
             Datum                                     Diarienr 
             2009-07-14 SN 95/08 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

        SAMRÅD       UTSTÄLLNING     GODKÄNNANDE/    LAGA KRAFT  
            ANTAGANDE      DETALJPLAN                                    

ÖSTERNÄS 11:6 M.FL. 
 
LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 
 
 
PLANBESKRIVNING 

 
 
Översiktsbild över planområdet 
 
HANDLINGAR 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Utlåtande 
Samrådsredogörelse 
Sammanställning av medborgardialog 
Trafikåtgärdsbeskrivning 
MKB-checklista 
Planprogram 
Samrådsredogörelse för planprogram 



 
  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Sedan sågverket på Östernäs lades ned i slutet på 1990-talet finns det möjligheter att 
utveckla området med andra verksamheter. Det är främst en förändring från 
industriverksamhet till verksamheter för handel, kontor, idrott och rekreation som 
föreslås. 
 
Planområdet är beläget i centrala Ljusdal och präglas idag främst av stora 
plåtbyggnader som uppfördes efter en brand som inträffade vid sågverket år 1963. 
Många av byggnaderna står idag tomma och är delvis raserade. I norra delen av 
området finns en byggnad från början av 1900-talet, det så kallade Bondhotellet, som 
är inredd med kontorslokaler.  
 
Delar av planområdet används idag för timmeromlastning från lastbil till tåg. Vid 
större timmerflöden mellanlagras timmer i delar av området inför omlastning till 
järnvägstransport. Timmeromlastningen planeras att inom några år lokaliseras till ett 
annat, för verksamheten, lämpligare område utanför Ljusdals tätort. 
 
I området ligger en panncentral som tidigare användes för sågverket. När sågverket 
lades ned övertogs den av Ljusdal Energi AB för att säkra fortsatt drift. 
Panncentralen producerar fjärrvärme och eldas främst med sågspån. Ljusdal Energi 
AB har också upplag av biobränsle på området.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av handels- och 
kontorsverksamheten i den norra delen av planområdet. De verksamheter som 
planeras på Östernäsområdet kräver alla ett stort antal parkeringsplatser, vilket 
planeras både i den norra och södra delen av området. För att öka tillgängligheten till 
området bör en gång- och cykeltunnel anläggas under järnvägen i den nordvästra 
delen av området. Vid udden i den södra delen av planområdet föreslås ett 
grönområde anläggas. För att denna utveckling av området ska kunna ske måste de 
övergivna sågverksbyggnaderna i området rivas.  
 
Denna detaljplan ingår som en del av ett större förändringsarbete för 
Östernäsområdet. En evenemangshall för idrotts- och mässverksamhet föreslås 
anläggas öster om planområdet. Sydost om planområdet planeras för att möjliggöra 
en utbyggnad av det befintliga fjärrvärmeverket. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Planområdet 
är beläget inom riksintresseområde för friluftsliv enligt MB 3 och 4 kap. Kyrksjön, som 
delvis ingår i planområdet, utgör ett Natura 2000-område. Naturmiljön inom Natura 
2000-området kommer inte att påverkas vid genomförandet av detaljplanen. 
 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Området ligger centralt i Ljusdals tätort och avgränsas i norr av järnvägen och i söder 
av Kyrksjön. I väster gränsar området mot Magasinsgatan och i öster av den östra 
delen av industriområdet vid Östernäs. Mellan det tidigare sågverksområdet och 
virkesomlastningen går Södra Järnvägsgatan.  
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Areal 
Området är ca 17 ha, inklusive vattenområde.  

Markägoförhållanden 
Fastigheterna Östernäs 11:7, Östernäs 13:10 och Östernäs 14:5 är privatägda. 
Ljusdal Energi AB äger Östernäs 11:6, Ljusdalshem AB äger Kläppa 25:3. Ljusdals 
kommun äger Östernäs 11:4, Östernäs 11:5 Östernäs 15:1 och Åkersta 29:1. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Planområdet ingår i Ljusdals tätort som omfattas av gällande Generalplan för 
Ljusdals tätort med omnejd, antagen år 1980. I Generalplanen anges planområdet 
som industriområde. Föreslagen detaljplan överensstämmer därför inte med 
Generalplanen.  
 
Arbete pågår för närvarande med ny översiktsplan för Ljusdals kommun. 

Detaljplaner och förordnanden 
Följande detaljplaner kommer att beröras av ombyggnaden:  
 
Kv. Näset med Björkhamre (1978-10-24) 
Del av Östernäs 15:1 (1994-11-03) 
Näset och Skraken m.fl. (1966-02-22) 
Ljusdals köping (1940-03-01)  
 
Dessa planer innehåller främst användningsbestämmelser för industri-, parkerings-, 
järnvägs- och parkområden. 
 
Planområdet berörs av strandskydd på 100 m runt Kyrksjön.  

Program för planområdet 
Ett program som redovisar möjliga användningsområden för mark och vatten i 
Östernäsområdet har upprättats. I programmet föreslås Östernäsområdet delas i tre 
delar i detaljplanarbetet. Denna detaljplan omfattar den nordvästra delen av Östernäs 
där handels-, kontors- och kulturverksamhet samt ett grönområde föreslås utvecklas. 
En annan detaljplan föreslås omfatta den nordöstra delen av Östernäs där en 
evenemangshall föreslås anläggas med handel som alternativ markanvändning. En 
tredje detaljplan omfattar den sydöstra delen av Östernäs där den befintliga 
fjärrvärmeanläggningen ges möjligheter till utbyggnad.  
 
Under utarbetandet av detta planförslag har några avsteg från planprogrammet 
gjorts. Planen innefattar inte planprogrammets förslag på kulturverksamhet i 
planområdet. Planområdet har även utökats något åt väster för att inkludera en större 
del av Magasinsgatan samt åt norr för att planlägga en gång- och cykeltunnel under 
järnvägen.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 5 kap 18 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en 
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar 
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser. 
 
Enligt MKB-checklistan som är ett underlag för behovsbedömning medför planens 
genomförande inte ”betydande miljöpåverkan” i den betydelse som avses i PBL. 
Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. 

Kommunala beslut i övrigt 
Beslut Kommunstyrelsen 2007-11-01, § 334: 
1. Östernäsområdet skall ej planeras för bostäder 
2. Ändra nuvarande detaljplan för Östernäsområdet från område för industri till 
område för idrott-, kultur- och centrumverksamhet. 
 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2001-10-24, § 258: 
Bottenvåningen för nybyggnad av enfamiljshus på Åkersta 26:3 i Ljusdal skall höjas 
till att ligga på minst +128,0 färdigt golv med tanke på översvämningsriskerna vid 
höga flöden. 
 
Miljö- och geotekniska undersökningar 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen Version 3. 
Ramböll Sverige AB, 2009-01-12 
 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen Version 2. 
Ramböll Sverige AB, 2008-11-12 
 
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen.  
Ramböll Sverige AB, 2008-05-16 
 
Östernäs f.d. sågverk. Kompletterande miljötekniska undersökningar. 
Ramböll Sverige AB, 2007-08-27 
 
Östernäs sågverk, Östernäs 11:4, Översiktlig miljöteknisk markundersökning.  
VBB VIAK AB, 1999-10-29 
 
Östernäs sågverk, Översiktlig geoteknisk stabilitetsutredning.  
VBB VIAK AB, 1999-10-29 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 
Området ligger i ett centrumnära industriområde. Marken består av stora ytor som i 
huvudsak är flacka förutom närmast Kyrksjön där en mindre slänt förbinder industri-
området med strandlinjen. Inom området finns hårdgjorda ytor av asfalt eller betong 
och på några platser förekommer det gräs och buskage.  
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Geotekniska förhållanden 
En stor del av området har varit industriområde sedan slutet av 1800-talet.  
Varierande verksamheter med anknytning till skogsråvara har förekommit. Kyrksjöns 
strandlinje har förflyttats söderut ett flertal gånger när sågverket var i drift. 
Strandområdet utgörs i huvudsak av fyllnadsmassor. Utfyllnad av strandområdet har 
skett under lång tid och massorna utgörs till stor del av trärester och bark 
uppblandade med sand och silt. Dessa delar har i huvudsak använts för upplag. Den 
uppfyllda marken kan troligtvis inte bära byggnation eller någon annan tyngre 
anläggning och bör därför utgöra grönområde.  
 
I slänten mot Kyrksjön förekommer lokalt bergschaktmassor. En översiktlig 
geoteknisk stabilitetsutredning över Östernäs 11:4 gjordes på kommunens uppdrag 
av VBB VIAK AB år 1999. Utredningen visar att säkerheten mot skred i slänten kan 
anses tillräcklig med avseende på befintliga förhållanden. I utredningen 
rekommenderas att avverkning och röjning bör undvikas i slänten, då ett 
avlägsnande av vegetation kan öka risken för erosion.  
 

 
Utbredningen av den uppfyllda marken samt lokaliseringen av de förorenade områdena. 

Förorenad mark 
Flera markundersökningar visar att verksamheter kopplade till sågverket har 
påverkat mark och grundvatten i området. År 1999 utförde VBB VIAK AB en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning i området på uppdrag av Ljusdals 
kommun. Ramböll Sverige AB genomförde år 2007 en MIFO fas 2-undersökning på 
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uppdrag av länsstyrelsen. Analysen av dessa prover visar på förekomst av 
föroreningar i området.  
 
För att skapa en bra grund för bedömning av åtgärdsbehovet har Ramböll Sverige 
AB under år 2008 genomfört kompletterande miljötekniska provtagningar i området 
tillsammans med en fördjupad platsspecifik riskbedömning och riskvärdering. 
Resultaten visar att det finns markföroreningar på ett flertal ställen inom 
Östernäsområdet. Marken kommer därför att saneras enligt den metod som 
länsstyrelsen beslutar, vid det planerade handels- och kontorsområdet kommer 
marken även att hårdgöras. Parkmarken ska täckas med minst 0,5 meter rena 
massor. Kullar ska utföras i ren morän. Ingen exploatering kommer att ske innan 
marken är sanerad.  
 

 
Flygfoto från 1930-talet över Östernäs  

Radon 
Radon förekommer i centrala delar av Ljusdals samhälle. Radonsäkert byggande 
rekommenderas. 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Kyrksjön står i direkt förbindelse med Ljusnan genom ån Grovan. Kyrksjön följer 
därmed Ljusnans vattenstånd, vilket innebär att delar av området ligger inom 
riskområde för höga vattenstånd. Dessa områden bör inte bebyggas utan bör istället 
utvecklas till grönområden. Nivå för färdigt golv bör ligga på minst + 128,0 m, enligt 
tidigare beslut gällande villabebyggelse vid Kyrksjön.  
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Fornlämningar 
Det finns ett fornminne i området. Det har nummer R200 och är beläget på udden 
som föreslås bli grönområde. Det anges som bebyggelseplats och består av två före 
detta gårdar. Det är 120×50 m stort och sträcker sig från öst till väst. Eventuella 
markarbeten inom detta område ska föregås av en arkeologisk utredning. 

Bebyggelseområden 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Då ett antal bränder inträffat inom sågverksområdet finns få rester av det äldre 
byggnadsbeståndet kvar. Även rivningar har bidragit till detta. De flesta byggnader 
som finns i området idag är plåtbyggnader som uppfördes efter en brand på 1960-
talet. En byggnad som användes för trämjölstillverkning är uppförd i mitten på 1940-
talet. Många av byggnaderna står idag tomma och är delvis raserade, dessa avses 
rivas för att möjliggöra nya verksamheter i området. 
 
Den äldsta byggnaden i området är det så kallade Bondhotellet. Det är byggt som 
bostad i början av 1880-talet och är den enda byggnaden som är kvar från den tiden. 
Huset är ett bra exempel på panelhus som var populärt vid tiden omkring det förra 
sekelskiftet. Huset anges med högsta bevarandevärde i en kulturhistorisk utredning 
och byggnadsinventering som utfördes av Hälsinglands museum år 1995.  
 
Idag utgör virkesomlastningen en arbetsplats i området och det så kallade 
Bondhotellet innehar kontorslokaler. De planerade verksamheterna kommer att 
utgöra nya arbetsplatser i området.  
 

 
Virkesomlastning från lastbil till tåg 
 
Området omges av industri- och handelsbyggnader samt ett fåtal bostäder. Kyrksjön 
utgjorde mellan år 1886-1974 ett timmermagasin för Östernäs sågverk (se bild på 
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nästa sida). Sedan 1974 har bevattning av timmer skett på land. Större delen av 
sågverkets verksamhet flyttades till sågverket i Färila i slutet av 1990-talet. 
Timmertorkar och panncentral har dock fortsatt att nyttjas av andra verksamheter. 
 

 
Flygfoto från 1960-talet över Östernäs 
 

Tillgänglighet 
Idag är tillgängligheten till området begränsad för allmänheten. Det är endast gång- 
och cykelvägen i områdets södra del samt genomfartsvägen Södra Järnvägsgatan 
som inbjuder till vistelse i området. Området är visserligen öppet och relativt 
oskyddat, men allmänheten kan inte vistas där på grund av de verksamheter som 
finns där idag. Med nya verksamheter som riktar sig till allmänheten ökar 
tillgängligheten till området.  
 
Området har goda förutsättningar att uppnå en god tillgänglighet. Det ligger centralt i 
Ljusdals tätort i närheten av järnvägsstationen där även bussförbindelser finns. Den 
planerade gång- och cykeltunneln under järnvägsspåren i områdets norra del 
förbättrar tillgängligheten mellan centrum och Östernäs.  En gång- och cykeltunnel är 
också bra ur säkerhetssynpunkt eftersom den minskar risken för spårspring över 
järnvägsområdet. Den bör göras bred och ljus för att ge ett inbjudande intryck och 
öka tryggheten. Belysningen vid exempelvis parkeringsplatser och gång- och 
cykelvägar ska utformas på ett brottsförebyggande sätt. 
 
Området ska utformas så att personer med funktionshinder ska ha god tillgänglighet 
såväl inom området som vid resor till och från området. Tillgänglighetsaspekten 
beaktas under bygglovsprövning i samband med ny bebyggelse och skall följa 
kraven enligt PBL.  
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Sociala aspekter 
Att området utvecklas till ett område med handels- och kontorsverksamheter kan 
bidra till en utveckling för hela Ljusdals kommuns. De nya verksamheterna kan skapa 
tillväxt i Ljusdals tätort genom fler besökande samt nya arbetstillfällen. Det kan också 
skapa nya mötesplatser i ett område som idag knappt nyttjas av allmänheten. Ett 
grönområde på Östernäs ger möjlighet till stora lekytor för barn, särskilt om en 
lekpark och bollplan anläggs i området.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Det så kallade Bondhotellet bör bevaras då byggnaden är en god representant för sin 
tidsepok och kan utgöra ett spännande inslag bland de föreslagna nya 
verksamheterna i området. För att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska och 
miljömässiga värden omfattas den av en skyddsbestämmelse (q) som innebär att 
byggnadens yttre, proportioner och form bibehålls, liksom material och färg i tak och 
fasad. Färgsättning ska utföras i samråd med antikvariskt sakkunnig. Byggnaden får 
inte heller rivas eller flyttas.  
 

 
Bondhotellet  
 
Ett prospekt ska upprättas över det norra området som i detaljplanen planeras som 
kontors- och handelsområde. I detta område regleras byggnadernas högsta totalhöjd 
till 10 meter, dock tillåter planen enstaka takförhöjningar exempelvis torn och 
lanterniner eller liknande. Detta för att möjliggöra en spännande siluett av olika 
arkitekt- och byggnadstyper på området. Byggnadernas placeringar och utformningar 
kommer att beskrivas mer ingående i prospektet.  
 
Vid Kyrksjön planeras ett mindre område för handel och kontor. På detta område kan 
arkitektur och byggnadsteknik tillsammans skapa möjligheter för en högre, eventuellt 
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tornliknande byggnad, med utsikt över Kyrksjön. Då många högre byggnader 
planeras/återfinns öster om området kan en högre byggnad i denna del skapa en 
jämvikt i landskapsbilden på Östernäsområdet. 

Skyddsrum 
Planområdet ingår i Skyddsrumsplanen för Ljusdals centralort, antagen 1978-04-28. 
Det finns 150 skyddsrumsplatser inom området. 

Landskapsbild 
Ny bebyggelse ska så långt som möjligt inordnas och utformas på ett för närområdet 
tilltalande sätt, eftersom den kommer att vara belägen i ett centralt läge i Ljusdals 
tätort. Den nya bebyggelsen kommer till viss del att påverka utblicken mot Kyrksjön 
från Ljusdals centrum och förändra områdets karaktär. Med nya verksamheter 
kommer området dock att bli mer ordnat och tilltalande än idag. De befintliga 
sågverksbyggnaderna kommer att rivas. Mellan de nya byggnaderna ska det finnas 
genomsläpp för utsikt från centrum till Kyrksjön. 

Friytor 

Lek och rekreation 
Området längs med Kyrksjön föreslås utgöra grönområde i form av parkmark. 
Grönområdens betydelse för det stadsliknande samhället har under senare år alltmer 
framhållits. Ett centralt grönområde i anslutning till centrum, söder om de nya 
verksamheterna, skulle inte bara få en ekologisk betydelse utan även en social och 
landskapsmässig betydelse. Grönområdet bör utgöra en naturlig länk i 
rekreationsområdet kring Kyrksjön. Gång- och cykelvägen, som passerar igenom 
områdets södra delar och runt Kyrksjön, används idag för motion och rekreation i 
mycket stor utsträckning.  
 
Verksamheter som anläggs inom grönområdet ska vara tillgängliga och öppna för 
allmänheten, exempelvis spontanidrott, lekpark, badplats och så vidare. Sittbänkar 
bör anläggas på grönområdet, eventuellt kan även konstverk pryda området. Det bör 
även finnas olika typer av växtlighet på området.  
 
Kyrksjön i sig har stora rekreationsvärden för Ljusdals tätort. Det gäller såväl 
sommar- som vintertid. Det finns möjligheter att utveckla detta ytterligare genom att 
exempelvis anlägga fler bryggor i vattnet. 

Naturmiljö 
Runt Kyrksjön råder ett strandskydd på 100 m. Kontors- och handelsbyggnader, 
parkering, vägar och park avses byggas och anläggas inom strandskyddsområde. 
Strandskyddet föreslås därför upphävas inom planområdet. 

Vattenområden 
Kyrksjön utgör ett Natura 2000-område, som syftar till att bevara den ävjepilört som 
växer på strandängar i anslutning till sjön. 
 
Vid Kyrksjön finns det möjligheter att utveckla verksamheter för rekreation. En 
möjlighet är att förbättra förutsättningarna för ädelfiske i sjön. För detta ändamål 
skulle kanske en handikappvänlig brygga kunna byggas ut i vattnet.  
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Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Gatunätet i området består av Södra Järnvägsgatan och Magasinsgatan. Vägarna 
kan behöva anpassas till större trafikmängder då en utbyggnad av handels- och 
kontorsverksamheter troligtvis innebär att biltrafiken till området ökar i relativt stor 
utsträckning. Förutom besökare från tätorten, förväntas en stor del av besökarna 
komma från orter såväl inom som utom kommunen.  
 
Inom den kvartersmark som är planerad som handels- och kontorsverksamhet 
ansvarar exploatören för de gator som eventuell behöver anläggas inom området. I 
områdets södra del planeras en gång- och cykelväg som förbinds med den befintliga 
gång- och cykelvägen runt Kyrksjön. En gång- och cykeltunnel planeras under 
järnvägsspåren vid järnvägsstationen.  
 
Vägverkets utredning ”Förbifart Ljusdal” från år 2002 behandlar en omläggning av 
riksväg 84. Ett av alternativen passerar öster om Sjulhamregatan som ligger strax 
norr om planområdet, vilket är det alternativ Vägverket Region Mitt har beslutat att 
arbeta vidare med. Omläggningen av vägen kommer att medföra att en 
cirkulationsplats anläggs vid korsningen Smedgatan/Hotellgatan och att en vägport 
byggs under järnvägen vid Smedgatan samt att en ny vägbro byggs över Ljusnan. 
Denna omläggning kommer att innebära förbättrade förutsättningar för trafiken till 
planområdet, en mer detaljerad beskrivning av detta ges i bilagan ”Trafikåtgärds-
beskrivning”   

Kollektivtrafik 
Området är beläget nära järnvägsstationen där både regionaltåg och fjärrtåg gör 
uppehåll. Busshållsplatser återfinns vid järnvägsstationen och vid riksväg 84.  

Parkering, varumottag och utfarter 
De nya verksamheterna på Östernäs kräver stora parkeringsytor. Vid utbyggnaden 
av handels- och kontorsverksamheter föreslås parkeringsplatser och nya gator 
utformas som gemensamhetsanläggning inom området och bekostas av exploatören.  
Förutom detta föreslås även parkeringsplatser anläggas i områdets södra del. En 
möjlighet skulle vara att anlägga en bollplan i den södra delen av planområdet som 
vid behov skulle kunna fungera som parkering vid större arrangemang.  
 
Vid handelsverksamhet ska utrymmen för varumottagning säkerställas.  
 
 
Riskhänsyn 
 
Området ligger i direkt anslutning till järnvägen, vilket innebär en viss risk vid 
järnvägstransporter med farligt gods. Därför har en riskbedömning upprättats och 
som ett resultat av denna bör följande skyddsåtgärder övervägas. 
 

• Huvudentréer till bebyggelser ska inte placeras mot järnvägen 
• Ventilationsuttag ska inte placeras i fasaden mot järnvägen 
• Byggnaderna ska placeras så långt från järnvägen som möjligt 
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• Arbeta fram beredskapsplaner som ger vägledning till hur personalen ska 
agera vid en eventuell olycka. 

• Åtgärder av mer fysisk karaktär är att undvika att placera fönster utmed 
fasaden mot järnvägen. Det för att reducera glassplitter vid en explosion 
och/eller att upprätta ett brand- och explosionsskyddande plank utmed 
järnvägen. Dessa åtgärder bedöms dock inte medföra någon markant 
förbättring av risknivå. 

 
 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp för ny bebyggelse ska anslutas till befintligt kommunalt VA-
system.  
 
Järnväg 
I anslutning till området ligger Norra stambanan. Linjen ingår i riksintresse för 
kommunikationer. Ett befintligt stickspår som går in i området bör bevaras för att 
nyttjas vid mässor vid evenemangshallen som planeras öster om planområdet. 

Värme 
Förnyelsebar energi, såsom fjärrvärme, bör användas i området.  
 
Fjärrvärmeledningar finns i området. Från Ljusdal Energis panncentral på fastigheten 
Östernäs 11:6 löper en hetvattenledning österut till Kährs golvfabrik. Panncentralen 
kommer att avvecklas i samband med att fjärrvärmeverket byggs ut. I samband med 
detta bör kulverten cementeras för att undvika ras vid exploatering i området.  

El 
Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet. I planområdet finns idag en 
kopplingsstation (11 kV), som används för distribution av el till en transformator-
station belägen på fastigheten Östernäs 11:6 samt för distribution av el till Ljusdals 
centrum. En eventuell flytt av befintlig kopplingsstation och elkablar bekostas av 
exploatör. I planområdet måste en ny transformatorstation anläggas för att försörja 
de kommande etableringarna med el. Det innebär också ny kabelförläggning i 
området. Med befintligt fördelningsnät (11 kV) kan en kommande belastningsökning i 
området på ca 2×800 kVA hanteras. Utöver detta måste förstärkningsåtgärder vidtas. 

Avfall 
Verksamhetsutövaren ansvarar för verksamhetsavfall. Allt avfall ska hanteras utan 
risk för olägenhet för hälsa och miljö. Avfallshanteringen ska ske med hänsyn till 
återvinning och återanvändning, vid nyetableringar bör därför utrymmen ges till 
källsortering. Farligt avfall ska lämnas till en godkänd mottagare. 
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Administrativa frågor 
Kommunen har köpt den mark i området som tidigare ägdes av Setra Trävaror AB. 
Saneringsarbeten genomförs kontinuerligt i den tidigare ägarens regi.   
 
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft. 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 Upprättad feb år 2009 Reviderad apr och juli år 2009 
Helena Siegert  Camilla Johansson Camilla Johansson 
Planingenjör  Planingenjör Planingenjör 
 
Reviderad aug år 2009 
Maria Andersson 
Planingenjör 
 
 
Antagen av Ljusdals kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 232 och  
vunnit laga kraft den 12 januari 2010. 
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