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DETALJPLAN FÖR HYBO 6:1 OCH DEL AV HYBO 12:1 
FÖRE DETTA HYBO SKOLA 
 

LJUSDALS KOMMUN  
GÄVLEBORGS LÄN  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

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 Näringslivs- och exploateringsenheten.      

 

Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2023-01-30 till 

2023-02-13. Underrättelse om granskning har skickats ut till berörda 

remissinstanser och sakägare. Detaljplanen har funnits tillgänglig vid 

receptionen i kommunhuset i Ljusdal samt på kommunens hemsida.  

 

https://ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete/pagaendeplaner/detalj

planerpagaende/ovriga  

 
5 yttranden har inkommit varav 1 är utan synpunkter.    

 
YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER 
Ljusdal Energi 

 
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen Gävleborg 

Lantmäteriet 

X-trafik/Region Gävleborg 

Länsmuseet Gävleborg 
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Länsstyrelsen Gävleborg  
 
Strandskydd 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att de artificiella diken 

som ligger norr och söder om planområdet och som ursprungligen 

skapats för att avvattna åkermark inte omfattas av strandskydd. 

 

Kulturmiljö 

Sedan samrådet har kommunen bland annat ändrat skyddsbestämmelserna 

som fanns i detaljplanen till varsamhetsbestämmelser. 

Länsstyrelsen bedömer att de nya bestämmelserna på ett tillfredställande 

vis säkerställer fastighetens kulturmiljövärden. 

 

Övrigt 

På sidan 14 i planbeskrivningen under rubriken dagvatten, andra 

meningen, står det ”Avrinning sker i marken inom planområdet.” Ska 

det stå avrinning eller är det infiltration som avses? 

 

Kommentar: 

Noterat. Förtydligande angående avrinning/infiltration beskrivs närmare i 

planbeskrivningen. 

 

 

Lantmäteriet 
 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

SAMFÄLLD VÄG?  

Som Lantmäteriet tolkar grundkartan så redovisar kommunen en samfälld 

väg som inte finns redovisad i Lantmäteriets registerkarta. Om kommunen 

har identifierat att de finns en samfälld väg genom planområdet så är det 

mycket bra att den redovisas i grundkartan. Det nämns dock inget i 

planbeskrivningen om att det skulle finans någon samfällget inom 

planområdet. Har kommunen identifierat att det finns en samfällighet inom 

planområdet behöver konsekvenserna av det redovisas i planbeskrivningen. 

 

Kommentar: 

Noteras. Beskrivning för hur samfälligheten eventuellt påverkas av 

planläggning behandlas inför antagandet av detaljplanen. 

 

 

X-trafik/Region Gävleborg 
 

X-trafik har i dialog med kommunen kommit fram till att hållplatsen Hybo 

skola fortsatt kommer att trafikeras till dess att kommunen har färdigställt en 

trafiksäker, alternativ hållplats för skoleleverna i området. Det är viktigt att 

området och hållplatsen fortsatt är framkomlig för bussen och att snöröjning 

samt halkbekämpning prioriteras under veckans alla dagar. 

 

Utöver detta har X-trafik har inga ytterligare synpunkter på ärendet. 
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Kommentar: 

Möjlighet till att trafikera området kommer fortsatt att vara möjligt. Ingen 

förändring sker i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Annan placering 

av en hållplats inom Hybo utreds. 

 

 

Länsmuseet Gävleborg 
 

Länsmuseet anser att det är väldigt positivt att kommunen valt att följa 

länsmuseets råd att även skydda den samtida vaktmästarbostaden samt att 

flytta byggrätten till en sådan placering inom fastigheten att den tar hänsyn 

såväl till skolbyggnaden som till vaktmästarbostaden. Länsmuseet har inga 

invändningar emot att skyddsbestämmelserna ersätts med  

varsamhetsbestämmelser i detta fall i och med att de omfattar samma delar 

och att rivningsförbudet för skolbyggnaden behålls. Länsmuseet har således 

inga invändningar emot det reviderade planförslaget. 

 

Kommentar:  

Noteras.  

 

 

 

SAMHÄLLSSERVICEFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG 
Förtydligande angående avrinning/infiltration beskrivs närmare i 

planbeskrivningen. 

 

Beskrivning av hur den oregistrerade samfälligheten påverkas av 

planläggningen beskrivs närmare i planbeskrivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Linda Svedman  

Planingenjör 


