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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser 
Denna planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 1 
Granskningsutlåtande 2 
 
Behovsbedömning av miljöbedömning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva en ny markanvändning och en utökad byggrätt för 

fastigheten Öje 8:42 i Järvsö. Hittills gällande detaljplan medger kvartersmark för 

allmänt ändamål (A), vilket avser verksamheter för allmänna ändamål med stat, 

kommun eller landsting som huvudman. På fastigheten verkar sedan länge privata 

verksamheter med anknytning till besöksverksamhet varför den tidigare 

markanvändningen inte längre är aktuell.    

Planen syftar även till att uppnå en bättre anpassad trafikmiljö i området.  

Därtill är ett syfte att öka tydligheten i planförhållandena rörande plangränser, 

markanvändning och byggrätter genom att ersätta delar av ett flertal äldre 

detaljplaner som inte avspeglar nuvarande förhållanden, eller ger stöd för 

utbyggnaden i området på ett nog tydligt vis.   

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget vid Öjebergets södra sluttning, i tätortens västra del.  
 

 
Planområdet markerat 

 

Areal 
Fastigheten Öje 8:42 är cirka 3000 m2.  
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Markägoförhållanden 
Detaljplanen berör både privat, kommunalt och samfällt ägd mark. Vilka fastigheter 
som berörs och konsekvenserna för dessa framgår under rubriken 
fastighetskonsekvenser.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 

 
Översiktsplan för Ljusdals kommun (ÖP 2010) 
I översiktsplanen för Ljusdals kommun, lagakraftvunnen 2010-09-20, utgör Järvsö en 
del av tätortstriangeln där Järvsö utpekas som centrum för turism och besöksnäring. 
Ny bebyggelse ska i första hand förläggas i tätorterna eller i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte avvika från översiktsplanen.  
 
Fördjupad översiktsplan för Järvsö (FÖP 2014) 
I FÖP Järvsö ingår området i delområdet ”Södra Öjeberget och Doktorsdammen”. 
Enligt FÖP utgör området utgör en knutpunkt för bebyggelse och anläggningar med 
anknytning till Öjeberget. I området pågår utredning för nya besöksanläggningar och 
trafiklösningar. Utredningsområden finns för bebyggelse, parkeringar, badhus, gata 
och skidnedfart. I FÖP Järvsö står bland annat följande om området:       
 
”I området finns även tankar om att skapa en trafiklösning där Vallmovägen knyter 
samman Anders-Persvägen öster om Hemvärnsgården för att skapa bättre 
tillgänglighet och för att undslippa genomfartstrafik på Anders-Persvägen, som då 
kan avslutas med en vändplan. Även under den nya gatan behöver en tunnel skapas 
om barnskidbacken ska genomföras. Målpunkterna för trafik på den nya gatan blir då 
planerad stugby vid hembygdsgården, hembygdsgården och eventuellt badhus. Den 
nya gatan innebär även att hemvärnsgården kan utvecklas vidare mot skidområdet 
utan trafik emellan. I samband med utveckling av området är det viktigt att 
Doktorsdammen och den trädbevuxna parkmarken bevaras.” 
 

 
 

Planförslaget i FÖP Järvsö för delområdet ”Södra Öjeberget och Doktorsdammen”. 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Detaljplanen ersätter del av två äldre planer, en områdesbestämmelse och en 
detaljplan vars genomförandetider har utgått. Detaljplanen angränsar till flera nyare 
detaljplaner vars genomförandetid inte ännu har löpt ut. Sedan planerna gjordes har 
mycket hänt i området vad gäller nya fastighetsbildningar och ny byggnader och 
vägar. Planerna ger därför en dålig överblick och fungerar inte på ett ultimat sätt. 
Vissa av dem är även upprättade enligt den äldre byggnadslagstiftningen vilket 
innebär att markanvändningen inte är anpassad efter dagens riktlinjer. Därför finns 
fog att ersätta delar av dem för att skapa tydlighet. Berörda detaljplaner redovisas 
nedan var för sig.  
 

 
 

Karta över berörda detaljplaner med planområdet markerat 

 
Områdesbestämmelser för Öjebergets södra del i Järvsö (plan nr 337) 
För området väster om Hemvärnsgården finns områdesbestämmelser för Öjebergets 
södra del antagen av kommunfullmäktige 1990-09-03. Detaljplaneförslaget berör i 
huvudsak det område som i bestämmelserna anges som område för dalstation (C).  
 

 
 

Områdesbestämmelser för ”Öjebergets södra del” 
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Detaljplan (byggnadsplan) Västra Öje, ändring och utvidgning av byggnadsplan (plan 
nr 321) 
För området finns två detaljplaner samt områdesbestämmelser. Den centrala delen 
av planområdet berörs av gällande byggnadsplan ”Västra Öje” antagen av 
kommunfullmäktige 1982-04-26. Planen anger i huvudsak allmän plats för park eller 
plantering samt några områden för bostadsbebyggelse vid Vallmovägen. 
Hemvärnsgården är planlagt som kvartersmark för allmänt ändamål.   
 

 
 

Detaljplan ”Västra Öje” 
 

Detaljplan för södra Öjeberget, Järvsö (plan nr 339) 
Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2002-06-19. Planen anger 
bostäder och gav förutsättningarna för Järvsö Syds stugby. En yta inom fastigheten 
Öje 5:5 har reserverats för underjordiska ledningar och får inte bebyggas. Ledningen 
bedöms dock inte behöva ett sådant markreservat utan fastighetsägare och 
ledningsägare kan avgöra själva var ledningen ska gå. Det bedöms tillräckligt att 
ledningen säkras med enbart ledningsrätt.    
 

 
 

Detaljplan för ”Södra Öjeberget” 

 

Detaljplan Öjeberget södra, Öje 4:3 mfl i Järvsö (plan nr 336) 
Detaljplanen antogs av Ljusdals kommunfullmäktige 1991-10-14. Fastigheter som 
styckades enligt angränsande Detaljplan för södra Öjeberget (antagen 2002-06-19), 
Järvsö Syds stugby, styckades delvis på mark som enligt rubricerad detaljplan var 
ämnad för hotelländamål. För att undvika framtida problem med eventuella bygglov 
ersätts därför den mark som är styckad för bostäder, men planlagd för hotell med 
mark för bostäder. En rimpa som var avsedd för anslutningsväg för hotellet ersätts 
även den med mark för bostäder eftersom vägen inte används som det först var 
avsett. Även den yta som är planlagd för bostäder enligt planen ersätts, med 
bostadsmark, för att skapa tydligare planförhållanden och för att ange en flexiblare 
byggrätt. Lokalgatan i planen, det vill säga nuvarande Vallmovägen har med stöd av 
planen anlagts. För att bekräfta vägens dragning planläggs den på nytt som gata.  
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Detaljplan för ”Öjeberget södra, Öje 4:3 m.fl.” 
 

Kommunala beslut i övrigt/ planuppdrag 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslöt den 15 mars 2016 § 49 att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öje 8:42 efter 
fastighetsägarens ansökan. Utskottet beslöt att sända planförslaget på samråd 2016-
06-14. Samhällsutvecklingsförvaltningen beslöt att ha planen tillgänglig för 
granskning under augusti samt i september 2016.   

Program för detaljplan 

Ett särskilt program för detaljplan har inte behövts eftersom planen bygger på den 
aktuella fördjupade översiktsplanen för Järvsö från år 2014.    

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 

 
Miljöbalkens 3:e kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4:e kapitel behandlar särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. 
Miljöbalkens 5:e kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Detaljplanen bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken. Planområdet berör 
flera riksintressen enligt 3:e och 4:e kapitlet miljöbalken, för vilka redogöras nedan.   
 
Riksintresse friluftsliv 
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för friluftsliv, 
Ljusnans dalgång, enligt 3:e kap miljöbalken, vars avgränsning för närvarande ses 
över. Planen bedöms inte påverka friluftslivet negativt. Planen i motsatt riktning ge 
ökade förutsättningar för att bedriva friluftsliv i området.      
 
Riksintresse rörligt friluftsliv 
Planområdet, liksom hela Järvsö tätort, ingår i riksintresseområde för turism och 
friluftsliv (rörligt friluftsliv), området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik, enligt 4:e 
kap miljöbalken. Riksintresset är ett så kallat riksintresse med geografiska 
bestämmelser. Planen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet negativt. Planen i 
motsatt riktning ge ökade förutsättningar för att bedriva friluftsliv i området.        
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 4:e kap 34 § 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.  
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Enligt MKB-checklistan, som är ett underlag för behovsbedömning av 
miljöbedömning, medför planens genomförande inte betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses i PBL. Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
därmed inte. Länsstyrelsen delar denna uppfattning genom yttrande daterat 2016-04-
22. Länsstyrelsen uppger att konsekvenserna för miljön ska framgå av 
planbeskrivningen och att kommunen behöver ta ställning till utformningen av 
bebyggelsen med hänsyn till FÖP Järvsös riktlinjer om att bebyggelse ska utformas 
och placeras med hänsyn till de lokala byggnadstraditionerna och landskapsbilden, 
det vill säga ortens karaktär.     
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Naturmiljö, Mark och vegetation 

Området är en del av södra Öjeberget där en utveckling pågår av befintliga och nya 
besöksanläggningar och boenden. Området är sedan tidigare exploaterat av 
bebyggelse och skidanläggningar. Planområdet är beläget i Ljusnans dalgång, vid 
Öjebergets fot där marken sluttar österut från berget ner mot Ljusnan.   

Naturvårdsprogram 

Planområdet ligger inom naturvårdsområdet ”Nedre Mellanljusnan”, som avser 
Ljusnandalen från Ljusdal till Arbråsjöarna där den stora älven centralt i dalgången 
dominerar landskapet. Dalgången omges av en öppen jordbruksbygd, inramad av 
höga skogklädda berg. Planområdet ingår även i området ”Öjeberget; Kramstatjärn”.   
 

 
 

Planområdet sett österifrån. Foto: Rolf Berg, Ljusdals kommun.   
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Markbeskaffenhet 
Jordarten i området består av morän och lera-silt, enligt SGU:s jordartskarta, som ger 
en översiktlig bild över jordarterna. Ingen geoteknisk utredning har gjorts i samband 
med detaljplanen.  

 
 

Utdrag ur SGU:s jordartskarta över Järvsö. Blått är morän, gult är lera-silt.  

Bebyggelsemiljö 

 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet ligger som nämnt i ett område i Järvsö som karaktäriseras av 
besöksanläggningar och av bostadsbyggnader för kortidsboende. Även om här finns 
exempel på äldre och andra typer av byggnader. Området kan likväl anses som ett 
förändringsområde där större delen av bebyggelsen, samt nya verksamheter, har 
tillkommit under de senaste 30 åren. Vilket gör det till ett sammanhängande, nyare 
område vid jämförelse med den traditionella, äldre bebyggelsen i Järvsö. 
 
I området finns Järvzoo med det framträdande entrépartiet i glas och Bergshotellet 
med sina fem våningar. Men här finns också enhetliga stugbyar och nya sådana 
förberedda. Skalan är en annan jämfört med centrala Järvsö. Bebyggelsen är nyare, 
men en anpassning till natur- och kulturlandskapet har skett i olika aspekter. Flera 
och större parkeringsanläggningar finns i skogssluttningen, men är relativt gömda i 
skogen. Material på byggnader utgörs mestadels av trä i jordnära, traditionella 
kulörer. Takmaterial efterliknar det traditionella med röda pannor eller sedum.  
 
Området nås via Vallmovägen, som är en matargata med en modern utformning som 
har en trafikseparerad gång- och cykelväg, vilket kan sägas utgöra en raritet i Järvsö.   
 

 
 
”Bergshotellet” med sina fem våningar och 
suterrängvåning (Järvsö-Kyrkby 23:35) 
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Området skiljs åt av övriga Järvsö, norrut sett, av ett grönt, sluttande stråk som går 
parallellt med Vallmovägen ner till Doktorsdammen. Norr om det gröna är det 
bebyggt med mestadels småhus från 1900-talet, men även andra typer av byggnader 
för andra ändamål, så som Kusens förskola. Fastigheten Öje 8:42 (hemvärnsgården) 
kan sägas ligga mitt emellan två olika delar av Järvsö centralort. Norröver finns villor 
med permanent boende och sydväst finns ”stugor” för det som hitintills utgör 
kortidsboende i nära anslutning till besöksanläggningarna.  
 
Öje 8:42 är bebyggd med den så kallade Hemvärnsgården, en röd träbyggnad i en 
våning med suterräng som står vänd mot Öjeberget i två vinklar. I byggnaden 
huserar Järvsö Bergcykelpark. Västerut finns ett tiotal bostadshus med liknande 
utseende i ”Järvsö stugby”. På ömse sidor om stugbyn finns två enskilda bostadshus, 
Öje 6:49 och Öje 5:5, som i kontrast till stugbyn, är bebyggda med äldre 
enbostadshus.    
 

 
 

Hemvärnsgården (Öje 8:42) 
 

 
De två äldre bostadshusen inom planområdet som ligger närmast skidbacken (Öje 5:5 och Öje 6:49) 
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Planförslag 
För fastigheten Öje 8:42 föreslås en markanvändning för både centrumändamål och 
skidanläggning, CN1. Med centrum avses kombinationer av handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter ligger centralt eller på annat sätt ska vara 
lätta att nå. Där ingår restaurang, butik, vandrarhem, hotell och liknande 
verksamheter. Med skidanläggning avses skidbacke och därmed tillhörande 
anläggningar som liftanordning med liftstation, lift och belysning.  
 
Område för centrum och skidändamål, CN1, får bebyggas med högst fyra våningar 
inklusive suterrängvåning/källare. Högst 25 % av fastighetsarean får bebyggas. Det 
innebär cirka 750 kvm eftersom fastigheten är cirka 3000 kvm. Nuvarande byggnad 
är cirka 280 kvm. Bebyggelsen ska utformas i jordnära kulörer med fasadmaterial av 
trä, puts eller putsimiterande material. Takmaterial ska utgöras av takpannor eller 
falsad plåt i röd kulör, torv eller sedum.                 
 
Skidnedfarten inom Järvsö-Kyrkby 23:3 anges som skidnedfart, N1, på plankartan.  
Skidnedfarten ligger även som en tredimensionell användningsbestämmelse, (N1), på 
Öje S:4 och Öje 11:21. Med N1 och (N1), avses område för skidbacke och tillhörande 
anläggningar som liftanordning med liftstation, lift, bro, belysning och hoppbackar 
etcetera. Downhillcykling ingår i ändamålet.  
 
Bostäderna, BC1, får bebyggas med högst två våningar. Som högst får 25 % av 
fastighetsarean bebyggas. Nya bostäder ska utformas med trä som fasadmaterial 
och med takpannor i röd kulör. I bottenvåningen på bostäderna får centrumfunktioner 
finnas, så som butiker, restaurang och service. Detta för att kunna erbjuda nära 
service till besökarna inom skidnedfarten.     
 

 

 
 

Utdrag ur plankartan 
 

 
Grönytor 
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för att nödvändiga friytor för utevistelse i 
anslutning till boendet anordnas. Planen har ingen inverkan på några oexploaterade 
grönområden förutom inom en mindre yta där en ny vändplan planeras.   
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Tillgänglighet/service 
Tillgängligheten till området är god via Vallmovägen och närheten till riksväg 
84/Turistvägen. Området ligger nära busshållplats och järnvägsstation. Området är 
lätt att nå med bil. Vallmovägen har en trafiksäker, trafikseparerad gång- och 
cykelväg. Närheten innebär att det är lätt att ta sig till Järvsö med både kollektiva 
transporter och till planområdet. Tillgängligheten inom planområdet varierar med 
tanke på höjdskillnaden till bostäder och område för skidnedfart. Centrumområdet är 
däremot plant. Gångfartsgatan innebär att centrumområdet lätt kan nås med bil och 
gc-vägen innebär att allmänheten fortfarande har möjlighet att passera genom 
området.  
 
Markanvändningen centrum och centrumfunktioner innebär att ytterligare privat 
service i området kan utvecklas. Övrig privat och kommunal service är framförallt 
lokaliserad till ortens centrum utmed Turistvägen.  

Gator och trafik 

I planen föreslås vissa förändringar i gatumiljön. Trafikmiljön är något oklar i området 
och kan bli säkrare. Bilburen genomfartstrafik, som inte har som mål att nå bostäder, 
kan undvikas på Anders-Persvägen.  
 
Anders-Persvägen avslutas med en vändplan så att trafik till N1 och CN1 är 
hänvisade till Vallmovägen istället för Anders-Persvägen. Syftet är att undvika 
genomfartstrafiken genom villaområdet. Istället skall trafik till N1-området och CN1-
området, samt till övriga besöksanläggningar i området, ska gå via matargatan 
Vallmovägen. Vallmovägen är anpassad efter dagens trafiksäkerhetsprinciper och 
har en utfart till riksvägen med vilplan och god sikt.  
  
CN1- och N1-området ansluter till Vallmovägen via gc- väg och gångfartsgata. Med 
gångfartsgata avses här att trafik tar sig fram på de gåendes villkor och med 
anpassad hastighet.  
 
Trafik till planerade bostäder inom Järvsö-Kyrkby 23:36, ”Järvsöbranten”, som ligger 
norr om planområdet, ska gå från Anders-Persvägens vändplan, via 
gemensamhetsanläggningen Järvsö-Kyrkby ga:2.   
 
Fastigheterna inom BC1-området är anslutna till den samfällt ägda vägen S:13 
genom ”Järvsö stugby”. Vägen ansluter till Vallmovägen. Bostäderna som har 
möjlighet till centrum kommer därmed att trafikera S:13.      
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Illustration över den nya gatusituationen. Järvsöbacken får en anslutning till Vallmovägen via 
en gångfartsgata. Anders-Persvägen avslutas med en vändplan. Trafik till Järvsöbranten 
fortsätter förbi vändplanen. Enbart gång- och cykeltrafik genom och mellan skidbacken och 
Hemvärnsgården.  Bakgrundskarta utgörs av cX-kartan.     

 
En framtida väganslutning är markerad i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö 
öster om Hemvärnsgården. Tilltänkt trafik är sådan som ska ansluta till Järvsöbranten 
samt ett eventuellt framtida badhus i anslutning till Järvsöbranten. När vägen är 
byggd kan trafiken omdirigeras från Anders-Persvägen till den nya vägen som 
ansluter Vallmovägen. Fram till dess markerar vändplanen på Anders-Persvägen att 
allmän gata tar slut. Endast trafik till bostäderna inom Järvsöbranten har skäl att 
fortsätta genom vändplanen.  
 
Samfälligheten (S:4) Järvsö-Kyrkby ga:2 går rakt genom planområdet i nordostlig 
riktning. Samfälligheten utgör av tradition ett stråk genom området för både 
gångtrafik och underjordiska ledningar. 
 
Delar av samfälligheten ligger som allmän platsmark gc- väg i planen för att 
säkerställa tillgänglig och allmännyttig gång- och cykeltrafik. För att säkerställa att 
sträckan ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar finns 
bestämmelsen (u). Den tredimensionella markanvändningen (N1) möjliggör en 
planskild skid- och downhillpassage vilket skapar förutsättningar för en tryggare 
trafikmiljö för passerande trafikanter längs gång- och cykelvägen.  
 
De delar av samfälligheten som ingår i bostadsmark ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning avseende väg.     
 
Konsekvensen av ändringarna blir att ingen biltrafik måste gå mellan N1-området och 
CN1-området via gång och cykelvägen. Stråket blir ett bilfritt område för 
gångtrafikanter, skidåkare och cyklister. Förutom miljömässiga och 
säkerhetsmässiga fördelar ger avsaknaden av bilar förutsättningar att utveckla 
besöksanläggningarna ytterligare genom att skidnedfart kan anordnas genom 
området och vidare mot Doktorsdammen utanför  
planområdet.                  
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Järvsö-Kyrkby ga:2, sett från Anders-Persvägen. Vändplanen planeras till väster i bild. 
Hemvärnsgården skymtas till vänster.  

 
Parkering 
Parkering för ändamålen bostäder, centrum och skidanläggning sker inom respektive 
fastighet alternativt i närheten av verksamheten. I närområdet finns parkeringsplatser 
planlagda men inte byggda. Det finns även en yta österut utlagd i FÖP Järvsö som 
ett utredningsområde för parkering. Ansvaret för att tillse att erforderliga 
parkeringsplatser till de egna verksamheterna finns åligger verksamhetsutövarna. 
Alternativa färdsätt gentemot egen bil till området bör uppmuntras, förutom av 
miljöskäl, på grund av att utrymme för markparkeringar på sikt är begränsad i 
området.       
 
Kollektivtrafik 
Busshållplats finns vid korsningen Vallmovägen/Turistvägen, cirka 400 meter 
västerut samt via tågtrafik med hållplats Järvsö, cirka 1 kilometer meter norrut.  
  
Varumottag/utfarter 
Varumottag för verksamheten inom Öje 8:42 sker i dagsläget via byggnadens 
baksida, med en anslutning över gång- och cykelvägen. Så få utfarter som möjligt 
från kvartersmark mot Vallmovägen bör dock eftersträvas. Trafik till Öje 8:42 bör gå 
via en utfart, som ansluter direkt till Vallmovägen och inte belastar gångfartsgatan.          

Fornlämningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Påträffas eventuella 
fornlämningar ska dessa snarast anmälas till länsstyrelsen enligt kulturmiljölag 
(1988:950).  
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Centrumområdet och endera bostaden ligger inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. Befintlig bebyggelse är i 
dagsläget anslutet och ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA- nätet.  
 
Dagvatten omhändertas i praktiken inom planområdet. Avrinning sker österut längs 
nedför bergssidan ner i lågpunker som diken och ravinen.   
 
Värme, fjärrvärme  
Uppvärmningssätt kan inte regleras i detaljplan. Fjärrvärmenätet är inte utbyggt inom 
planområdet.  

El 

Ellevio är ledningsägare i Järvsö. Bebyggelsen ansluts till det befintliga elnätet.  
 
Avfall, renhållning 
Avfall och renhållning sköts av Ljusdal Renhållning AB.  
 
Elektronisk kommunikation 
Fibernätet är utbyggt inom planområdet.   
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Fastighetskonsekvenser 

Järvsö-Kyrkby 23:3 
Fortsatt mark för skidändamål. Fastigheten kan utvidgas.  
 
S:4 
Blir kvartersmark för bostäder, samt allmän platsmark för gång- och cykelväg.  
På kvartersmark bostäder ligger ett markreservat för gemensamhetsanläggning 
avseende väg. Hela s:4 skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar.  
 
S:13 
I och med att centrumfunktioner medges på två bostadsfastigheter som är knutna till 
vägen kan trafikmängderna avseende kundtrafik, varutransporter och 
avfallstransporter öka på den samfällda vägen.  
 
Del av S:4 kan överföras till S:13. S:13 som därmed får en mer 
sammanhänghängande yta.  
  
Öje 5:5 
Fortsatt bostadsmark och med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning. 
Fastigheten kan utvidgas.  
 
Öje 6:13 
Fortsatt område för skidnedfart. Har föreningen ingen fortsatt behov av ägandet kan 
fastigheten överföras till Järvsö-Kyrkby 23:3.  
 
Öje 6:49 
Fortsatt bostadsmark och med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning.   
 
Öje 8:42 
Blir kvartersmark för centrum och skidändamål. Får större byggrätt. Befintlig 
markanvändning befästs. Fastigheten kan utvidgas.  
 
Öje 11:21 
Gatumark är fortsättningsvis gatumark.  
 
Öje 11:36 
Del av bostadsmark blir gatumark.   
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor  

Planprocess/ tidplan 

Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande. Beslutet om att skicka ut planen 
på samråd tas av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. Att ställa ut planen 
för granskning tas av samhällsutvecklingsförvaltningen. Beslutet om att anta planen 
tas av kommunstyrelsen (KS), efter godkännande av samhällsutvecklingsutskottet 
(KsSu).  
 
Preliminär tidplan   
Samråd - genomfört i juni/juli år 2016 
Granskning - september år 2016 (en tidigare granskning skedde under 
augusti) 
Antagande  - november år 2016 
Laga kraft  - december år 2016 

Genomförandetid 

Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. När 
genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla till dess den ersätts, ändras 
eller upphävs. Men efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras 
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas.        
 
Huvudmannaskap/ ansvarsfördelning 
Vägarna i Järvsö omfattas av Järvsö vägförenings (Järvsö-Kyrkby ga:2) 
väghållningsområde enligt lantmäteriförrättning. Huvudmannaskapet för de allmänna 
platserna gata, gångfartsgata och gång-och cykelväg är således enskilt och 
kommunen är inte huvudman.  
 
Järvsö-vägförening och väghållningen av vägarna i Järvsö sköts dock för närvarande 
av kommunen. Ansvaret för att anordna gångfartsgata och vändplan hamnar därför i 
praktiken hos kommunen. Ljusdals kommun upprättar även detaljplanen.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Planavgift för fastigheten Öje 8:42 uttas under planens framtagande enligt  
av kommunfullmäktige antagen plan- och bygglovstaxa för Ljusdals kommun med 
stöd av 12 kap. 9 § plan och bygglagen. Planavgift för bebyggelse som planen avser 
tas därmed inte ut i samband med bygglov för nämnda fastighet.  
 
Övriga fastigheter som kan tänkas ha nytta av detaljplanen kan kommunen komma 
att ta ut en planavgift i samband med eventuella bygglov enligt taxan.     
 

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, 
exempelvis flytt av ledningar, anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella 
utredningar.      
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Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Fastighetsrättsliga åtgärder är t ex avstyckning, fastighetsreglering, bildande av 
gemensamhetsanläggning, ledningsrätt samt servitut. Lantmäterimyndigheten i 
genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Stefan Norberg 
Planingenjör 
 
Efter granskning/ 
Fredrik Wallby 
Planingenjör 
 
UPPRÄTTAD 
Juni 2016 
 
REVIDERAD 
Planen har reviderats avseende avsnittet gator och trafik i planbeskrivning och 
plankarta samt formalia under augusti 2016 efter samråd.  
 
Efter den första granskningen har planen reviderats vad gäller markanvändningen 
bostad med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan i september 2016.    
 
Efter den andra granskningen har planen har reviderats avseende avsnittet gator och 
trafik i planbeskrivning och plankarta.  
 


