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Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande 
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Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Sigurd Mattsson (C) 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-28 

Datum för anslags uppsättande 2019-05-28 

Datum för anslags nedtagande 2019-06-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 84 Dnr 00006/2019  

Detaljplan för del av  Järvsö Kyrkby 8:52 med flera i 
Järvsö "Top resort 3" - antagandeförslag 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  beslutar 

 

1. Detaljplanen för del av Järvsö-kyrkby 8:52 med flera i Järvsö "Top 

resort 3" antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att etablera ytterligare backnära fritidshusbebyggelse 

på Öjeberget och att dra nytta av områdets befintliga infrastruktur. 

 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslutade 16 januari 2018,  

§ 6 att ge positivt planbesked samt planuppdrag för det tänkta planområdet  

 

Förutsättningarna för uppdraget fastslogs till att exploateringen minskas till 

förmån för bevarande av natur, skogsmark österut och söderut på fastigheten.  

 

Vidare påpekas att den visuella påverkan på landskapsbilden sedd från 

Järvsö även fortsättningsvis ska upplevas opåverkad. Arkitektur, kulörer och 

materialval ska väljas så att landskapsbilden visuellt inte påverkas negativt, 

samt att skogsavverkning minimeras till att endast ge plats för själva 

bebyggelsen. 

 

Detaljplaneförslaget berör två fastigheter. Del av Järvsö-Kyrkby 8:52 

planläggs för Bostäder och del av Järvsö-Kyrkby 23:3 planläggs som 

Friluftsområde för skidbacke. 

 

Planförslaget bedöms till viss del strida mot gällande översiktliga planer och 

antas inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. 

 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga backnära 

fritidsboende med angörande serpentinväg. 
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På grund av de stora höjdskillnaderna i området utformas detaljplanen som 

en öppen plan där detaljprojekteringen av vägen får bestämma dess 

slutgiltiga placering. 

 

Vägens största lutning får vara 12 procent. Dragningar av allmänna 

gemensamma ledningar ska ske i vägen och säkras med avtal. 

 

En illustrationsplan bifogas som riktlinje för områdets framtida utformning. 

16 tomter får styckas av och bebyggas med vardera 140 kvadratmeter med 

en högsta nockhöjd om 7 meter från medelmarknivån närmast huset. Utöver 

det får suterräng och loft byggas. 

 

Byggnaderna ska utformas med brutna tak med 27- 35 graders lutning. Tak 

och fasader byggs och färgsätts med icke reflekterande material i dova 

naturnära kulörer. 

 

Planändringen berör flera riksintressen som inte bedöms påverkas. Då 

planändringen delvis strider mot översiktliga planer förordas ett utökat 

planförfarande. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 maj 2019 

Antagandehandlingar 27 maj 2019  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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