska 

beviljas 

 

Bedömning av ärendet  

Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 

ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 

funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna, samt bedöma om åtgärderna 

överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 

och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 

funktionsnedsättningen.  

 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 5 § 5 § 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 

funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 

åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 

sökanden.  

 

Regeringens proposition 2017/18:80, 5 §  

Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte, dvs. 

att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 

liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som 

möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna 

tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin 

personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat och tvätta.  

 

Samhällsservicenämnden gör bedömningen att alla bostadsfunktioner finns 

på entréplanet.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 172 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN (BAB): 105-112 

SSN: 7 

Bygg: § 879-956 

Miljö: § 729-774              

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag 1 december 2021 

Delegationslistor 1 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Plats och tid Räddningstjänsten i Ljusdal, onsdag 8 december 2021 klockan 08:30-11:45 


Beslutande Ledamöter 


Iréne Jonsson (S), ordförande 


Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 


Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 


Bertil Skoog (L) 


Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 


Oscar Löfgren (V) 


Jonny Mill (LB) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Annelie Wallberg (S) 


Mårten Züchner (V) 


Jens Furuskog (SD) 


 
Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 


Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 166 


Peter Nystedt, räddningschef, § 166 


Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 166 


Anders Berg, gata- och parkchef, § 166 


Viktor Svensson, planingenjör, § 167 


Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 168-169 


Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 170-171 


Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 170-171 


Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Pernilla Färlin 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-12-13 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 166-172 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 


   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 


   


 Pernilla Färlin   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2021-12-08 


Datum för anslags uppsättande 2021-12-14 


Datum för anslags nedtagande 2022-01-05 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 166 Dnr 00191/2020  


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten 


Plan- och byggchef Helena Haglund Olovsdotter informerar: 


Enheten består av femton personer som jobbar med fyra arbetsområden: Kart 


och mät, mark, plan och bygg  


 


Det finns nu fem planingenjörer på enheten. Viktor Svensson kommer att gå 


över till att arbeta enbart med översiktsplanering, men han kommer att 


slutföra arbetet med detaljplanerna gällande omlastningsterminal och 


Kramsta hällar.  


 


Antalet nybyggnadskartor har ökat från 30 2020 till 62 hittills i år. 


 


Antalet bygglovsärenden (bygglov, eldstäder, strandskyddsdispenser, 


allmänna ärenden och förhandsbesked) har ökat och den 7 december är det 


totala antalet 603 jämfört med 525 under hela 2020. 


 


Räddningstjänsten 


Räddningschef Peter Nystedt informerar: 


Aktuella händelser: 


 Oljeutsläpp Ramsjö 


 Anlagd brand Stenhamreskolan 


 Trafikolycka Ede 


 Nedriven kontaktledning vid Lamellen 


 


Förebyggande arbete och insatser 


Ett gemensamt ettårigt samverkansprojekt har startats upp för att stärka det 


förebyggande arbetet i Hälsingland. Samverkan ska leda till: 


 Ökad robusthet och hållbarhet över tid. 
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 Ökad kvalitet. 


 Ökad resurs- och kostnadseffektivitet. 


 


Räddning i samverkan RIS Q1-2022 


 Krav på systemledning 


 18 kommuner med totalt cirka 480 000 invånare 


 7 räddningstjänstorganisationer 


 55 brandstationer 


 6 950 larm 


 Gemensam finansiering 


 


Övrigt: 


Ekonomi: underskott på cirka 300 000 kronor. 


Nya taxor (LSO o LBE) antagna och gäller från 1 januari 2021. 


Man försöker hitta nya vägar för att rekrytera nya brandmän - stort behov i 


Järvsö. 


 


Miljöenheten 


Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar: 


Budgeten ser ut att gå ihop och på personalsidan är man fulltaliga. 


 


Troligtvis kommer länsstyrelsen att genomföra kontroll 2022, både 


miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. 


 


En remiss gällande den nya riskklassningsmodellen har inkommit. Modellen 


är både positiv och negativ. Miljöenheten kommer att svara själva samt 


genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 


 


Ett företag i kommunen har belagts med förbud med vite att inte sälja samma 


produkt som både foder och livsmedel och föreläggande med löpande vite 


gällande ofullständiga ingrediensförteckningar och ospecifika och icke 


godkända hälsopåståenden. 


Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Läkemedelsverket driver egna 


åtgärder mot verksamheten. 


 


 Unax-branden - ansvarsfrågan oklar. 


 Tunnorna med kemikalier i Los där fastighetsägaren har avlidit. Dödsboet 


har fått föreläggande. 


 Två åtalsanmälningar gällande eldande av avfall i Järvsö - en företagsbot 


utdömd om 30 000 kronor. Åtalet är nedlagt för den andra 


 Ljusdalsverken till salu: 


Föreläggande om att ta bort uttjänta fordon. 
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Förbud att bedriva bildemontering. 


 Fastighetsägare + mäklare informerade. Inskrivet i fastighetsregistret - 


eventuell ny köpare kan bli ansvarig. 


 


Gata- och parkenheten 


Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 


 Pelarasparna på Postplan nedplockade - kommer att ersättas med annat 


lövträd. 


 Planering av nästa säsongs projekt, redovisas i februarinämnden. 


 Avslutning av säsongens projekt med slutbesiktningar samt ansökan om 


utbetalning av bidrag. 


 Ekonomin ser bra ut. 


 Medborgarförslag om hundrastgård i Järvsö - förslag till nästa nämnd. 


 Förslag nya rutiner, krav, avgifter för intrång på allmänna platser. 


 


Projekt 2021 


 GC Torsvägen Godtemplarvägen, nyanläggning, klar. 


 GC Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen nyanläggning utförs 


delvis, pågår. 


 GC Sjulhamregatan nyanläggning, klar. 


 Västa Bölevägen, urgrävning 2022. 


 Båthusvägen, urgrävning 2022. 


 Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering, klart. 


 Tullvägen, ny asfaltering, klart. 


 Rehnbergsvägen, urgrävning, klart. 


 


Planerande projekt 2021 


 Kläppa byväg, nyanläggning, klart. 


 GC Ljusdal Järvsö, nyanläggning, pågår. 


 GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%), klart 


 Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering, klart. 


 Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering, klart. 


 GC anslutning Hybov jvg bro, nyanläggning. Möte med vägsamfällighet 


idag. 


 GC Verkstadsskolevägen, nyanläggning (bidrag TRV 50%), klart. 


 Färdigställa Signeulsparken, pågår. 


 Översyn tillgänglighet lekparker, pågår. 


 Nytt staket vid lekpark Torsvägen, klart. 


 Ny infart till sandtältet för nya entreprenörer som ska sköta 


Vinterväghållningen, klart. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 167 Dnr 00009/2021  


Information angående översiktsplaneringen och 
planeringsstrategin 


Samhällsservicenämnden  beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Planingenjör Viktor Svensson informerar om planeringsstrategi och 


översiktsplanering. 


 


Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 


vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 


utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som 


omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande, till skillnad från 


en detaljplan. 


 


Planeringsstrategin bidrar till en aktiv översiktsplanering som bedrivs 


kontinuerligt och på så vis fångas eventuella förändrade förutsättningar. 


Översiktsplaneringen ges därmed en större politisk betydelse. Kommunen 


ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter det ordinarie valet 


2022. (Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens 


första planeringsstrategi). Få kommuner har hunnit ta fram en 


planeringsstrategi. 


 


ÖP:ar, FÖP:ar och TÖP:ar: 


 Översiktsplan Ljusdals kommun, antagen 22 februari 2010. 


 Fördjupad översiktsplan för Öjeberget, antagen 27 september 2021. 


 Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort, antagen 28 januari 2019. 


 Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i 


strandnära lägen (LIS-plan), antagen 24 april 2017. 


 Fördjupad översiktsplan för Järvsö, antagen 29 september 2014. 


 Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft (vindkraftsplan), 


antagen 19 november 2012. 


 Fördjupad översiktsplan för verksamhetsområde i Ede, antagen 24 


november 2003. 


 Fördjupad översiktsplan för Färila, antagen 28 november 1988. 
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Övriga kommunala dokument som berörs: 


 VA-planen (2020). 


 Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019). 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 168 Dnr 00165/2021  


Ansökan om strandskyddsdispens för förbättring av 
båthus och brygga på Ångsäter 1:33 i Tranviken i 
Tallåsen 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas. 


 


2. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser återuppförande av båthus och förbättringsåtgärder av brygga 


på Ångsäter 1:33 i Tranviken, Ljusdals kommun. 


 


Beslut om beviljad strandskyddsdispens togs 18 mars 2021 (SSN:21/2021). 


Länsstyrelsen beslutade därefter om överprövning 30 mars 2021. Camilla E 


Mogensen överklagade beslutet 30 mars 2021. Länsstyrelsen beslutade 20 


oktober 2021 att upphäva beslutet och återförvisa det till Ljusdals kommun 


för vidare handläggning. Länsstyrelsen beslutade även 25 oktober 2021 att 


avskriva Camilla E Mogensens överklagan då ärendet var återförvisat till 


Ljusdals kommun för vidare handläggning. 


 


Camilla E Mogensen och sökanden, via ombud, har sedan inkommit med 


ytterligare yttranden i ärendet.  


 


Yttranden 


Camilla E Mogensen skriver i sitt yttrande att båthuset byggdes av Olle 


Ohlsson och inte har stått på platsen så länge som sökanden anger samt att en 


återuppbyggnad skulle påverka den allemansrättsliga tillgängligheten i 


området i ett längre perspektiv. Hon skriver vidare att sökanden redan har en 


brygga på ett naturligt avstånd från huvudbyggnaden. Camilla E Mogensen 


har även bifogat en kopia på köpehandlingen och en bild från rivningen. 


 


Sökandens ombud har i sitt yttrande skrivit att båthuset har funnits på platsen 


sedan tidigt 1900-tal och att ytan har nyttjats som betesvall och i 


flottningsändamål.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


11(22) 


Datum 


2021-12-08 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Att den tänkta byggnaden inte är mer omfattande än den tidigare byggnaden 


och att dispens bör kunna ges för åtgärden.  


 


Förutsättningar 


Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 


Fastigheten omfattas inte av Ljusdals kommuns LIS-plan. Strandskydd gäller 


enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter från Storsjön. 


 


Motivering för beslut  


Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 


och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättning-


arna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 


livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 § 


miljöbalken får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområde.  


 


Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge 


dispens från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 


Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får man, som särskilda skäl vid prövningen 


av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet, beakta 


endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 


1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 


strandskyddets syften, 


2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 


är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 


3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 


behovet inte kan tillgodoses utanför området, 


4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 


genomföras utanför området, 


5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 


inte kan tillgodoses utanför området, eller  


6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   


 


Nämnden beviljade en dispens för åtgärden 18 mars 2021 men ärendet 


återförvisades till Ljusdals kommun efter beslut från länsstyrelsen. I det 


beslutet framgår att det i ansökan är angivet som förbättring av båthus och 


brygga men då båthuset och bryggan är rivna och bortforslade från platsen så 


kan det inte handla om förbättringsåtgärder på byggnadsverken.  


Det framgår även att frågan, huruvida det går att lösa behov av båtplats inom 


annan del av fastigheten, inte är utredd nog.  


 


30 juni 2017, D 17/338, beviljades en ansökan om anläggande av brygga för 


båtplatser på fastigheten Ångsäter 1:33. Dess placering framgår i bifogad 


situationsplan.  
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Detta innebär att fastigheten redan har en beviljad och etablerad båtplats i 


närheten av boningshuset vilket nämnden bedömer tillgodoser fastighetens 


möjlighet att ha båt på platsen.   


 


Åtgärden som denna ansökan avser berör en plats ungefär 120-125 meter 


från närmsta större bebyggelse på fastigheten och ett beviljande av 


återuppförande av en byggnad skulle kunna medföra att fritidshusets 


hemfridszon kraftigt skulle utökas och därigenom påverka den 


allemansrättsliga tillgängligheten i området. 


 


Då båthuset med tillhörande brygga är borttagen från platsen sedan 11 mars 


2021 bedömer nämnden att åtgärderna skulle kunna påverka förutsättningar 


för växt- och djurliv i området då en sådan etablering gör att man måste göra 


direkt ingrepp i naturen när det gäller grundläggning och transport av 


material till platsen.    


 


Nämnden gör därmed bedömningen att den sökta åtgärden inte bedöms 


uppfylla något av de skäl för dispens som anges i 7 kap 18c § Miljöbalken. 


Allmänhetens intressen och strandskyddslagens grundsyften bedöms inte 


heller uppfyllas varför ansökan avslås.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 5 februari 2021 


Flygfotografi diariefört 5 februari 2021 


Situationsplan diarieförd 25 november 2021 


Översiktskarta diarieförd 25 november 2021 


Beslut om beviljad strandskyddsdispens diariefört 18 mars 2021 


Beslut från Länsstyrelsen och återförvisat ärende diariefört 20 oktober 2021 


Yttrande från ombud för sökanden diariefört 19 november 2021 


Yttrande från Camilla E Mogensen diariefört 10 november 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Sökanden (Beslut med handlingar) via rek. 


 


 


Hur man överklagar beslutet, se bilaga 
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§ 169 Dnr 00166/2021  


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
fritidshus på Kåsjö 4:11 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 


nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 


2. Avgiften för beslutet är 14 497 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


 


Villkor  


 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  


 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 


39 § plan- och bygglagen.  


 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 


landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 


samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


 Sökanden uppmärksammas på att egen avloppsanläggning kräver 


separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 


miljöenhet.  


 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 


kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 


förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 


ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 


redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på Kåsjö 


4:11 i Järvsö, Ljusdals kommun.  


 


Byggnaderna är tänkt att placeras på fastighetens östra sida med infart från 


Hybovägen som ligger i direkt anslutning till fastigheten.  
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Byggnaderna är tänkta att uppföras i 1,5 plan om cirka 60 kvadratmeter med 


grå/svart träfasad med svart/grått tak i falsad plåt.  


 


Bygglovshandläggare Per-Anders Stolt besökte fastigheten 19 oktober 2021. 


 


Förutsättningar  


Planförutsättningar  


Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   


Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  


Området är delvis av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  


Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 


bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 


 


Yttranden  


Ansökan har skickats som underrättelse till Kåsjö 3:37, Kåsjö 4:11, Kåsjö 


4:17, Kåsjö 4:18, Kåsjö 4:19, Kåsjö 4:21, Kåsjö 4:22, Kåsjö 4:23, Kåsjö 


4:24, Kåsjö 4:25, Kåsjö 4:26, Kåsjö 4:28 och Säljesta 96:1.  


 


Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med 


fastighetsägaren och sökanden. Kåsjö 4:22 inkom med ett yttrande där de 


skriver att de är oroliga för avloppsvatten om det inte renas ordentligt eller 


om man får problem med brunnen. De vill inte ha avloppsvatten på 


fastigheten. Fastighetsägarna undrar även om länsstyrelsen har godkänt 


anspråkstagande av betesmark.  


 


I sitt bemötande skriver sökanden att de kommer följa gällande regelverk 


avseende rening av avloppsvatten. Skogsdungen där husen ska byggas är inte 


betesmark, utan en yta där kossor har betat för att hålla ner sly. 


 


Motivering till beslut  


Den sökta åtgärden bedöms vara väl placerad och kan ses som en naturlig 


förlängning av den redan befintliga byggnationen i området och 


byggnadernas utformning och färgsättning bedöms inte påverka 


kringliggande bebyggelse och den allmänna upplevelsen av området.    


 


Avseende avloppsfrågan är det möjligt att ordna en godkänd avloppslösning.  


En korrekt utförd avloppsanläggning som sköts ska inte medföra olägenhet 


för kringliggande fastigheter och dess bebyggelse. 


Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 


bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen varför 


förhandsbesked ska beviljas. 
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Upplysningar  


Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 


plan- och bygglagen.  


 


Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 


kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 


från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 


bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 29 september 2021 


Översiktskarta diarieförd 26 november 2021 


Situationsplan diarieförd 29 september 2021 


Husförslag diariefört 29 september 2021 


Foton diarieförda 29 september 2021 


Foton från platsbesök diarieförda 19 oktober 2021 


Yttrande från Kåsjö 4:11 diariefört 25 oktober 2021 


Yttrande från Kåsjö 4:22 diariefört 8 november 2021 


Bemötande från sökanden diariefört 9 november 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering  


Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


Kåsjö 4:22 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek. 


Information om beslutet per infobrev och situationsplan 


Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 


Kåsjö 3:37 


Kåsjö 4:11 


Kåsjö 4:17 


Kåsjö 4:18 


Kåsjö 4:19 


Kåsjö 4:21 


Kåsjö 4:23 


Kåsjö 4:24 


Kåsjö 4:25 


Kåsjö 4:26 


Kåsjö 4:28 
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Säljesta 96:1 


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 


 


Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 170 Dnr 00163/2021  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 450 000 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 


gällande utökande av badrum, där möjlighet finns att ta del av angränsande 


rum. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag ska 


beviljas med 450 000 kronor. 


 


Bedömning av ärendet  


Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 5 § 


Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 


funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 


åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.  


 


Regeringens proposition 2017/18:80. 5 §  


Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 


tillgodose det inom den befintliga huskroppen. Begreppet ändamålsenlig 


bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte dvs. att personer med 


funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 


Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda 


sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina 


grundläggande och vardagliga behov. Samhällsservicenämnden gör 


bedömningen att det idag finns ett fungerande badrum, men att badrummet 


måste utökas för att handikappanpassa det så sökanden kan ta sig in och 


kunna använda det.  


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Kristoffer Hansson (-) och Bertil Skoog (L): bifall till 


samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 171 Dnr 00164/2021  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 


gällande trapphiss. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag inte ska 


beviljas 


 


Bedömning av ärendet  


Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 


ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 


funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna, samt bedöma om åtgärderna 


överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 


och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 


funktionsnedsättningen.  


 


Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 5 § 5 § 


Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 


funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om 


åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 


sökanden.  


 


Regeringens proposition 2017/18:80, 5 §  


Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte, dvs. 


att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 


liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som 


möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna 


tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin 


personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat och tvätta.  


 


Samhällsservicenämnden gör bedömningen att alla bostadsfunktioner finns 


på entréplanet.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


21(22) 


Datum 


2021-12-08 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 172 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 


 


SSN (BAB): 105-112 


SSN: 7 


Bygg: § 879-956 


Miljö: § 729-774              


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag 1 december 2021 


Delegationslistor 1 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







