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Figur 1: Översiktsbild över planområdet (markerat med röd illustrationslinje) Riksväg 84 är illustrerad i 

röd färg längst upp till vänster. 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 

DETALJPLAN FÖR 
 

STORBYN 48:44 I FÄRILA ”FÄRILA HÄLSOCENTRAL” 
 

LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 2014-01-09  Dnr: KS 0359/13 
Antagen av Kommunstyrelsen i Ljusdals Kommun 2014-02-06 

Laga kraft 2014-03-10 

Riksväg 84



Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Postgiro  
827 80 Ljusdal Telefax 0651-183 80 991-2569 3 23 33-7     
E-post: samhallsutvecklingsforvaltningen@ljusdal.se  2 

 

PLANHANDLINGAR 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning  
MKB-checklista 
Samrådsredogörelse 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Bakgrund 
 
Landstinget Gävleborg har inkommit till Samhällsutvecklingsförvaltningen med en 
ansökan om att ändra markanvändningen på fastigheten Storbyn 48:44 till vård och 
kontor. I nuläget har fastigheten användningen allmänt ändamål (A-område). A-
område innebär att någon annan aktör än ett offentligt organ inte får vara huvudman 
för verksamheten inom området. Detta är en användningsbestämmelse som 
härstammar från äldre lagstiftning och tillämpas därför inte i nya planer. Om en privat 
aktör avser ta över verksamheten inom A-området fordrar det därför att 
användningen måste ändras eller ersättas.  
 
Syfte  
 
Pröva förutsättningarna för vård kombinerat med kontorsändamål på fastigheten 
Storbyn 48:44 istället för den äldre markanvändningen allmänt ändamål. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Färila tätort och avgränsas i norr av Annbackvägen, i öster 
av Kyrkovägen, i söder av Kårgårdsvägen och i väster av Kärleksstigen. 
 
Areal 
Planområdet upptar en yta på ca 5000 m2 
 
Markägoförhållanden 
Storbyn 48:44 ägs av Landstinget Gävleborg. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
 

• Översiktsplan för Ljusdals kommun (Laga kraft 2010-09-20)  
 
Kommentar 
Planförslaget går inte emot översiktsplanens intentioner.  

 
Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden   
  

• Byggnadsplan för del av Storbyn 6:1, 48:1 m.fl. (Fastställd 1976-04-01) 
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Figur 2: Utdrag ur befintlig byggnadsplan (gäller som detaljplan). 

 
Kommentar  
Den nuvarande byggnadsplanen redovisar användningen Allmänt ändamål för 
fastigheten Storbyn 48:44. Denna bestämmelse används inte idag vid 
detaljplaneläggning men är fortfarande giltig. Bestämmelsen innebär att 
huvudmannaskapet för verksamheten inom området ska vara offentligt (stat, 
kommun, landsting). 
 
Planuppdrag  
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick 2013-08-20 § 165 i uppdrag att pröva 
förutsättningarna för kontor och vård inom fastigheten Storbyn 48:44. 
 
Program för detaljplan 
Något program har inte tagits fram för planområdet. Befintlig översiktsplan bedöms 
ge tillräckligt underlag för att kunna ta fram en ny detaljplan.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats då planförslaget inte 
bedöms orsaka någon betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen delar denna uppfattning (2013-09-19). 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 
 
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4 kapitel behandlar särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5  
kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen 
bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.  
 
Riksintressen 
 
Riksintresse friluftsliv 
Planområdet är beläget inom område som är av riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § 
MB). Det innebär att planområdet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- och kulturvärden. Planförslaget bedöms inte åstadkomma någon sådan 
påverkan. 
 
Riksintresse rörligt friluftsliv 
Planförslaget berör även område som omfattas av geografiska bestämmelser, 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB. Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintresset. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER   

Natur 

Naturmiljö, mark och vegetation, (Naturvårdsprogram, natura 2000)  
Med undantag för ett antal träd och mindre gräsytor upptas hela planområdet av 
hälsocentralen och en grusparkering.   
 
Markbeskaffenhet  
Marken består av Silt enligt SGU:s jordartskarta. 

Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte skett i samband med planarbetet då någon 
sådan inte bedöms vara nödvändig.  

Bebyggelseområden 
 
Ny markanvändning 
Markanvändningen preciseras till DK, vård och kontor. Bebyggelse får utformas i 
högst två våningar (II).  
 
Tillgänglighet  
Planområdet kan angöras från den omkringliggande gatumiljön utan några 
svårigheter och nivåskillnaderna inom planområdet är mycket små.  
 
Friytor 
 
Parker och grönytor  
En mindre grönyta finns på den södra sidan om hälsocentralen.  
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Störningar, hälsa och säkerhet 
 
Färdväg för farligt gods 
Planområdet ligger på mer än 150 meters avstånd från riksväg 84, som klassas som 
färdväg för farligt gods. Någon betydande risk bedöms därför inte uppstå för den 
planerade verksamheten. 
 
Radon 
Strålningsrisken bedöms inte öka som en konsekvens av planförslaget. 
 
Gator och trafik 

Gång och cykeltrafik 
Planområdet omsluts i sin helhet av lokalgatunätet. Gång och cykelväg finns inom 
planområdet.  Denna ansluter till omkringliggande lokalgator.  
 
Kollektivtrafik 
Buss går från Färila vid riksväg 84, inom gångavstånd från planområdet.  

Parkering 
Parkering ordnas inom kvartersmark och skall enligt detta planförslag finnas i den 
södra delen av planområdet. Bestämmelse om detta finns på plankartan (parkering) 
Planförslaget väntas inte medföra något ökat parkeringsbehov. 

Utfarter 
Utfart/infart till parkering och huvudentré sker mot/från kyrkovägen. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten.  

El 
Något ökat behov av elkraft bör inte uppstå som en konsekvens av planförslaget.  
  
Huvudsakliga konsekvenser  
Planområdet får en ny användning vilket innebär att verksamheter som bedrivs inom 
planområdet nu både får ha offentlig och enskild huvudman. 
 
Sammanfattande konsekvenser för miljön 
Planförslaget innebär att markens användning ändras från allmänt ändamål till vård. 
Det nya planförslaget medför därför inga fysiska ingrepp i miljön för planområdet eller 
dess närhet. Ingen miljöpåverkan bör därför komma att uppstå som en konsekvens 
av planförslaget. 
 
 



Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Postgiro  
827 80 Ljusdal Telefax 0651-183 80 991-2569 3 23 33-7     
E-post: samhallsutvecklingsforvaltningen@ljusdal.se  6 

GENOMFÖRANDE   

Organisatoriska frågor  

Tidplan  
Planarbetet bedrivs genom enkelt planförfarande och antas av kommunstyrelsen.  
 
Preliminär tidplan:   
 
Samråd (4 veckor) - oktober – november 2013  
Underrättelse - december 2013 – januari 2014 
Antagande  - februari 2014 
Laga kraft   - mars 2014 

Genomförandetid 
Genomförandetiden sätts till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.   
 
Avtal 
Ett planavtal upprättas mellan Ljusdals kommun och Landstinget Gävleborg som 
reglerar kostnader och genomförandet av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Landstinget Gävleborg bekostar framtagande och genomförande av planförslaget. 
 
Planavgift  
Planavgiften beräknas efter den av kommunfullmäktige fastställda plantaxan. 25 % 
av avgiften tas ut vid planstart, 25 % vid underrättelse och 50 % vid antagande. 
 

PLANFÖRFATTARE  
 
Joel Eklund 
Planingenjör 
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