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BESKRIVNING UTÖKADE OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Planhandlingar 

Plankarta 
Beskrivning  
 

OMRÅDESBESTÄMMELSERNAS BAKGRUND OCH SYFTE 

 
Bakgrund 

Den 1 juli 2012 kom gården Bommars i Letsbo som en av sju gårdar i Hälsingland 
med på Unescos lista över världsarv. I samband med detta blev gården 
byggnadsminnesförklarad. Dessförinnan hade områdesbestämmelser som omfattar 
gården och dess omgivning upprättats för att förankra och försvara världsarvet och 
dess bevarande i bygden. Områdesbestämmelserna antogs i 
samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun den 19 december 2007 § 181 och 
vann laga kraft den 9 januari 2008. 

 
Syfte  
 
Syftet är att på uppmaning av Länsstyrelsen (2 april 2020) utvidga ytan som omfattas 
av områdesbestämmelserna för världsarvsgården Bommars i Letsbo. Förslaget 
grundar sig i Unescos krav på att buffertzonen kring världsarvet skall utökas för att 
säkerställa de kulturhistoriska värdena genom att området får förhöjd bygglovplikt. 
 

Tidigare ställningstaganden 
 
I Översiktsplan för Ljusdal (2010-09-20) står som ett av målen att: ”Vårt kulturarv ska 
bevaras och fortleva i sin naturliga omgivning”, samt att ”Kulturmiljön är den fysiska 
miljö som påverkas av människan och som vittnar om historiska och geografiska 
sammanhang. Kulturmiljö kan omfatta enskilda objekt eller hela landskap. 
Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet.”  
Dessa områdesbestämmelser strider inte mot detta. 
 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden   
 
För i sydväst angränsande område finns ”Områdesbestämmelser för Bommars i 
Letsbo 2:10, Ljusdals kommun”, plan 931. Dessa utökade områdesbestämmelser 
kompletterar de befintliga. Område för sammanhållen bebyggelse omgärdar område 
för befintliga områdesbestämmelser och gränsar i sydväst till de nya. 
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Sammanhållen bebyggelse i grönt, befintliga områdesbestämmelser i plan 931, utökade inramat i rött. 
 
Riksintressen 
 
Riksintresse materialrättigheter 
Området omfattas av riksintresse för mineralrättigheter, ”Kullberget nr100, vanadin, 
titan, järn”.  
 
Riksintresse kommunikationer  
Området ligger strax öster om riksväg 83.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Lägesbestämning,areal 
 
Bestämmelseområdet är föreslaget av Länsstyrelsen i Gävleborg. Det omfattar ca 12 
ha och ligger öster om riksväg 83 i byn Letsbo, ca 19 km nordväst om centrala 
Ljusdal. Området angränsar i sydväst till befintligt bestämmelseområde. I norr 
avgränsas området av länsväg 733, Lostervägen, och i väster av Letsbo Broväg 
samt fastighetsgräns mot Letsbo 2:12, i söder och öster av fastighetsgräns. Från det 
av Länsstyrelsen föreslagna området undantas fastigheten Letsbo 2:12, som redan 
ingår i område för sammanhållen bebyggelse. 
 

Natur och bebyggelse 

 
Området består av odlingsmark blandad med partier av ungskog och betesmarker, 
genomskuret av naturliga diken samt avvattningsdiken. Bebyggelsen består av ett 
härbre från 1600-talet samt en nyare lada där jordbruksmaskiner förvaras. 
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Området består av både odlad mark, skogs- och betesmark. Foto taget från norr. 
 
Markägoförhållanden 
 
Området som omfattas av både de befintliga områdesbestämmelserna och de nya 
föreslagna är privatägda av fastighetsägaren. Den fastighet som omfattas av 
områdesbestämmelserna är Letsbo 2:10 
 
Områdesbestämmelserna gränsar i väster till vägsamfällighet Letsbo g:a 2. 
     

FÖRSLAG 

 
Gränsen för de nya områdesbestämmelserna föreslås omfatta de marker norr om 
hälsingegården Bommars som tillhör och även historiskt tillhört gården och som idag 
hålls öppna genom bland annat bete. Området ingår i samma fastighet som gården 
och skall fungera som en utökad skyddszon. Värdefull kulturmiljö skyddas enligt PBL 
4 kap 16 § punkt 3, ”Skydd av kulturvärden”. Öppna naturlandskap skyddas i 
Miljöbalken 3 kapitlet 6 §, ”Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden../ 
/..skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön.” Eventuella ingrepp regleras i Miljöbalken 4 kap 1 §. 
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På grund av områdets kulturhistoriska värde gäller den utökade lovplikten enligt PBL 
4 kap 14 § samtliga byggnader inom området. För områdets karaktär är 
bebyggelsens lokalisering, utformning och utseende av stor betydelse. Eventuell ny 
bebyggelse är bygglovspliktig och ska anpassas till kulturmiljön. 
 
Områdesbestämmelserna skall dock inte hämma bygdens utveckling då en 
förutsättning för ett långsiktigt bevarande är att bygden lever och utvecklas. 
Besöksnäring, småskalig näringsverksamhet och jordbruk ska med hänsynstagande 
till kulturmiljön kunna utvecklas med fortsatt lönsamhet.  
 
Vid ansökan om bygglov/bygganmälan för ny bebyggelse ska avgift erläggas enligt 
taxa för bygglovenhetens verksamhet. För att den utökade bygglovsplikten inte ska 
drabba fastighetsägarna i form av ökade kostnader föreslås att åtgärder i form av 
utökad bygglovsplikt ska prövas avgiftsfritt. 
 

BESTÄMMELSER 
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
q Skydd av kulturvärden (PBL 4 kap 16 § punkt 3) 

 
Området utgör en sådan värdefull kulturmiljö som avses i 8 kap 13 § 1-4 
PBL. Användning ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden och på 
platsen traditionell markanvändning ska främjas. Befintlig, kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ska bevaras. 

 
Administrativa bestämmelser 
a Utökad lovplikt (PBL 4 kap 14 §) 
 

Inom området krävs bygglov respektive rivningslov för  
- Omfärgning till annan färg, byte av fasadbeklädnad, dörrar, fönster,      

taktäckningsmaterial eller andra ändringar som väsentligt ändrar 
byggnadens yttre utseende. 

- Uppförande av komplementbyggnader och mindre tillbyggnader samt 
övriga åtgärder som kan tänkas påverka kulturmiljön eller 
landskapsbilden.  

- Uppföra, bygga till eller på annat sätt utvändigt ändra 
ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk. 

- Rivning av byggnad eller del av byggnad. 
 

Placering, utformning, utförande 
- Fasader ska vid omfärgning eller förändring utföras med ursprunglig 

färg eller annat traditionellt material som anknyter till byggnadens 
karaktär och till byggnadstraditionen på platsen. 

- Taktäckning ska utföras med befintligt material eller med traditionellt 
material. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor  

Tidplan  

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. 
Preliminär tidplan:   
 
Samråd - fjärde kvartalet 2020 
Granskning - första kvartalet 2021 
Antagande - andra kvartalet 2021 
Laga kraft  - andra kvartalet 2021 
 
   
 
 
  

PLANFÖRFATTARE  

Kerstin Johansson 
Planingenjör 
 
 


