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DETALJPLAN FÖR HYBO 2:63 M.FL. ”SKELETTPLAN” 
VÄGAR INOM HYBO STATIONSSAMHÄLLE 
 

LJUSDALS KOMMUN  
GÄVLEBORGS LÄN  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

I granskningsutlåtandet redovisas sammanfattande de synpunkter som 

kommit fram under granskningen samt de kommentarer och förslag som 

kommunen har med anledning av synpunkterna och om synpunkterna 

föranleder någon revidering av planen. Inkomna yttranden finns att läsa i sin 

helhet hos plan- och byggenheten.      

 

Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2022-09-21 till 

2022-10-12. Underrättelse om granskning har skickats ut till berörda 

remissinstanser och fastighetsägare. Detaljplanen har funnits tillgänglig hos:  

Kommunhusets innertorg i Ljusdal och på kommunens hemsida.  

 

https://www.ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete  

 
Fyra (4) yttranden har inkommit varav två (2) är utan synpunkter.    

 
YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen Gävleborg 

Trafikverket 

 
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
 

Lantmäteriet  
OFFICIALSERVITUT FÖR UTFART 
I konsekvensbeskrivningen tillhörande samrådshandlingarna nämndes bland 

annat att det fanns ett officialservitut för utfart till förmån för Hybo 2:76. 

Till granskningsskedet togs informationen bort från planbeskrivningen. 

Det skulle möjligen kunna finnas med ett stycke i planbeskrivningen om att 

det inom planområdet finns både registrerade och oregistrerade 

officialservitut för utfart på skaftvägarna inom planområdet. När vägarna 

inom planområdet är utbyggda (i de delar de inte redan är det) blir 

officialservituten onyttiga i och med att bostadsfastigheterna i stället får 

direktutfart på allmän väg. Dessa servitut bör upphävas genom 

fastighetsreglering i en lantmäteriförrättning. 

Kommentar: 

Formuleringen kring servitut omarbetas inför antagandet av detaljplanen.  
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Ljusdal Energi  
Sid 6, Elnät  

Ljusdal Energi AB är fjärrvärmebolaget. (Ljusdal Energi, utan AB, är 

samlingsnamn för hela koncernen) 

 

Sid 6, Tekniska åtgärder 

I begreppet avlopp ingår spillvatten och dagvatten. I Hybo finns inga 

dagvattenledningar som Ljusdal Vatten AB ansvarar för. Det är i så fall 

bättre att i allmän text att skriva verksamhetsområde för kommunalt VA eller 

kommunala vattentjänster och tillika ändra till allmänna VA-anläggningar. 

 

Sid 6, Utbyggnad vatten och avlopp  

Ljusdal Energi AB är fjärrvärmebolaget. (Ljusdal Energi, utan AB, är 

samlingsnamn för hela koncernen) 

 

Sid 7, Drift Vatten och avlopp  

Även här är det nog bättre att skriva Ljusdal Vatten AB är huvudman för 

kommunalt VA/kommunala vattentjänster om det behövs en allmän 

beskrivning som inledande text, annars se kommentar nedan. 

 

Nuvarande verksamhetsområde för kommunalt VA uppdateras för 

närvarande och kommer fastställas under hösten 2022. Vid uppdatering 

kommer det allmänna beslutet som lyder ”verksamhetsområde för 

kommunalt VA” att ersättas med ett separat verksamhetsområde för 

renvatten och ett för spillvatten. Kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten kommer inte att finnas, vilket innebär att Ljusdal Vatten AB inte 

fortsatt kommer att vara huvudman för allt avloppsvatten. 

För att undvika missförstånd är det bra om det förtydligas i texten ansvaret 

för avledning av dagvatten inte ingår i det kommunala VA-ansvaret. 

 

Kommentar: 

 Bolagsnamnen omarbetas så att det stämmer överens med inkommet 

yttrande.  

 Text avseende avlopp, dagvatten omarbetas.  

 

 

SAMHÄLLSSERVICEFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG 
 

 Formuleringen kring officialservitut för skaftvägar omarbetas inför 

antagande av detaljplanen. 

 Bolagsnamnen omarbetas så att det stämmer överens med inkommet 

yttrande.  

 Text avseende avlopp, dagvatten omarbetas.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

 

Linda Svedman  

Planingenjör  


