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FÖRORD
Det här är Ljusdals kommun nya översiktsplan. Planen ska vara vägledande vid framtida
beslut om förändringar eller bevarande i kommunen. Samtidigt som planen pekar mot
framtiden tar den stor hänsyn till det som tidigare generationer skapat och värnat om.
Denna kommuntäckande översiktplan ersätter följande planer: ”Översiktsplan för Ljusdals
kommun” (antagen 1991), ”Översiktsplan för Ljusnans dalgång” (antagen 1988) samt ”Ny
järnvägsbro i Edänge” (antagen 1995). Planer som däremot fortfarande gäller är: ”Översiktsplan för verksamhetsområde i Ede” (antagen 2003), ”Översiktsplan för Färila” (antagen 1988) och ”Översiktsplan för Järvsö” (antagen 1988).

FÖRORD
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Bakgrund och syfte
Enligt plan- och bygglagen, PBL (1987:10),
ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen ska vara en politisk, långsiktig vision, och kommunfullmäktige ska
ta ställning till dess aktualitet under varje
mandatperiod.
Syftet med översiktplanen är att ange riktlinjer, så kallade planeringsförutsättningar, för hur man vill förändra och utveckla
kommunens tillgångar genom att förstärka
befintliga värden och verksamheter. Med
kommunens tillgångar avses många olika
slags tillgångar: t.ex. människor, natur,
kultur, byar, tätorter, byggnader, infrastruktur och företag. Det är vår gemensamma
framtid det handlar om.
Översiktsplaneringen 2020 har till uppgift
att främja en hållbar utveckling. Det innebär att planera för en god hushållning med
både mark, vatten, energi och råvaror.
Tanken är att ”tillgodose dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
(Brundtlandkommissionen, 1987).
Översiktplanen ska också beskriva hur
livsmiljön kan utformas enligt begreppet
hållbar social utveckling: ”Samhället ska
byggas på en demokratisk grund där hälsa, delaktighet och trygghet ska vara ledstjärnor. En hållbar social utveckling strävar efter ett samhälle där alla människor
5

oavsett kön, ålder, socioekonomisk situation och etnisk eller kulturell tillhörighet har
samma möjligheter att ta del av det goda
samhället.” (Ur rapporten Social hållbarhet
i Gävleborgs län, publicerad av länsstyrelsen 2005)
Framtiden

Hur ska Ljusdals kommun gestalta sig år
2020? Hur ska det vara att leva och bo
här? Hur kommer framtiden att bli för barn
och ungdomar som växer upp här, och hur
kommer det att bli för de som vill starta och
driva företag?
Vi behöver ta vara på vårt rika landskap:
jordbruket, skogen, våtmarkerna, älvarna
och sjöarna. Vi behöver utveckla såväl tätorterna Färila, Järvsö och Ljusdal som de
glesare delarna av vår stora kommun. Vi
behöver gemensamt besluta oss för hur
vår service, handel och trafik m.m. ska
vara.
I centrum för översiktsplaneringen står
människan. Målsättningen är att översiktplanen ska utgöra ett verktyg, en karta och
kompass i arbetet med att skapa en kommun som många människor vill leva och
bo i. Till de grundläggande faktorer som
skapar vår välfärd hör bl.a. hälsa och jämställdhet. I dag har kvinnor och män olika
villkor för hur de kan forma samhället och
sina egna liv. För att riktlinjerna och målen i
översiktsplanen ska bli verkningsfulla för
INLEDNING

utrymme för diskussioner. Seminarierna har utgått från följande teman: ”översiktsplanen som
verktyg”, ”attraktiva tillväxtmiljöer i Ljusdals kommun, ”tätortstriangeln Ljusdal – Järvsö – Färila”
och ”hållbar utveckling”. Varje seminarium har
samlat mellan 50-75 deltagare, bland andra politiker, tjänstemän, företrädare för näringsliv, representanter för bygderåd och föreningar, samt
andra intresserade.
Arbetsgången för översiktsplanen har varit:
1. Framtagande av förslag till plan (samrådshandling) för samråd.
2. Samrådstid med samrådsmöten, 6 veckor.
3. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under samrådstiden.
4. Utställning av reviderad plan (utställningshandling), 2 månader.
5. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under utställningsperioden.
6. Antagande av reviderad översiktsplan.
Översiktsplanen i pappers- respektive CDformat
Översiktsplanen finns att tillgå både i pappersformat och på CD-skiva. I pappersformatet,
som utgörs av detta häfte, finns också tre papperskartor bifogade. CD-skivan innehåller, förutom själva översiktsplanen, kartmaterial i form av
pdf-filer samt en ortsanalys för Ljusdals tätort.
Ortsanalysen beskriver Ljusdals geografi och
livsmiljö. Den utgör samtidigt ett underlag för
översiktsplanen.

alla, är det nödvändigt att belysa att kvinnors
och mäns villkor är olika. Alla människor i Ljusdals kommun ska ha samma makt att forma
både samhället och sina egna liv.

Upplägget av del 1 i översiktsplanen
Del 1 av översiktsplanen består av 20 olika
kapitel. Avsikten har varit att utarbeta ett attraktivt och levande dokument som inte är för tungt
att ta till sig eller för stort för att hålla aktuellt.
Fokus ligger på målen inom respektive kapitel.
Vid utarbetandet av målen har hänsyn tagits till
övergripande nationella och regionala mål samt
till synpunkter som framkommit vid de samrådsmöten som hållits under arbetets gång.

Utarbetandet av översiktsplanen
Många olika parter är engagerade i processen
med översiktsplaneringen. Inom ramen för arbetet har en styrgrupp och en ledningsgrupp bildats.
Styrgruppen består av representanterna för
kommunstyrelsens arbetsutskott, medan ledningsgruppen består av kommunens tjänstemannaledning. Översiktsplanen är framtagen
av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän
från följande avdelningar inom den kommunala
förvaltningen: samhällsplanering, bygg, miljö
och räddning, barn och utbildning, omsorg och
social service, folkhälsa, jämställdhet, kultur och
information.

Läsanvisning för del 1
Varje kapitel inleds med målsättningar, därefter följer en redogörelse för dagsläget, slutligen
presenteras en framtidsvision som bygger på
de uppsatta målen. Texterna kompletteras av
rutor där facktermer och andra begrepp förklaras.
Korta inlägg från seminariediskussionerna har
också valts ut och citeras med kursiv stil.

Under arbetet med översiktsplanen har tre seminarier hållits för att informera och skapa
INLEDNING
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Upplägget av del 2 i översiktsplanen
I del 2 av översiktsplanen redogörs för miljökvalitetsnormer och för de riksintressen som
finns i kommunen. Där finns också en konsekvensbeskrivning som redovisar planens sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Del 2 innehåller även en översikt över förekommande mellankommunala frågor samt en bilagedel som fungerar som källförteckning och
som faktabas för den som vill veta mer.

Läsanvisningar för kartmaterialet
Mycket av den information som finns att läsa i texten finns också illustrerad på kartorna. Med hjälp
av kartorna kan man överblicka hur översiktsplaneringen påverkar markanvändningen. Kartmaterialet finns tillgängligt i form av papperskartor, i form av pdf-filer på CD-skiva, samt i form av
digitala och interaktiva kartor på internet.
För papperskartorna och CD-skivan har det
gjorts ett urval av information som ger en överblick över de viktigaste delarna i översiktsplanen.
Urvalet har resulterat i tre kartor: Riksintressen,
Markanvändning och Tätortstriangeln.

Kartmaterial
Kartmaterialet baseras på faktaunderlag och
politiska ställningstaganden. Faktaunderlagen
uppdateras en gång per år, medan det kartmaterial som baseras på politiska ställningstaganden
kvarstår tills dess att översiktsplanen uppdateras. De politiska ställningstagandena omfattar:
•
•
•
•
•
•

Det digitala kartmaterialet, som är mer omfattande än det kartmaterial som finns i pappersformat
och på CD-skiva, återfinns på Ljusdals kommuns webbplats. Kartorna baseras på följande
teman: kulturarv, mark- och vattenanvändning,
naturskydd, miljö och risker.

planerade bostäder
strategiska verksamhetsområden
vägkorridorer
gång- och cykelförbindelser
rekreations- och grönområden
natur- och kulturfastigheter

http://swp.cartesia.se/ljusdal
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BEFOLKNING
Mål:
I Ljusdals kommun ska kvinnor
och män ha samma makt att kunna
forma samhället och sina egna
liv.
Kvinnor och män ska välja att
bosätta sig och etablera sig i Ljusdals kommun.
Folkhälsan i kommunen ska vara
god.
Kommuninvånarna ska ha god
utbildning och bred kompetens.
Befolkningen ska öka.

Dagsläget

Vid årsskiftet 2008/2009 var antalet invånare i Ljusdals kommun 19 133. Andelen
familjer med barn är lägre än i många andra
delar av landet, och unga kvinnor väljer i
stor omfattning att flytta från kommunen.
BEFOLKNING
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Det är bara i åldersspannet 55 år och äldre
som det flyttar in fler män och kvinnor än
det flyttar ut. Med andra ord blir det fler och
fler äldre i Ljusdals kommun.
Enligt Statistiska Centralbyråns prognos
kommer antalet invånare år 2016 att uppgå
till 18 492. Andelen 80 år och äldre kommer
bland kvinnor att uppgå till 8.5 %. Bland
män kommer andelen att uppgå till 5.8 %.
Av kommunens befolkning är 95 % födda i
Sverige. Bland de utlandsfödda kommer de
flesta från Skandinavien. I framtiden kommer säkert fler med annan etnisk bakgrund
att bosätta sig här. Kommunen har redan
arbetat framgångsrikt med flyktingmottagande och integration. Detta är ett arbete
som ska fortsätta, eftersom vi ser alla nya
kommunmedborgare som en resurs för kommunens utvecklingsarbete.
Ett mått på hur väl ett samhälle lever upp till
det sociala hållbarhetsbegreppet är graden
av hälsa och jämställdhet hos befolkningen.
Hälsa och jämställdhet är viktiga faktorer

”Det finns för få jobb i kommunen.
Utbudet för kommunens ungdomar är inte så bra.”
Individens hälsa
Hälsa är enligt Världshälsoorganisationens (WHO)
definition ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart
frånvaro av sjukdom”. Med andra ord är hälsa
när- varon av något positivt: livskvalitet. Hälsa är
en resurs för såväl den enskilda människan som
för samhället i stort.

som på ett genomgripande sätt påverkar oss alla
och som alltid spelar roll, oavsett ålder, etnisk
tillhörighet, social tillhörighet och ekonomiska
förhållanden.
Folkhälsa och välfärd
Med folkhälsa avses befolkningens hälsotillstånd.
Både den generella nivån av hälsa och fördelningen av hälsa mellan olika befolkningsgrupper är viktiga. Det betyder att folkhälsan dels
ska vara så god som möjligt och dels så jämnt
fördelad som möjligt mellan olika befolkningsgrupper. Folkhälsan är också starkt förbunden
med välfärden i ett samhälle.
Medellivslängden för invånarna i Ljusdals kommun är lägre än riksgenomsnittet för både kvinnor och män. En positiv utveckling syns dock
genom det så kallade ohälsotalet. Andelen sjukskrivna har nämligen minskat kraftigt de senaste
åren.

Hjärtrelaterade problem, självmord, övervikt och
andra livsstilsrelaterade hälsoproblem är vanligare i kommunen än i landet som helhet. Dessa hälsoproblem har samband bl.a. med den
låga utbildningsnivån och den höga arbetslösheten. Människor som känner att de har liten
möjlighet att påverka sina liv och sin framtid
är nämligen i högre grad drabbade av livsstilsrelaterad ohälsa i form av övervikt, hjärtproblem
m.m.

Riktlinjer för Ljusdals kommuns arbete med
socialt hållbar utveckling är de elva nationella
målen för folkhälsoarbetet:
ELVA NATIONELLA MÅL FÖR
FOLKHÄLSOARBETET
•

Delaktighet och inflytande i samhället

•

Ekonomisk och social trygghet

•

Trygga och goda uppväxtvillkor

•

Ökad hälsa i arbetslivet

•

Sunda och säkra miljöer

•

En mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård

•

Gott skydd mot smittspridning

•

Trygg och säker sexualitet och en
god reproduktiv hälsa

•

Ökad fysisk aktivitet

•

Goda matvanor

•

Minskat bruk av tobak och alkohol,
ett samhälle fritt från narkotika och
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Livskvalitet
Ljusdals kommun erbjuder ett stort mått av
livskvalitet i form av lugna miljöer, ren luft, tystnad och stillhet. Många yngre familjer väljer att
bosätta sig i kommunen just för att barnen ska få
tillgång till det rika utbudet av naturupplevelser
och fritidsysselsättningar. Att bo i Ljusdals kommun är för många direkt förknippat med livskvalitet.
Till livskvalitet hör också möjligheten att skapa en
egen positiv identitet, att känna stolthet över sitt
ursprung och sin hemvist. Med en god förankring
i sig själv och i sin närmiljö är det också lättare att
ha en positiv inställning till sin omgivning. Människors olika bakgrund och erfarenheter berikar i
hög grad det samhälle vi lever i.
9
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Jämställdhet
Liksom folkhälsan är jämställdheten starkt förbunden med välfärden i ett samhälle. Graden
av jämställdhet kan mätas genom ett s.k. jämställdhetsindex. I detta index mäts bl.a. medelinkomst, uttag av föräldrapenning, eftergymnasial utbildning, arbetslöshet och andelen kvinnor
i beslutande organ (t.ex. kommunfullmäktige).
Vad gäller jämställdhetsindex låg Ljusdals kommun år 2006 på 215:e plats bland Sveriges 290
kommuner.

Kommunen och näringslivet ska arbeta aktivt
för att erbjuda bra anställningsvillkor och goda
karriärmöjligheter. Särskilt behöver vi utveckla
ett positivt företagsklimat för både kvinnor och
män, vi behöver satsa på att höja utbildningsnivån och öka den kulturella mångfalden. Det ska
finnas bra mötesplatser för kulturella aktiviteter.
Det ska också vara tryggt att åldras. Kvinnor och
män ska garanteras lika god äldreomsorg.
Nyckeln till en framgångsrik utveckling för Ljusdals kommun är att människor kan leva och bo
här. För att unga kvinnor och män ska välja att
bosätta sig och etablera sig här, måste det finnas
goda möjligheter för dem att kunna skapa och
förändra både det egna livet och samhället.
Det ska alltså finnas bra förutsättningar för att
utveckla välfärden.

Arbetslösheten bland unga kvinnor och män är
hög i förhållande till rikets genomsnitt. Det svåra
arbetsmarknadsläget är också en av orsakerna
till varför unga personer väljer att flytta från kommunen. Det är fler unga kvinnor än unga män
som väljer att flytta.
En relativt hög andel av befolkningen i kommunen har gymnasial utbildning. Däremot är
andelen som bedriver eftergymnasiala studier
låg i förhållande till riksgenomsnittet. Det är fler
kvinnor än män som har eftergymnasial utbildning, och skillnaden mellan könen i fråga om
utbildningsnivå fortsätter att öka.

Ljusdal har potentialen att förverkliga det hållbara samhället på alla nivåer. Vi som bor i kommunen är redan på väg. Om vi vågar satsa och
gå vidare på den vägen, så kommer andra att
vilja följa efter.

De flesta arbetstillfällena finns inom den offentliga sektorn. Kommunen, de kommunala bolagen och Gävleborgs läns landsting är de största
arbetsgivarna. Liksom i övriga delar av landet
är arbetsmarknaden i Ljusdals kommun starkt
könsuppdelad. Kvinnorna arbetar såväl i den
offentliga som i den privata sektorn, medan
männen i huvudsak arbetar i den privata
sektorn. De största privata arbetsgivarna finns
inom industri och tjänsteföretag.

Förklaring:
Ohälsotal: antal utbetalda dagar med sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsersättning (före år 2003: förtidspension och
sjukbidrag) från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64. Dagar med
sjuklön från arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet. Ohälsotalet redovisas per kön, ålder och
geografisk tillhörighet.

Framtid

Kvalitet i Ljusdals kommun
För att alla olika människor ska få ta plats, trivas
och vilja leva i Ljusdals kommun måste vi belysa
och arbeta med frågor som rör kvalitet. Jämställdhet och hälsa är viktiga faktorer både när
det gäller kvalitet och utvecklingen av Ljusdals
kommun till ett hållbart samhälle. Ett aktivt jämställdhetsarbete och en god folkhälsa ökar kommunens dragningskraft och lockar människor att
flytta hit. I kommunen finns goda möjligheter att
skapa kvalitativa och hälsofrämjande miljöer såväl i skolan som i företagen, i friluftslivet, föreningslivet och inom den kommunala servicen.
BEFOLKNING
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KOMMUNEN I ETT REGIONALT OCH NATIONELLT PERSPEKTIV

Mål:
Ljusdals kommun ska vara ett välkänt begrepp i landet. Kommunen ska
förknippas med utveckling och förbättring och ha en positiv klang.
Ljusdals kommun ska ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet.

Dagsläget

Geografi och tillhörighet
Ljusdals kommun är en av landets till ytan
20 största kommuner. Kommunen är belägen mitt i Sverige, och rikets geografiska
mittpunkt finns i närheten av Kårböle. Kommunen har genom detta ett i många avseenden gynnsamt geografiskt läge.
Kommunens regionala tillhörighet är framför allt Gävleborgs län. I många sammanhang finns också en identitet som omfattar
landskapet Hälsingland, där Ljusdal ingår
som en av sex kommuner.
Kommunen ingår i ett flertal administrativa och politiska sammanhang genom
medlemskap i olika organisationer och
11

genom andra former av sammanslutningar.
Bland dessa kan nämnas Hälsingerådet,
Region Gävleborg och X-trafik AB. Regionförbundet Region Gävleborg bildades
2007 av länets kommuner och landstinget.
Organisationen ger möjligheter till en utökad regional samverkan med övertagande
av vissa statliga uppgifter.
Samverkan
Direkt samverkan med andra kommuner
finns inom flera verksamhetsområden och
fortsatt utveckling sker. Här kan bl.a. nämnas den gemensamma telefonväxeln med
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner,
och samverkan med övriga kommuner i
länet när det gäller digital karthantering.
KOMMUNEN I ETT REGIONALT
OCH NATIONELLT PERSPEKTIV

Kommunikationer och pendlande
Från 1990-talet och framåt har de allmänna
kommunikationerna med framför allt Hudiksvall/
Sundsvall och Gävle/Stockholm förbättrats avsevärt. Ett relativt bra utbud inom fjärrtågtrafiken
har, tillsammans med satsningar på regional trafik med buss och tåg, gett bra resemöjligheter.

Ljusdals kommun ska ha höga ambitioner vad
gäller deltagande i regional och nationell samverkan. En fortsatt utveckling av den lokala
identiteten, med grund i lokal tradition, gör kommunen till en värdefull samarbetspartner.

Hudiksvalls och Bollnäs kommuner är de största
arbetspendlingsorterna för såväl in- som utpendling. Dagpendling för studier sker i betydande
omfattning till Gävle. Kollektivtrafiken är därför
särskilt väl utbyggd för resor till och från dessa
orter. Mellan Ljusdal och Stockholm finns det flera dagliga förbindelser med tåg, både direkttåg
och indirekta förbindelser med tågbyte. Dessa
gör det möjligt att resa över dagen för aktiviteter
i Stockholmsområdet.
Stora mängder vägtrafik passerar genom kommunen, framförallt på vägarna 45, 83 och 84,
som är viktiga godstransportleder och har stor
betydelse för fjällturismen. De viktigaste vägstråken har genom olika ombyggnadsåtgärder
fått bra standard.
Bredband
En omfattande utbyggnad av bredbandsförbindelser har medfört att kommunens olika delar
har bra förutsättningar för tele- och datakommunikation.
Serviceutbyte
Kommunens ytstorlek medför att olika delar av
kommunen har ett nära serviceutbyte med olika
grannkommuner. De västra delarna av kommunen har ett nära serviceutbyte med delar av
Dalarna och Härjedalens kommun. Andra delar
av kommunen har serviceutbyte med Ånges,
Hudiksvalls, Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Kollektivtrafiken är till viss del anpassad för
dessa behov.

Framtiden

Planeringen för bildande av nya regioner pågår.
Gävleborgs län ansökte år 2008 tillsammans
med Dalarna och Uppsala län om att få bilda
Region Svealand.
Ljusdals kommun ska, oavsett framtida regionala indelningar, ges en tydligare regional identitet för att effektivt kunna samverka med den
omgivande regionen.
KOMMUNEN I ETT REGIONALT
OCH NATIONELLT PERSPEKTIV
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TÄTORTSTRIANGELN

Mål:
Alla miljöer där människor vistas
ska göras tillgängliga utifrån människornas olika villkor och förutsättningar.

När tätorterna utvecklas ska de
kulturhistoriska värdena och de
gamla strukturerna, t.ex. gamla
bondgårdar och vägar, bevaras.

Det allmänna intrycket av våra tät- Barns och ungdomars, flickors och
pojkars behov av lokaler och möorter ska förbättras.
tesplatser ska särskilt uppmärkBiltrafiken får inte dominera tätort sammas.
en.
Det ska byggas ett nät av gång- och
Varje ort ska ha en tydlig centrum- cykelvägar till olika mål i tätorterna,
kärna med plats för människors dels för att binda samman de tre ortermöten.
na, dels för att binda samman naturområden inom respektive ort.

Ljusdal utgör tillsammans med Färila och
Järvsö den s.k. tätortstriangeln. Orterna
ligger på ungefär samma avstånd från varandra i olika väderstreck och bildar på så
sätt formen av en geografisk triangel. Huvuddelen av kommunens befolkning bor
inom tätortstriangeln. Området har särskild
växtkraft och orterna kompletterar varandra
med sina speciella profiler. För att Ljusdals
kommun ska fortsätta växa och utvecklas
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ska det, enligt kommunprogrammet, fortsätta att göras satsningar på de tre större
orterna: Ljusdal, Färila och Järvsö.
Tanken är dock inte att dessa orter ska
växa på bekostnad av kommunens mindre
orter. Tanken är att satsningen ska ge positiva följdverkningar för omgivande orter
och områden, som kan fortleva just tack
vare expansionen i de tre större orterna.
TÄTORTSTRIANGELN

”Varje del måste växa utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att
se helheten, att orterna hör ihop. Det handlar om en kommun!”

Dagsläget

området håller på att byggas. Resecentrum i
Ljusdal är färdigställt och lättillgängligt för alla.
Flera butiker har däremot fortfarande en trappa
vid entrén, vilket försvårar tillgängligheten.

Tätortstriangeln ligger i Ljusnans dalgång, i
det öppna kulturlandskapet. Parker och grönområden i de centrala delarna av tätorterna
fyller viktiga funktioner, eftersom de skapar
lugna miljöer för möten och rekreation. I nära
anslutning till tätorterna finns strövområden
och motionscentra. Alla tre tätorter har idrottsplatser för sommar- och vintersporter liksom
elljusspår. Dessa anläggningar används flitigt
året runt.

Kommunen och Vägverket planerar en ny sträckning av väg 84 i Smedgatans förlängning via
en planskild korsning med stambanan. Vägen
kommer sedan att fortsätta över en ny bro över
Ljusnan. En ny järnvägsbro i Edänge har tagits
i bruk och stambanan har snabbtågsanpassats.
På väg 698 mellan Ygskorset och Skästra har
en ny bro byggts över Svartån.

Vad gäller bebyggelse, så finns i dagsläget
inget behov av att reservera mark för byggande av nya, större bostadsområden. Fokus ligger istället på att bygga nytt, bygga
till, bygga på, reparera och underhålla det
befintliga byggnadsbeståndet. Inom de befintliga industriområdena finns plats för utbyggnad av kontorsverksamhet och lätt industri.

Turistvägen i Järvsö har rustats upp och försetts
med gång- och cykelbana. Turismen utvecklas i
snabb takt, särskilt i Järvsö där antalet besökare
till Järvsöbacken stadigt ökar. I samband med
detta uppstår ett ökat behov av turistboende.
Flera företag planerar för närvarande större utbyggnader av boendet nära Järvsöbacken.

Underlag för tätortsplaneringen är:
•

Ortsanalys för Ljusdal, utförd 2006
av ARKALI Arkitekt SAR/MSA Ann
Lindqvist

•

Översiktsplan för Färila, antagen
av kommunfullmäktige 1988-11-28

•

Översiktsplan för Järvsö, antagen
av kommunfullmäktige 1988-11-28

Framtiden

Alla ska få tillträde till allmänna platser och lokaler, butiker, idrotts- och friluftsanläggningar. Enkelt avhjälpta hinder som försvårar tillträde ska
vara undanröjda senast år 2010. Hinder kan undanröjas t.ex. genom byggande av ramper och
avfasning av trottoarkanter.
Ljusdals kommun ska arbeta för en trygg och
säker miljö. Trafiksäkerheten är viktig. Invånarna ska inte heller behöva vara rädda för våld
och hot. Riktade åtgärder ska öka tryggheten
och motverka brott. Ett exempel på en sådan åtgärd är satsningar på belysning i parkområden.
Friluftslivets betydelse för folkhälsan uppmärksammas allt mer och ska prioriteras. Fler satsningar ska göras på cykeltrafiken. Ett handlingsprogram för utemiljön ska också läggas fram.
Där ska presenteras alternativ till skötselkrävande planteringar och idéer om hur parkområden
kan göras attraktiva även under vintern. Belysning har i detta sammanhang ett estetiskt värde,
eftersom den ger liv åt ett samhälle under den
mörka årstiden.

Norra Järnvägsgatan i Ljusdal är ombyggd och
utrustad med gång- och cykelbana. Gångbanan
är också försedd med s.k. taktilplattor för att
underlätta för synskadade. En gång- och cykelväg från Ämbarbo mot centrum och gymnasieTÄTORTSTRIANGELN
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Övergången från landsbygd till tätort ska markeras för att ge en känsla av välkomnande. Infarterna ska visa ortens karaktär.

Den kvarvarande högspänningsledningen som
går förbi Slotte och Kläppa ska monteras ned,
och Svenska Kraftnäts omformarstation ska flyttas utanför det tättbebyggda området.

Skog som ligger intill bebyggelse eller i friluftsområden ska skötas på ett sådant sätt att den
blir tilltalande att vistas i och kan ge en fin upplevelse. Vid de större anläggningarna i kommunen ska det finnas tomter att bebygga för turistboende.

Järvsö och framtiden
Järvsö är centrum för turism och besöksnäring
såväl sommar som vinter. Dess profil som kommunens besökscentrum ska stärkas. En gångoch cykelväg ska byggas under järnvägen vid
stationsområdet. I centrala Järvsö ska det också
ordnas en plats där människor kan mötas. På
Stenegård finns informationscentret för projektet
Världsarv Hälsingegårdar. Turistboendet ska utvecklas att omfatta olika former av boende: hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och friköpta
fritidshus. Detta boende ska vara vinterbonat.

Ljusdal och framtiden
Ljusdal är kommunens centrum med kommunförvaltning, handel, huvudbibliotek, biograf,
affärer, restauranger m.m., och dess profil som
handels- och servicecentrum ska stärkas.
Centrumområdet ska avgränsas till en mer koncentrerad yta än i dag, En del i detta arbete är
att ge Postplan mer torgkaraktär. Torget ska bli
multifunktionellt och fungera som mötesplats
för människor. Ljusdalsbygdens museum ska få
mer ändamålsenliga lokaler. Ett allaktivitetshus
ska finnas i centrala Ljusdal för att tillgodose
ungdomarnas behov av mötesplatser.
Ett sammanhängande nät av gång- och cykelvägar ska efterhand byggas ut, bl.a. planeras en
passage under Hudiksvallsvägen. För att binda
ihop tätortsdelarna på båda sidor om järnvägen
planeras också en gång- och cykelväg under
bangården vid Resecentrum. Östernäsområdet
ska städas upp, saneras och ge plats för nya
verksamheter som bidrar till ett gott stadsliv,
t.ex. kontor, handel och idrottsområden. Där ska
även ges plats för möjligheter till rekreation. Timmeromlastningsverksamheten vid Resecentrum
ska flyttas och spårområdet städas upp. Hybovägen får delvis en ny sträckning och ”Gamla
Sta’n” ska utvecklas och bebyggas, med hänsyn
tagen till den befintliga bebyggelsen.

Färila och framtiden
Färila är centrum för industri och för vildmarksturism med inriktning på jakt och fiske, och denna
profil ska stärkas. Centralt i Färila ska det ordnas en plats där människor kan mötas. Färilas
starka industrier ska utvecklas, campingplatsen
ska lanseras som en fiskecamp, och en minigolfbana ska anläggas i centrala Färila. Färila
badhus, som är moderniserat, är ett redan väl
inarbetat besöksmål i kommunen.

Den genomgående trafiken och järnvägsområdet utgör en besvärande barriär genom centralorten. Den nya bro som planeras över Ljusnan
öster om Ljusdal kommer att förbinda riksvägarna 83 och 84. Detta ger en bättre fördelning av
trafiken i centrum och trafikanternas sammanlagda körsträcka minskar, med minskade buller- och avgasutsläpp som följd. En förbindelse
mellan Bjuråkersvägen och Norrkämsta planeras också för att minska trafiken i centrum.
15
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KULTUR
Mål:
Kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla.
Nya offentliga mötesplatser, med särskilt fokus på ungdomars villkor och
förutsättningar, ska skapas i kommunen.
På Östernäsområdet ska det finnas plats för kulturupplevelser, rekreation
och eget skapande.
Kommunens identitet ska stärkas genom förankring i kulturmiljöerna.
Kultur ska spela en central roll i arbetet med att skapa ett socialt hållbart
samhälle.

KULTUR
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”Kultur ingår som en naturlig och självklar del av livet. Jag kan utöva
och ta del av kulturaktiviteter. Kultur ger balans i tillvaron för alla,
kultur motverkar stress. Ett rikt och varierande utbud är positivt.”
LJUSDALS KOMMUNS
KULTURDEKLARATION

1. Kultur spelar roll
Med kultur menar vi både de traditionella
kulturformerna, t.ex. musik och teater, men
också kultur i vidare mening, såsom möten mellan människor. Kultur frigör mänskliga resurser och bidrar därför till såväl den
enskilda människans som samhällets utveckling.
2. Därför ska alla kunna delta
Kultur får inte vara en angelägenhet för ett
fåtal. Kulturlivet ska ha låga trösklar och
barn och ungdomar är allra viktigast. Det
ska vara möjligt både att få uppleva och att
själv skapa.
3. Och kultur ska ha en naturlig plats
inom många olika områden
Hittills har kulturen oftast funnits utanför områden: ”kultursektorn” endast som grädde
på moset, inte som jäst i degen. Men kultur
har betydelse inom många samhällsområden. Skolan, vården och samhällsplaneringen är tre exempel.

Dagsläget

offentliga miljön med konstverk, utsmyckningar
och skulpturer. Ny offentlig utsmyckning tillkommer kontinuerligt genom 1 % -regeln.

Kommunfullmäktige i Ljusdal antog 1998 en
kulturdeklaration. Kulturdeklarationen fastlägger kommunens syn på kultur och visar vilken
inriktning den kommunala kulturverksamheten
ska ha. Kulturens betydelse framhävs också i
de nationella målen för kulturarbete och i målen
för en hållbar utveckling. Kulturarbete ska utgå
från en helhetssyn på människan. Ambitionen är
att skapa mötesplatser, delaktighet, demokrati
och dynamik. I kulturellt attraktiva regioner sker
också tillväxt, eftersom ett rikt kulturliv drar till
sig resurser och stimulerar innovationer i hela
ekonomin.

I samband med att Ljusdals kommun antog kulturdeklarationen gjordes en omorganisation där
kulturenheten placerades centralt under kommunstyrelsen. Kulturenheten ska arbeta strategiskt och gränsöverskridande med kulturfrågor,
i bred samverkan med andra enheter, organisationer, företag och föreningar.
Kultur spelar en viktig roll för en socialt hållbar
utveckling, både när det gäller social sammanhållning, delaktighet i samhället, god hälsa,
attraktiv livsmiljö m.m. En viktig del av arbetet
är att planera kulturutbudet för kommunens
skolor och förskolor och att fördela bidrag till

När det gäller den fysiska miljön, har flera projekt genomförts i kommunen för att försköna den
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KULTUR

studieförbund, kultur- och hembygdsföreningar. Ungdomar kan söka bidrag ur en särskild
pott med pengar, ”PÅPP”, för att genomföra
kulturarrangemang.
Föreningsliv
Den kulturella infrastrukturen i Ljusdals kommun
utgörs i dag till stor del av föreningslivet. Studieförbund, kultur- och hembygdsföreningar arrangerar årligen ett brett kulturutbud.
Kulturarbetare
I kommunen är ett antal konstnärer, skådespelare, musiker och andra kulturarbetare bosatta och
verksamma. De är en viktig del av kulturlivet. I
egenskap av småföretagare är de också en del
av näringslivet.
Platser för kultur
Det finns ett antal platser och byggnader spridda
över kommunen som är centrala för kommunens kulturliv: Ljusdalsbygdens museum, Stenegård, Hembygdsgården, biblioteken, koboltgruvan i Los, Fågelsjö Gammelgård, Slottegymnasiet och dess aula, Förvaltningshuset m.fl.
Dessa utgör kommunens ansikte, både utåt mot
besökare och inåt mot invånarna. Det är viktigt
att platserna och byggnaderna underhålls och utvecklas verksamhetsmässigt. I Ljusdals centrum
saknas det centrala mötesplatser som stimulerar
till möten och stärker samhörigheten.

Framtiden

Kommunen förväntas anta en strategi med nya
handlingsplaner som beskriver hur arbetet med
kultur ska fortsätta. Dessa handlingsplaner ska
utgå både från kulturdeklarationen och från begreppet socialt hållbar utveckling. Det handlar
om att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv,
attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, god folkhälsa,
ökad kulturturism, tillväxt och andra värden.
Särskilda insatser kommer att göras utifrån ett
jämställdhetsperspektiv för att bredda utbudet av
kulturaktiviteter för barn och ungdomar på deras
fritid.
Ljusdalsbygdens museum får en central roll i kulturarvsarbetet, både som mötesplats och som
kunskapsförmedlare. Verksamheten ska bedrivas i mer ändamålsenliga lokaler.

KULTUR
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Förklaringar:
1 % -regeln: vid nybyggnad, om- och tillbyggnad av fastigheter som ägs av kommunen, av kommunens stiftelser eller
bolag, ska 1 % av kostnaden alltid gå till
konstnärlig utsmyckning, i enlighet med
beslut som tagits av kommunfullmäktige.
Kulturell infrastruktur: platser och institutioner för kultur, upplevelser och möten.
Även utbildningar, föreningsliv och eget
skapande är en del av den kulturella
infrastrukturen, liksom konstnärer, författare, skådespelare, dataspelsdesigners
och andra kulturarbetare som producerar
innehållet inom kulturen.

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

Dagsläget
Mål:
Alla ska ha kunskap om och känna
ansvar för kulturarvet.
Vårt kulturarv ska bevaras och fortleva i sin naturliga omgivning.
Vårt kulturarv och våra kulturmiljöer ska användas som en resurs för
kulturella verksamheter inom skola,
barnomsorg, äldreomsorg m.m.
Kulturlandskapet ska bevaras och
hållas öppet genom ett ekologiskt,
långsiktigt och hållbart brukande av
jorden.
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Kulturmiljön och kulturarvet är grunden för
den sociala sammanhållningen. Kulturen
och kulturarvet spelar också stor roll i utvecklingen av människors identitet och en
bygds identitet. Med kunskap om historien
får vi människor ett bredare perspektiv på
samtiden. Genom att synen på kulturarvet
ständigt förändras och historien omtolkas,
blir kulturarvet en källa till ökad förståelse
för dåtid, nutid och framtid.
Kulturarv
Kulturarvet består av de traditioner, idéer
och värden som vi medvetet eller omedvetet har övertagit från tidigare generationer.
Kulturarvet kan vara både materiellt och
icke-materiellt. Vad som betraktas som
kulturarv förändras med tiden och speglar
samhällets skiftande värderingar.

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

”Det finns en bra blandning av lokal kultur, av gammalt och nytt”
Kulturmiljö
Kulturmiljön är den fysiska miljö som påverkas
av människan och som vittnar om historiska och
geografiska sammanhang. Kulturmiljö kan omfatta enskilda objekt eller hela landskap. Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet.

gångsrikt koncept som kan vidareutvecklas
genom att man erbjuder lokalproducerad mat,
dryck, konsthantverk m.m.
Fornminnen
Fasta fornlämningar är rester av människors
verksamhet under forna tider. De är skyddade
enligt kulturminneslagen och återfinns i stads-,
skogs- och åkermiljöer i hela landet. I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister finns mer
än 1300 fornlämningar registrerade för Ljusdals
kommun.
Byggnadsminnen
Byggnadsminnesförklaring är ett sätt att skydda
byggnader från rivning eller från förändringar
som väsentligt minskar deras kulturhistoriska värde. Det som skyddas är ett noga utvalt,
representativt byggnadsbestånd som på ett
allsidigt sätt speglar vår historia och samhällsutveckling. Det är länsstyrelsen som beslutar om
byggnadsminnesförklaring. I Ljusdals kommun
finns jämförelsevis många byggnadsminnen.

Kulturarvsarbete/kulturmiljöarbete
Kulturarvs- och kulturmiljöarbete är verksamhet
som främjar kulturarvets och kulturmiljöns värden. Verksamheten är inriktad på att skydda, tillvarata, utveckla, forska, sprida kunskap m.m.
Lokal kulturmiljö
Hälsingegårdarna är unika och ett av de bäst
bevarade minnesmärkena från den självägande
bondeklass som under lång tid levde och präglade landskapet i Hälsingland. Ett projekt pågår
med syfte att få särskilt betydelsefulla Hälsingegårdar och bymiljöer uppförda på UNESCO:s
världsarvslista. En ansökan planeras att lämnas
in och beslut väntas tas tidigast år 2011. Betydelsefulla hälsingegårdar och bymiljöer finns i
samtliga hälsingekommuner. I Ljusdals kommun
finns några gårdar som anses rymmas inom
projektet.

Kyrkoanläggningar
I kommunen finns ett tjugotal kyrkomiljöer, d.v.s.
kyrkor, kapell och begravningsplatser. Dessa
utgör delar av vår gemensamma historia, men
är samtidigt i stor utsträckning ännu i bruk. De
äldsta bevarade kyrkorna ligger längs de gamla
färdlederna i Ljusnans dalgång och är byggda i
sten. De västra, glest befolkade delarna av kommunen präglas däremot av kyrkor och kapell i
trä samt av många små begravningsplatser.
Dessa kyrkor, kapell och begravningsplatser tillkom främst under 1800-talet. Kyrkomiljöerna är
skyddade enligt kulturminneslagen.

Fäbodkulturen är välbevarad i landskapet. Inom
kommunen finns fler än 150 fäbodar eller lämningar av fäbodar, varav 50 bedöms vara av
stort eller mycket stort värde. Samhällets intresse för ett bevarande av denna driftform har ökat
under senare år, och sommartid förekommer
djurhållning på några fäbodar. Även ur biologisk
synpunkt är fäbodvallarna intressanta.
Hälsinglands kulturmiljöer är centrala för den
framväxande och upplevelsebaserade kulturturismen. ”Bo på Hälsingegård” är ett framKULTURARV OCH KULTURMILJÖ
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Riksintressen för kulturmiljövården
I kommunen finns 15 riksintressen för kulturmiljövården beslutade av Riksantikvarieämbetet.
Det rör sig främst om bymiljöer, odlingslandskap
och fäbodmiljöer. Men det finns också en sågverksmiljö, en bäckflottled, ett finnmarkshemman och en järnframställningsplats från tiden
600-950 e. Kr.

byggnader och för att vidareutveckla den verksamhet som är knuten till respektive byggnad.
Kulturarvs- och kulturmiljöarbetet ska utvecklas
i enlighet med Europeiska landskapskonventionen, Kulturmiljöprogrammet för Gävleborg
och Social hållbarhet Gävleborg, med särskilt
fokus på en vidareutveckling av Världsarv Hälsingegårdar.

Industrimiljöer
Vid många mindre vattendrag finns miljöer som
påminner oss om äldre tiders nyttjande av vattenkraften, t.ex. sågverk, kvarnar, linskäktar,
flottleder, trösklador m.m. Även andra miljöer
från tidigare industriepoker är i dag intressanta
kulturmiljöer, bl.a. gamla järnvägsmiljöer.

I förslag till ny plan- och bygglag föreslås förbättringar av kommunernas möjligheter att skydda
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Också kulturbebyggelseutredningen har lämnat förslag till
ett förbättrat skydd.

Förklaringar:
Europeiska landskapskonventionen: en
överenskommelse som syftar till att förbättra
skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap.
Kulturminneslagen: en lag som innehåller
bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och utförsel
av kulturföremål ur landet.
Riksintresse: ett geografiskt område som i
nationellt perspektiv är av mycket stor betydelse. Det rör sig om orörda naturtillgångar (t.ex.
vissa älvsträckor eller ekologiskt känsliga
områden), kulturtillgångar (t.ex. bebyggelsemiljöer), näringslivsförutsättningar (t.ex. områden för energiförsörjning) m.m. Inom områdena får inte åtgärder vidtas som påtagligt
kan skada värdena eller försvåra det avsedda
nyttjandet av marken. Riksintressena bevakas av länsstyrelserna.

Byggnadsinventeringar
Många inventeringar har gjorts över kulturminnesvärd bebyggelse i kommunen. Förutom mer
lokala inventeringar har det gjorts en kommuntäckande inventering av fäbodvallar.
Skog och historia
”Skog och historia” är ett projekt som bedrivits
i regional samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Målet med projektet
har varit att öka kunskapen om skogens kulturmiljöer och att genom utbildning och information
hindra att lämningarna förstörs eller försvinner.
En annan viktig uppgift inom projektet har varit att inventera och dokumentera lämningarna.
Dokumentationen omfattar även icke-materiella
spår, t.ex. sägner, traditioner och ortnamn.

Världsarv: en kultur- eller naturmiljö som
finns med på FN-organet UNESCO:s världsarvslista. Objekten på denna lista anses vara
av så stort värde att de utgör ett arv för hela
mänskligheten. Världsarvslistan grundar sig
på FN:s konvention till skydd för världens kultur- och naturarv. Hittills har 14 svenska kultur- och naturmiljöer förts upp på världsarvslistan, som totalt omfattar ca 830 objekt.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): en organisation som är knuten till FN och ägnar sig åt
internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Framtiden

I kommunens ägo finns byggnader som är kulturellt prioriterade. Handlingsplaner kommer att
upprättas för att trygga underhållet av dessa
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BEBYGGELSE
Mål:
Människors hälsa och trygghet ska
beaktas då ny bebyggelse planeras och uppförs.
Offentliga byggnader, allmänna
platser och miljöer ska vara tillgängliga för alla: kvinnor och män,
flickor och pojkar.
Nybyggnation, liksom underhåll
och reparation av byggnader, ska
ske med miljöanpassad och resurssnål teknik, med i huvudsak
återanvändbara eller återvinningsbara material.

Dagsläget

Strandskyddet vid några sjöar och
vattendrag ska upphävas, så att
ny bebyggelse kan uppföras i attraktiva, strandnära lägen.
Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till lokala byggnadstraditioner.
Kommunen ska vårda kulturhistoriskt intressanta byggnader och
miljöer där människor har verkat.
Kommunen ska ha ett varierat bostadsbestånd som utgår från olika
hushållstyper.

inom kommunen. I Ljusdals tätort finns en
Tillgången på lokaler är relativt god. För viss efterfågan på småhus, billigare och
handeln finns lediga butikslokaler i kom- mindre lägenheter samt seniorboende. I
munens stora tätorter. Näringslivets be- Färila råder i stort sett balans mellan efhov av lokaler täcks dock inte riktigt av terfrågan och tillgång på hyresbostäder,
medan det i Järvsö finns en viss efterfråutbudet.
gan på medelstora lägenheter. Generellt i
Tillgången på bostäder är generellt sett kommunen råder det en viss brist på småockså god. Bostadsefterfrågan varierar hus. Bostadsbeståndet är följaktligen inte
dock en del mellan de större tätorterna längre anpassat till dagens befolkningsBEBYGGELSE
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”En attraktiv livsmiljö innebär bl.a. att det finns en trygg och säker miljö med bra
boende, med positiva variationer i bostadsbeståndet och tillgänglighet för alla. Det är
också viktigt att röja upp och rusta fasader. Vi ska ha ett samhälle att vara stolta över”.
struktur och dess behov. Den minskade
efterfrågan på dagens bostadsbestånd har också
medfört att flera hyreshus har rivits. I kommunens bostadspolitiska program föreslås ett antal
åtgärder för att anpassa utbudet till de varierande behov som finns.

Vid nybyggnation ska förnybara resurser användas i val av byggnadsmaterial och byggnadsteknik. Vid val av energislag för uppvärmning,
av såväl befintliga som framtida byggnader, ska
man utgå från ett hållbarhetsperspektiv. Det ska
bli möjligt att bygga och underhålla byggnader
utifrån ett ekologiskt synsätt. Det är också viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden, att inte ta
grönområden i anspråk och att inte skapa alltför
stora parkeringsytor.

Det kulturarv som finns i kommunen utgörs till
stor del av bebyggelse. Byar, fäbodar och många
av jordbrukslandskapets ekonomibyggnader är
av stort kulturhistoriskt värde, och många av
dessa finns inom riksintresseområden för kulturmiljövård. Särskilt värdefull bebyggelse är byggnadsminnesförklarade, och några ingår i projektet Världsarv Hälsingegårdar.

För bebyggelse av flera tomter på samma område krävs oftast att området detaljplaneras.
Det avgörs dock från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar från område till område.
Generellt sett gäller att 1-2 byggnadstomter kan
prövas i ett så kallat förhandsbesked.
Under senare år har risken för översvämning vid
höga flöden blivit allt mer uppmärksammad och
klimatförändringarna kan öka riskerna ytterligare.
Översvämningarna kan förorsaka stora materiella skador på byggnader, vägar och anläggningar. Därför har kommunen arbetat fram en
policy som bl.a. anger restriktioner för bebyggelse i översvämningshotade områden.
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet för sitt friluftsliv. Det har också till uppgift att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Bestämmelser om strandskydd finns i miljöbalkens 7:e kapitel. Strandskyddet omfattar
vanligtvis 100 meter från sjöar och vattendrag.
För Ljusnan gäller utökat strandskydd: 200 m.

Framtiden

Bebyggelseutvecklingen
Ny bebyggelse ska i första hand förläggas inom
tätorterna eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Skolor, förskolor och bostäder ska
förläggas till områden där riktvärden för buller
inte överskrids. Kommunen ska ha en strategisk markreserv för att snabbt kunna tillmötesgå
önskemål i samband med verksamhetsetableringar. Alla människor ska ha tillträde till allmänna lokaler och platser. Enkelt avhjälpta hinder
som försvårar tillträde ska vara undanröjda senast år 2010.

De tidigare strandskyddsreglerna gällde för
hela Sverige, utan hänsyn tagen till lokala och
regionala förhållanden. Reglerna upplevdes av
många som oflexibla och otydliga. Riksdagen
har därför antagit nya strandskyddsregler. Dessa
innebär vissa lättnader i strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling, där tillgången på
orörda stränder är god och exploateringsgraden
låg. Anvisande av områden för landsbygdsutveckling ska då ske inom kommunens översiktsplanering.

På platser i kommunen där lämplig infrastruktur redan finns, kan mark behöva reserveras för
ny industri av typen råvaruförädling, återvinning
eller bearbetning. Vid sådan planering ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse, till naturintressen och friluftsliv.
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Landsbygsdutveckling innebär i detta fall att en
mindre del strandområden kan komma att tas i
anspråk, främst för anläggningar och verksamheter som bidrar till ökad sysselsättning. Det kan
också handla om att uppföra en- och tvåfamiljshus i anslutning till befintlig bebyggelse.

Förklaringar:
Besöksnäring: under senare år använd benämning på turism, men besöksnäring omfattar även
arrangerandet av affärsresor och studiebesök.
Bygglovplikt: ett krav på den enskilde att skaffa
skriftligt tillstånd hos byggnadsnämnd innan hon/
han utför ett byggprojekt (d.v.s. ny-, till-, ombyggnad) eller ändrar användning av befintlig byggnad, respektive del av byggnad.

Samtidigt som det föreligger en generell lättnad
av strandskyddet, ställs det krav på att trygga
strandskyddet i tätorterna och deras närhet.
Kommunen har beslutat att göra ett tillägg till
översiktsplanen som specifikt behandlar strandskyddet.

Detaljplan: plan över ett markområde som anger
hur marken får användas, vilka byggnader som
får finnas där och hur dessa får användas: till bostäder, kontor, industri etc.

Byar
I byar kan enstaka ny bebyggelse tillåtas utan
krav på detaljplan, om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet och om hänsyn
tas till andra förekommande samhällsintressen.
Om byn utgörs av samlad bebyggelse gäller
däremot särskilda bestämmelser för bygglovplikten.

Förhandsbesked: besked från myndighet till
enskild person om ett kommande beslut. I ett
förhandsbesked får man t.ex. veta om tomten
man har tänkt bebygga är lämplig för ändamålet
och att inga andra hinder föreligger, t.ex. strandskydd, riksintresse m.m.
Förnybara resurser: resurs som ständigt förnyas, t.ex. solenergi. Att jämföras med icke förnybar resurs som inte förnyas och därför finns i
begränsad volym, t.ex. olja, kol och mineraler.

Fäbodar
Fäbodar av vallkaraktär bevaras. Tillstånd för ny
bebyggelse ges här återhållsamt.

Infrastruktur: anläggningar som behövs för att
ett modernt samhälle ska fungera. I första hand
menar man den “fysiska” infrastrukturen. Det är
bland annat vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, kraftverk, elledningar, dataledningar, vattenledningar och avlopp.
Miljöbalken: lagstiftning som trädde i kraft den
1/1 1999 och som ersätter ett stort antal äldre lagar på miljörättens område. Innehållet i de äldre
lagarna har genomgått en översyn och modernisering i samband med överförandet till miljöbalken. Viktiga kompletteringar har också gjorts.

BEBYGGELSE
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SKOLA OCH FÖRSKOLA

Mål:
Skolan ska vara en trygg, hälsofrämjande och jämställd plats för
både flickor och pojkar.
God utbildning ska erbjudas
kommunens alla medborgare i
kommunens alla delar.
Betygsresultaten för årskurs 9
ska ligga över riksgenomsnittet.
Andelen elever som lämnar gymnasiet med fullständiga betyg ska
ligga över riksgenomsnittet.
För att uppnå en hållbar utveckling ska resurserna, d.v.s. personal, lokaler och utrustning, samordnas och nyttjas gemensamt.

Dagsläget

En ny skolplan antogs 2005. Med denna
skolplan och de statliga styrdokumenten
som grund pågår ett omfattande och genomgripande utvecklingsarbete i kommunens alla förskolor och skolor. Till följd av
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detta arbete samt fler och bättre uppföljningar har betygsresultaten förbättrats,
samtidigt som skolan blivit kvalitativt bättre.
Flera av kommunens skolor är ombyggda, vilket innebär att lokalerna är moderna och ändamålsenliga. Några skolor
återstår dock att rusta. Många skolor har
tillgång till naturområden och ”skolskogar” för pedagogiska och hälsofrämjande
uteaktiviteter.
Efterfrågan på förskoleplatser har ökat de
sista åren som en följd av reformer, maxtaxa, allmän förskola samt rätt till förskola
vid arbetslöshet respektive föräldraledighet. Efterfrågan styrs i hög grad av föräldrarnas arbetssituation.
Antalet gymnasieelever var som högst år
2007: 800 elever. Under de närmaste åren
kommer antalet dock att sjunka med ca
40 %, och år 2013 kommer det att vara ca
500 elever.
Ljusdals kommun har grundsärskola och
träningsskola från förskoleklass till årskurs
10. Det finns även två fritidsavdelningar.
Lokalerna finns på Gärdeåsskolans område, men särskolan har också elever placerade i grundskolan och på gymnasiet.
SKOLA OCH FÖRSKOLA

”Hur får vi tjejerna att stanna kvar? Hur får vi pojkarna att vilja studera?”
Ljusdals musikskola är frivillig och öppen för
alla. Den bygger på tradition, förnyelse och arbetar för barns rätt till kultur. I musikskolan ska
barnen få upptäcka och utveckla sin skapande
förmåga, skaffa sig konstnärliga uttrycksmedel,
få ett berikande och livslångt intresse, i några
fall även ett yrke.

Kraven ökar på skolorna att kunna redovisa hur
väl de uppfyller de nationella målen och hur de
ser på den egna verksamhetens förmåga att
lösa olika problem.
För att skolan ska bli en del i en hållbar utveckling behöver vi:
•
•
•
•
•
•

För att möta framtidens krav på kvalité och innehåll finns en plan för vuxenutbildningen. I denna plan fastställs mål för undervisning, mål för
studie- och yrkesvägledning, studerandeinflytande, bemötande, trygghet, studieteknik m.m.
Vuxenutbildningen i kommunen organiseras av
Utvecklingscentrum som under mottot ”en dörr
in” vill skapa goda möjligheter till vuxenstudier,
oberoende av individens livssituation och förkunskapsnivå.
Det finns fritidsgårdar i Ljusdal, Järvsö, Färila,
Los och Ramsjö. Dessa är öppna mötesplatser
som spelar en viktig roll i det lokala samhället.

Framtiden

Antalet barn och elever minskar i våra skolor.
Detta ställer krav på god framförhållning och
flexibilitet, eftersom det finns krav på att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig
över hela landet.

•
•

Förskolan
I dagsläget är barngrupperna i förskolan ofta för
stora. Kvalitén på barnomsorg ökar med mindre
barngrupper, och det vore därför bra att minska
antalet barn till 15 per grupp. För detta behövs
fler lokaler. Elevantalet i grundskolan förväntas
minska, och då blir lokaler lediga som kan inrymma nya förskolor. Med fler förskolor är det
lättare att tillgodose föräldrarnas önskemål om
placering.

Utbildningsväsendet fortsätter att internationaliseras. Alla som arbetar inom skolan kommer
under de närmaste åren att ställas inför intressanta utmaningar, inte minst genom de överenskommelser som har gjorts mellan EU-länderna.
SKOLA OCH FÖRSKOLA

samarbeta mer med andra verksamheter
och organisationer så att skolan blir en
del av samhället
i högre grad inrikta utbildningen mot
entreprenörskap
hitta nya och flexibla former för att utveckla skolan
hitta nya former för samverkan med
andra kommuner
hitta former för utbildning och lärande i
samarbete med arbetslivet
sträva efter att värna de demokratiska
värdena så att våra elever ska kunna
samarbeta, känna empati, möta konflikter och ha civilkurage
behandla alla lika utifrån kön, religion,
etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning
arbeta för god hälsa
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När man hör ordet ungdomsinflytande är det första man tänker på:
att komma till tals, att bli lyssnad på, en ordnad form/plats där dialog förs,
en samlingsplats/lokal där man kan mötas, diskutera och umgås,
ett intresse för unga och ungas åsikter.”

Grundskolan
Skolorna ska erbjuda en mycket bra och meningsfull lärandemiljö för kommunens barn och
ungdomar. Ambitionen är att skolan i Ljusdal ska
bli Sveriges bästa skola. Resurser ska satsas
på de yngre barnen och eleverna, för att öka
möjligheten för alla elever att gå ut grundskolan
med godkända betyg och därmed bli behöriga till
gymnasieskolan.
Gymnasiet
Slottegymnasiet ska vara så attraktivt för eleverna att de i första hand vill söka sin utbildning
där. Ambitionen är att öka antalet elever som går
ut med fullständiga betyg, öka antalet behöriga
lärare, snabbare få eleverna från det individuella
programmet att bli behöriga för övergång till ett
nationellt program, samt att hitta ett lagom utbud
av program. Andelen elever som slutar vid gymnasieskolorna med fullständig gymnasieexamen
ska ligga över riksgenomsnittet och andelen studerande till eftergymnasiala studier ska öka.

Vuxenutbildningen
En väl fungerande vuxenutbildning ska trygga
tillgången på kompetent arbetskraft och är avgörande för kommunens framtida utveckling. Vuxenutbildningen ska bidra till en högre kunskapsnivå som gynnar tillväxt och höjer kommunens
attraktionsvärde. Att utbildningarna är samlade
på ett och samma ställe underlättar övergången
från grundläggande vuxenutbildning till högskoleutbildningar. Utvecklingen av den flexibla distansutbildningen fortsätter, och ambitionen är
att andelen studerande som fortsätter till högre
utbildning ökar.
Kommunala musikskolan
Musikskolan har fokus på barn och ungdomar
och erbjuder dessa många olika konstnärliga uttrycks- och arbetsformer. Det är viktigt att Musikskolan har välutbildade pedagoger och en nära
samverkan med andra skolformer.
Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna ska bedriva en öppen verksamhet där syftet är att skapa rum för möten. Alla ska
känna sig välkomna, oavsett kön, livsstil, etnisk
bakgrund etc. Verksamheten ska ge utrymme för
fördjupat engagemang och ansvar, vilket också
kan ge ett viktigt bidrag till samhällsdebatten.
Fritidsgårdarna bidrar även till att öka antalet
vuxna runt ungdomarna.

Särskolan
Elevantalet i Särskolan i Ljusdal har ökat de senaste åren. Särskolan håller en hög kvalité och
ses som ett bra alternativ till grundskolan och
gymnasiet. Skolan har fått fler elever från den
egna kommunen, men också fler elever från
grannkommunerna. Mottagandet av elever både
från den egna kommunen och från andra kommuner ställer stora krav på personalen och på
lokalerna. Skolan har nu ombyggda, ändamålsenliga lokaler.
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OMSORG OCH SOCIAL SERVICE

Mål:
Kommunens socialtjänst ska aktivt
delta i samhällsplaneringen för att
skapa goda livsvillkor för kommuninvånarna.

Det förebyggande arbetet mot missbruk, mot våld i familjer och mot
olika former av social utslagning
ska prioriteras.

Invånare som p.g.a. ålder, funktionsnedsättning eller av andra skäl
behöver särskilt stöd, omsorg eller
vård, ska få detta av personal med
god kompetens.

Barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, ungdomsverksamheten
samt förebyggande och samordnade insatser ska prioriteras.

Kommunen ska erbjuda tidiga och
förebyggande insatser för enskilda
och för familjer med behov av stöd
och råd.

Social omsorg och service omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Dagsläget

Äldreomsorg
Äldreomsorgen är kommunens största
verksamhet med ca 900 kunder, 750 medarbetare och insatser som täcker dygnets
OMSORG OCH SOCIAL SERVICE
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Kommunen ska verka för ett varierat utbud av lämpliga boendeformer
och boendemiljöer för personer
med behov av olika slags service.

alla timmar, årets alla dagar och kommunens alla delar. Äldreomsorgen är omfattande också i förhållande till befolkningsunderlaget, eftersom Ljusdals kommun
har en hög andel äldre både i nationell
och i regional jämförelse.
Under de senaste åren har äldreomsorgen utvecklats på flera sätt. Ett antal platser inom särskilt boende har lagts ner.

”Man håller sig frisk med sittgymnastik, om man är ute i naturen,
löser korsord, lånar stavar på biblioteket och går Kyrksjörundan.
Gemenskap och delaktighet är också viktigt”.
Samma förändring har skett i de flesta kommuner i landet. Samtidigt har kommunen byggt
ut annat stöd, t.ex. hemtjänst, dagverksamhet,
växelvård, rehabilitering, stöd till anhöriga samt
nattpatrullens verksamhet. Detta innebär att fler
äldre kan bo kvar i ordinärt boende.
Omsorgsnämnden har tagit fram en utvecklingsplan för äldreomsorgen som omfattar tidsperioden fram till år 2015. Planen bygger på samråd
med kunder, anhöriga, intresseorganisationer,
personal, landstinget och andra samverkanspartners.
Från och med år 2006 har kommunen tagit del
av statliga stimulansbidrag, vilket gjort det möjligt att arbeta med kompetensutveckling i ett
antal utvecklingsprojekt.
Handikappomsorg
Handikappomsorgen gör insatser för utvecklingsstörda och för personer med andra funktionsnedsättningar, t.ex. i form av personlig assistans. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger kommunen stöd
till en begränsad grupp personer med svårare
funktionsnedsättningar, och enligt Socialtjänstlagen (SoL) ges stöd till övriga som bedöms ha
behov av det. Stödet kan utgöras av boende i
gruppbostad, av daglig verksamhet eller av andra insatser i individens dagliga livsföring. Stödet är inriktat på att ge personen som har funktionsnedsättning största möjliga självständighet
och delaktighet i samhällslivet.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgens verksamhet är

uppdelad i ”familjeenheten” respektive ”ekonomi- och vuxenenheten”. Här finns delområden
som familjerätt, familjestöd, fältarbete barn och
ungdom, försörjningsstöd, missbruksvård m.m.
Inom individ- och familjeomsorgen finns också
den verksamhet som ger stöd till personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet med
barn och ungdomar är prioriterat och inriktat
på tidiga och förebyggande insatser. Stöd och
behandling ges så långt det är möjligt i öppna
former. Stöd till arbete i stället för bidrag är ett
viktigt utvecklingsområde där UNIK är en framåtsyftande verksamhet. Under 2008 och 2009
startar två nya verksamheter i samverkan mellan kommun och landsting: en familjecentral
och en mottagning för personer med missbrukseller beroendeproblematik.

Framtiden

Äldreomsorg
Äldreomsorgen påverkas av befolkningsutvecklingen, och gruppen ålderspensionärer (äldre
än 65 år) utgör totalt sett en växande andel av
befolkningen. Under perioden fram till år 2020
ökar dock troligtvis inte efterfrågan på omsorger
för äldre i någon högre grad, men antalet ”yngre
äldre” kommer att öka, d.v.s. åldersgruppen 6574 år. Detta är en grupp som redan idag efterfrågar s.k. seniorboende. Efter år 2020 kommer
gruppen 80 år och äldre att öka markant då 40talisterna nått en högre ålder. Även andelen ensamhushåll i den åldersgruppen förväntas öka.
Dessa förändringar kommer att öka behovet av
insatser för stöd och omvårdnad från kommunens sida.

29

OMSORG OCH SOCIAL SERVICE

Kommunen kommer att satsa ännu mer på förebyggande och uppsökande verksamheter. Vård
och omsorg om demenssjuka, multisjuka äldre,
samt en värdig vård i livets slutskede är andra
områden som kommer att vara föremål för utvecklingsinsatser. Landstingets utveckling av
sjukvården påverkar också kommunens verksamhet. Landstinget förväntas fortsätta centraliseringen av den specialiserade vården (sjukhusvården), men kommer samtidigt att utveckla
närvården och närsjukvården i samarbete med
kommunen. Hemsjukvårdsansvaret för långtidssjuka väntas under de närmaste åren bli överfört
från landstinget till kommunerna.

Förklaringar:
Socialtjänst: samlat begrepp för kommunens lagstadgade stöd till äldre, till personer
med funktionshinder samt personer eller familjer med behov av socialt stöd i olika former.
Socialtjänstlagen (SoL): övergripande social trygghetslag som reglerar kommunernas
ansvar när det gäller allmänna sociala insatser såsom äldreomsorg, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd m.m. Anger kommunens yttersta ansvar för insatser, men inte
individuell rätt till stöd. Innehåller även regler
för kvalitet och rättssäkerhet när det gäller
sådana insatser.

Handikappomsorg
I kommunen finns ett antal yngre personer som
har en omfattande funktionsnedsättning och stora behov av omvårdnad och/eller vårdinsatser.
En utbyggnad av service och boendestöd inom
handikappomsorgen blir nödvändig fram till år
2010, men på längre sikt kommer behov och
resurser inte att förändras särskilt mycket. De
befolkningsbaserade förändringarna inom handikappomsorgen efter år 2020 förväntas inte bli
lika stora som förändringarna inom äldreomsorgen. Omfattningen av insatser inom handikappomsorgen är i stort sett konstant i förhållande
till befolkningsunderlaget. En viktig utveckling är
att stödet till yngre personer med funktionshinder troligen alltmer kommer att ske i individuella
former, där varje person har sina egna önskemål om hur stödet ska utformas. Detta kommer
att ställa nya krav på hur stöd och omsorg kan
ges.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): särskild lag som reglerar stöd till personer med omfattande funktionshinder, utöver det stöd man kan få enligt
SoL. Innehåller 10 specifika insatser som
man kan ha rätt att få. Innehåller, liksom SoL,
regler för kvalitet och rättssäkerhet.

Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet pågår tre viktiga förändringar. Man satsar på
öppna vårdformer som efterhand ska ersätta en
stor del av institutionsvården. Man satsar också
på förebyggande insatser som familjestöd och
tidig upptäckt av problem eller missförhållanden som drabbar vuxna, ungdomar eller barn.
Slutligen planeras en mer utvecklad samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer
(t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
sjukvården och skolan) vad gäller arbetet kring
olika målgrupper. Exempel på sådant samordnat arbete som sker eller planeras redan nu, är
det utvecklade stödet till arbetslösa ungdomar,
familjecentralens verksamhet samt beroendeoch missbruksvården.
OMSORG OCH SOCIAL SERVICE
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FRILUFTSLIV
Mål:
Anläggningarna för friluftsliv ska kontinuerligt utvecklas.
Tillgängligheten till anläggningar för friluftsaktiviteter och idrott ska
kontinuerligt förbättras.
Kommunen ska medverka till att värna och utveckla ett variationsrikt
utbud av friluftsaktiviteter för alla: flickor och pojkar, kvinnor och män.
Ny bebyggelse och exploatering av natur ska ske på ett sätt som inte
skadar friluftslivet.

Dagsläget

Den variationsrika och storslagna naturen
inbjuder till ett aktivt friluftsliv, sommar som
vinter. Det finns ett flertal privata och kommunala anläggningar för idrott och friluftsliv
som nyttjas av såväl boende som besökare.
Riksintressen
Enligt miljöbalkens 4:e kapitel är området
längs Ljusnan från Färila till Bergvik (i Söderhamns kommun) riksintresse på grund
av natur- och kulturvärden. I detta område
ska särskild hänsyn tas till turismens och
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friluftslivet, framför allt till det rörliga friluftslivet.
Med stöd av miljöbalken, 3:e kap. 6 §,
har Naturvårdsverket beslutat att följande
tre områden i Ljusdals kommun är riksintressen för friluftslivet: Ljusnandalen från
Laforsen och söderut, Harsa, samt större
delen av Orsa finnmark med Voxnans dalgång.
Kommunen har många fina fiskevatten
som fortfarande är relativt oexploaterade.
FRILUFTSLIV

”Skogen, bergen och friluftsområdena är fantastiska. Här finns ett stort utbud av
fritidsaktiviteter, fiske, naturupplevelser, lättillgänglig natur m.m.”
Älven Ljusnan och dess sjöar är välkända både
inom och utom landet. Ljusnan erbjuder också
utmärkta kanotvatten, möjligheter till forsränning och vandringar. Det finns vandringsleder
på båda sidorna av älven mellan Ljusdal och
Laforsen.

Järvsö har även en hockeyhall. I Ljusdal finns
tennishall, curlinghall och en flitigt använd gångoch cykelbana runt Kyrksjön. Jakt, bär- och
svampplockning är andra stora fritidsintressen
bland kommuninvånarna.

Harsa är känt för tidig och rik snötillgång. Där
finns anläggningar för friluftslivet med bland annat skidspår och vandringsleder.

Anläggningarna för idrott och friluftsliv utvecklas
kontinuerligt och kommer att vara lättillgängliga
för alla. Det är en rättighet att kunna nå anläggningarna och att där utöva någon form av friluftsaktivitet. I skolundervisningen ska grunden läggas till ett aktivt friluftsliv. Nya vandrings- och
ridleder kommer att skapas och de gamla ska
förbättras.

Framtiden

Järvsöbacken är centrum för alpin skidåkning
med flera nedfarter och ett väl utbyggt liftsystem.
I Orsa finnmark med sin vildmarksnatur finns
många möjligheter till vildmarksaktiviteter. Voxnan är ett fint och välkänt kanot- och fritidsfiskevatten.

Orörda, opåverkade och tysta, vildmarksartade
områden i Orsa Finnmark är av stor betydelse
för rekreation och friluftsaktivitet. De undantas
därför från exploatering som skulle kunna skada
dess värden. I dessa områden bör till exempel
inga större vindkraftsanläggningar eller annan
storskalig exploatering tillåtas.

Övriga intressen
Olika idrotter utövas vid ett antal olika anläggningar som finns spridda i hela kommunen.
Belysta motionsslingor finns i kommunens alla
tätorter och i ett flertal av de mindre orterna.
Slingorna nyttjas både på sommaren och vintern. Den största anläggningen finns i Ljusdal,
vid skidstadion på Kläppaåsen. Motionsslingor
och vandringsleder finns även i Måga.
Kajvall är ett friluftsområde i närheten av Ljusdals tätort som är väl anpassat till barnfamiljer.
Det nyttjas framför allt vintertid. I Kajvall finns
en pulkabacke, en mindre skidlift och ett väl utbyggt nät av skidspår som är sammanbundet
med skidspåren kring Ljusdals tätort.
Fritidsfisket är omfattande under alla årstider,
och på flera platser är fisket anpassat till funktionshindrade. Ridhus finns i både Ljusdal och
Järvsö. Simhallen i Färila har öppet under större
delen av året, och under sommaren finns tillgång till flera friluftsbad i kommunen. Norebadet är ett fint insjöbad med kilometerlång sandstrand. Golfbanor finns i Ljusdal och Järvsö.
Vintertid är skoteråkandet populärt och det finns
ett väl utbyggt ledsystem för skoter. Konstfrusen
is för skridskosporter finns i Ljusdal och Järvsö.
FRILUFTSLIV
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NÄRINGSLIV
Mål:
NärLjus, kommunens näringslivsorganisation, ska utvecklas för att
stärka näringslivet och sysselsättningen.
Kommunen ska ha ett bra företagsklimat, där goda relationer mellan
företagare, politiker och tjänstemän skapar förutsättningar för en
effektiv samverkan.
NärLjus ska arbeta med kvalitetssäkring för ett jämlikt och jämställt
näringsliv.
För att främja det lokala näringslivets tillväxt ska råvaror av olika
slag både produceras och förädlas
inom den egna kommunen.
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Försörjningen av dagligvaror ska
tryggas i alla kommundelar, inte
bara i tätorterna.
Ljusdals kommun ska återta rollen
som ekokommun, dels genom att
gynna företag som erbjuder ekologiska och/eller lokalproducerade
produkter, dels genom att aktivt
arbeta för att hitta bra lösningar
för framtida energibehov.
Kommunen ska kunna erbjuda mark
både till nya och expanderande
företag.
Tillgången till kompetens ska säkerställas genom gymnasieutbildningar anpassade till det lokala
näringslivets behov.

NÄRINGSLIV

”Färila har starka industriföretag.
Utveckla Ljusdals centrum och dess roll som handelsplats.”

Dagsläget

redan mellan aktiva bya-/bygderåd, vilket underlättar samverkan med det lokala föreningslivet.

Det övergripande arbetet med näringslivsutveckling förankras i kommunledningen. NärLjus har kommunens uppdrag för utveckling av
kommunens näringsliv. NärLjus ger information
till befintliga företag, blivande företag och etableringar, samt skapar goda förutsättningar för
deras verksamheter.

Näringslivet i kommunen är könsuppdelat, eftersom kvinnor och män i stor utsträckning jobbar
inom olika branscher. Kvinnor dominerar informationshanteringen, medan männen dominerar
industrin. Antalet kvinnliga företagare, liksom
antalet kvinnliga chefer, är färre än de manliga.

Grunden för en levande landsbygd är många
arbetstillfällen, etablering av nya företag, god
tillgång till service och en väl fungerande infrastruktur.

Framtiden

NärLjus
NärLjus ska fortsätta att ansvara för näringslivsutvecklingen i kommunen och vill också utveckla
relationerna inom regionen.

Kommunens största privata arbetsgivare finns
inom industri och tjänsteföretag, där det arbetar
ca 800 personer i respektive bransch. Jord- och
skogsbrukssektorn sysselsätter ca 600 personer. Tjänsteföretagen arbetar med information, försäljning och kundtjänst/support. Besöksnäringen, där det i dag finns 200 anställda, är en
verksamhet som växer.

Då näringslivet utvecklas, ska det ske med utgångspunkt från ortens befintliga infrastruktur
och dess specifika tradition och kultur. För de tre
orterna i tätortstriangeln innebär detta tre olika
näringslivsinriktningar:
Ljusdal – centrum för tjänsteföretag, utbildning,
handel och service
Järvsö – varumärke, centrum för turism och inkörsport för kommunens och länets turism
Färila – centrum för industri, specialisering av
företag

Mekanföretagen och Mittia stöttas av NärLjus i
sitt arbete med att skapa nationellt och internationellt intressanta fackmässor i kommunen.
Kostnaderna för företag som vill etablera sig i
kommunen kan hållas nere. Östernäsområdet,
som är lämpligt för etableringar, är redan fullt
utbyggt med hög- och lågspänningsnät, fjärrvärme- och fibernät. Elskatten är också lägre än
i många andra kommuner.

Entreprenörer
I övriga delar av kommunen ska enskilda, helst
samverkande, entreprenörer ges förutsättningar att utveckla den verksamhet som deras entreprenörskap ger möjlighet till. För en positiv

Ljusdals kommun arbetar för att hålla landsbygden levande. Ett väl inarbetat nätverk finns
NÄRINGSLIV
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“Kommunens resurser är de många små företagen
och ett väl utbyggt bredbandsnät.”
utveckling av näringslivet är tillgång till entreprenörer det viktigaste, eftersom de har värdefulla
erfarenheter, värdefull kompetens och tillgång
till kapital. God tillväxt uppstår där det finns kreativa människor som samverkar i ett tillåtande
klimat.

Handel
Om nya affärer förläggs centralt i våra tätorter,
så förhindrar detta utarmningen av tätorternas
centrumkärnor.

Clara Vallis
Clara Vallis är en företagskuvös där nya tjänsteföretag kan utvecklas. Utvecklingscentrum ansvarar för Clara Vallis, och genom samverkan
med NärLjus främjas samverkan mellan utbildning och företag. Inom Clara Vallis erbjuds högskolestuderande attraktiva examensarbeten i
kommunen. Denna verksamhet har visat sig
vara mycket framgångsrik och har inspirerat andra kommuner.

Förklaringar:
Besöksnäring: under senare år använd
benämning på turism, men ordet innefattar
också arrangerandet av affärsresor och studiebesök.
Entreprenör: företagsam person som skapar något nytt. En entreprenör kan agera
inom affärsvärlden med att skapa nya varor
och/eller tjänster. Entreprenören kan även
agera inom andra områden än affärsvärlden
genom att t.ex. skapa nya ideella verksamheter, förnya skola, sjukvård eller politik.

Bya-/bygderåd
Bya-/bydgeråden är under ombildande. Tanken
är att få enklare vägar att kommunicera med
kommun och tjänstemannaledning samt säkra
byarådens ekonomiska situation. Från att tidigare ha engagerat föreningar och organisationer
blir byarådens framtida roll att även engagera
företag, skolor och andra intressegrupper i utvecklingsarbetet för bygden.

Företagsetablering: företag som flyttar hela
eller delar av sin verksamhet från en ort till en
annan.
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TURISM
aktiviteter anordnas också, bland dessa
stora evenemang som World Cup (bandy),
skogstransportmässa och vägentreprenadmässa. På Stenegård arrangeras varje år
konserter med världskända artister som
lockar tusentals besökare.

Mål:
Besöksnäringen ska fortsätta att
vara en viktig näring i Ljusdals
kommun.

Besöksnäringen växer och sysselsätter
i dag mer än 200 helårsanställda i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade
under våren 2007 därför om underlag
till en strategi för besöksnäringen. I underlaget delas besöksnäringen in i olika
geografiska områden, så kallade destinationer, inom vilka företag samverkar och
stöttar varandra. Utbytet och samarbetet
mellan destinationerna är lika viktigt som
arbetet inom destinationerna.

Det ska finnas boende för tur
ister i nära anslutning till olika
besöksmål och i attraktiva lägen.
Natur- och kulturturismen ska
utvecklas.
Anläggningarna för turism och
besöksnäring ska vara tillgängliga för alla senast år 2010.

Järvsö är Ljusdals kommuns främsta varumärke inom besöksnäringen. Järvsö utgör en portal för turismen och har ett eget
Dagsläget
Blå berg, ren luft och storslagen, variations- bolag som arbetar för utveckling av destirik, lättillgänglig natur i kombination med ett nationen.
rikt kulturliv lockar gäster i alla åldrar till vår
kommun året runt. Här finns också intres- NärLjus, kommunens näringslivsorganisasanta kulturmiljöer, bl.a. de hälsingegårdar tion, arbetar med företagens och destinasom föreslagits som världsarv. Många olika tionernas utveckling inom besöksnäringen.
TURISM
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”Järvsös styrka är utbudet och aktiviteterna, Stenegården, Järvsöbacken
och Järvzoo. Järvsös möjligheter är att utveckla och stärka turismen.
Detta kommer hela kommunen till nytta”.
Tillsammans med de övriga kommunerna i Hälsingland ingår Ljusdals kommun i nätverket Hälsingland Turism, som har till uppgift att marknadsföra landskapet på regional, nationell och
internationell nivå.

Förklaring:
Besöksnäring: under senare år använd benämning på turism, men besöksnäring omfattar även arrangerandet av affärsresor och
studiebesök.

Framtiden

Enligt turistdelegationen är det aktiviteter som är
inriktade på natur och kultur som i allt högre grad
lockar människor att resa. Behovet av spänning,
äventyr, utmaningar och personlig utveckling
ligger bakom denna trend. Olika kundgrupper
har olika behov och intressen. För att kunna
vidareutveckla turismen och besöksnäringen
samt bedriva riktad marknadsföring, är det
viktigt att utreda vilka behov och intressen som
kundgrupperna har. Hållbar turism innebär
också att ta ansvar för natur, kultur och social
miljö. Därför är det viktigt att turismen anpassas
till vad området tål, så kallad lokal bärkraft.
Det är viktigt att alla som är engagerade inom
besöksnäringen arbetar mot gemensamma mål.
Samarbetet inom och mellan destinationer ska
därför vara väl utvecklat. Detta ger besökarna
ett gott helhetsintryck och kvalitén av reseupplevelsen gör att de blir nöjda och återkommer.
Järvsö kommer att utveckla sin roll som varumärke och som portal för besöksnäringen både
i kommunen och länet. Järvsös samarbete med
nytillkommande destinationer kommer också att
utvecklas. Samverkan inom besöksnäringen i
Hälsingland kommer att bli mer omfattande.
För att fler turistbostäder ska kunna byggas,
kommer kommunen att anvisa lämplig mark i
närheten av de större turistanläggningarna.
Ifråga om större turismsatsningar, och ifråga om
målsättningar som omfattar längre tidsperioder,
kommer kommunen att tillämpa den strategi för
besöksnäringen som återfinns i det underlag
som kommunen beslutat om.
Vad gäller frågan om turistinformation så kommer kommunen framöver att besluta om en
långsiktig lösning.
37

TURISM

KOMMUNKATIONER OCH INFRASTUKTUR

Mål:
Kommunens trafikmiljö ska vara
säker och hälsofrämjande.

Gatorna i tätorternas centrala delar
ska bli tillgängliga för alla.

En vägstrategi ska utarbetas för att
beskriva kommunens väghållningsansvar.

Ljusdal, Järvsö och Färila ska bindas samman genom ett nät av gångoch cykelvägar.

Då man planerar, bygger eller förändrar trafikmiljön ska hänsyn tas
till den omgivande miljön för att
skapa ett tilltalande helhetsintryck.

Alla järnvägsövergångar ska vara
trafiksäkra. I Järvsö, Hennan och
Ramsjö ska korsningarna mellan
väg 83 och stambanan byggas om
så att de blir planskilda.

Kollektivtrafiken ska anpassas till
de intressen och behov som finns
hos de olika kundgrupperna, oavsett kön, ålder och funktionsnedsättning.

Dagsläget

Vägnät
Vägnätet består av allmänna, kommunala
och enskilda vägar.
För det allmänna vägnätet är Vägverket
huvudman. I det allmänna vägnätet ingår vägar som är riksintressen. En sådan
är väg E45, som passerar genom Orsa
KOMMUNIKATIONER
OCH INFRASTRUKTUR
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Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken utvecklas såväl inom
kommunen som inom regionen.

Finnmark. Väg E45 tillhör stamvägnätet,
det transeuropeiska transportvägnätet,
och är samtidigt europaväg. Riksintresse
är också den del av väg 83 som går från
kommunens södra gräns och fortsätter
norrut till Ljusdal, samt den del av väg
84 som går från Ljusdals tätort norrut till
gränsen mot Härjedalen.

”Om vi ska resa längre sträckor kan det vara svårt att hitta bra kommunikationer.
En attraktiv livsmiljö innefattar väl utbyggda kommunikationer
och tillgänglighet för alla”.
I tätorten Ljusdal är vägarna kommunala med
kommunen som huvudman. I Järvsö och Färila
är vägarna vägföreningsvägar, men kommunen
sköter väghållningen. Även vägarna i centrala
Los och Ramsjö, liksom vissa vägar i Tallåsen
och Hybo, sköts av kommunen. Många av de
enskilda vägarna drivs av vägföreningar, ofta
med kommunala och statliga bidrag. Till det enskilda vägnätet hör också skogsbilvägarna.

kommunen. Norra stambanan ingår i det statliga
järnvägsnätet som Banverket driver och underhåller, medan Inlandsbanan drivs och underhålls av Inlandsbanan AB. Norra stambanan är
av riksintresse. En ny järnvägsbro i Edänge har
tagits i bruk, stambanan har snabbtågsanpassats, och Ljusdal har nu snabbtågsförbindelser
med Stockholm och Östersund.

Svartsjövägen är ombyggd och har övergått till
det allmänna vägnätet. På väg 698 mellan Ygskorset och Skästra har det byggts en ny bro över
Svartån. Gång- och cykelvägar har byggts i Kårböle, Los och Tandsjöborg.
Ljusdal
Norra Järnvägsgatan är ombyggd och har fått
en gång- och cykelbana. Gångbanan är försedd
med så kallade taktila plattor (bl.a. räfflade stenplattor) som används för att underlätta orienteringen och öka tillgängligheten för synskadade.
Resecentrum är färdigställt och lättillgängligt för
alla. Flera butiksentréer har dock fortfarande
bara en trappa vid entrén, vilket försvårar tillgängligheten.
En ny sträckning av väg 84 planeras. Vägen
dras öster om Ljusdals tätort i Smedgatans förlängning. Där vägen och stambanan möts kommer det att byggas en planskild korsning. Väg
84 kommer sedan att fortsätta via en ny bro över
Ljusnan och förbindas med väg 83 strax öster
om Storhaga.
Järvsö
Turistvägen i Järvsö har rustats upp och försetts
med en gång- och cykelbana, som kommer att
förlängas utefter Rödmyravägen till skidområdet
i Öjebackens norra anläggningar.
Färila
Från centrala Färila har det byggts en separat gång- och cykelväg längs väg 84 österut till
idrottsplatsen och Ygskorset.
Järnväg
Norra stambanan och Inlandsbanan passerar

Kraftledningar
Några kraftledningar som tillhör stamnätet passerar kommunen från norr till söder. En 400 kV
(kilovolt) ledning passerar genom glest befolkade områden i de västra delarna av kommunen.
En 220 kV ledning passerar genom tätorterna
Hennan och Ljusdal. Stamnätet drivs av Svenska Kraftnät. Från stamnätet distribueras elström
till ett regionalt nät, regionnät Hälsingland, för att
sedan fördelas i lokala nät med spänningar på
11 och 22 kV.
Bredband
Av kommunens hushåll har 94 % möjlighet att
nå omvärlden via bredband som levereras av
Ljusnet. Nätet är utbyggt via det befintliga telenätet.
Fjärrvärme
Ljusdal Energi AB producerar och distribuerar
fjärrvärme i Ljusdal, Järvsö och Färila. Värmen
produceras i fem anläggningar, varav tre i Ljusdal, en i Järvsö och en i Färila. Anläggningarna
eldas i huvudsak med biobränslen. Om det blir
nödvändigt kan de också eldas med olja.
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”Vi kan förbättra gång- och cykelvägarna och göra dem mer attraktiva
genom att bygga bra passager över riksvägarna
och göra sikten fri mot Ljusnan”.

Framtiden

över Ljusnan. Hybovägen ska delvis ha fått ny
sträckning. Det kommer att finnas färre spår
på Ljusdals bangård, och en gång- och cykelpassage kommer att finnas under bangården vid
Resecentrum. Från Ljusdal ska det finnas trafiksäkra gång- och cykelvägar till Tallåsen, Sjöbo,
Kaven, Hybo och Storhaga. Norrkämstaleden
kommer att vara utbyggd mellan Norrkämsta
och Bjuråkersvägen.

Trafikplanering i tätorter ska utgå från de oskyddade trafikanternas situation, särskilt barnens.
På platser där olika trafikslag - bilister, cyklister
och trafikanter - blandas, kommer biltrafiken inte
att få köra med högre hastighet än 30 km/tim.
Gatunäten som förbinder serviceinrättningar,
affärer, offentliga lokaler och allmänna platser
ska vara lättillgängliga för alla.

Järvsö
Väg 83 passerar genom centrala Järvsö. För
invånarna i Karsjö och i byarna norr om Karsjö kommer det att finnas trafiksäkra gång- och
cykelvägar som leder till centrala Järvsö.

Ett utvecklat nät av gång- och cykelleder är
en förutsättning för ett mer miljövänligt transportsätt. Därför kommer ett trafiksäkert nät av
gång- och cykelvägar att byggas mellan Färila,
Ljusdal och Järvsö. Också inom tätorterna ska
olika besöksmål och rekreationsområden nås
via gång- och cykelvägar. I länstransportplanen
som gäller t.o.m 2015 är vissa av dessa vägar
högre prioriterade än andra.

Färila
Väg 84 passerar centrala Färila. För invånarna i
Stockbo och Korskrogen kommer det att finnas
trafiksäkra gång- och cykelvägar som leder till
centrala Färila.

Förklaringar:
Huvudman: benämning på den som bär huvudansvaret för en verksamhet. Den exakta
innebörden varierar. Att vara huvudman innebär dock alltid att man har ett kostnadsansvar
och ett juridiskt ansvar för verksamheten.

Järnvägens betydelse för samhällets transportbehov kommer i framtiden att öka allt mer. För
att klara behovet har kapacitetshöjande åtgärder vidtagits på Norra Stambanan. Trafikfarliga
plankorsningar med järnvägen kommer att byggas om. Korsningarna kommer att byggas om
på olika sätt, allt beroende på hur trafiksituationen ser ut vid respektive järnvägsövergång.

Infrastruktur: anläggningar som behövs
för att ett modernt samhälle ska fungera. I
första hand menar man den “fysiska” infrastrukturen, d.v.s. vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, kraftverk, elledningar, dataledningar, vattenledningar, avlopp etc. Man kan
också tala om andra former av infrastruktur,
till exempel banker och andra system för att
betala varor och tjänster. Även skolor och
annat kan ingå i begreppet infrastruktur.

Övrig infrastruktur
En 220 kV ledning ska ha fått ny sträckning runt
Hennans och Ljusdals tätortsområden eller förläggas i mark. IT-tekniken har utvecklats och
alla ska ha tillgång till Internet.

Väghållning: såväl byggande av väg som
underhåll och skötsel av densamma (t.ex.
sandning och plogning).
Väghållare: den som ansvarar för väghållningen. Staten, kommuner och enskilda kan
vara väghållare.

Ljusdal
Den nya sträckningen av väg 84 kommer att
vara färdigbyggd i Smedgatans förlängning, försedd med planskild korsning och med ny bro
KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR
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JORDBRUK
Dagsläget

Mål:
Det öppna jordbrukslandskapet
med aktivt jordbruk och betande
djur ska bevaras.
Den nuvarande omfattningen av
djurhållning och jordbruk ska behållas.
Lokal produktion, förädling och
konsumtion av jordbruksprodukter ska öka. Näringsämnen ska
återföras till jordbruket.
Odling och djurhållning ska vara
ekologiskt hållbar.
Kulturvärden i jordbrukslandskapet ska skyddas.
Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet ska skyddas.
Ny bebyggelse ska förläggas så
att den inte stör jordbrukets intressen.
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Jordbruket är av nationell betydelse och
skyddas i miljöbalken. Enligt miljöbalken,
3:e kap. 4 §, får brukningsvärd jordbruksmark användas för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Landskapsbilden med det öppna kulturlandskapet och betande djur är mycket
viktig för den biologiska mångfalden, för
vår kommun och för hela Hälsinglands
identitet.
I kommunen finns idag drygt 300 jordbruksföretag som vartdera äger mer än
2 hektar åkermark. Sammanlagt brukar
dessa jordbruksföretag ca 8700 hektar. Jämfört med för 10 år sedan, är
den brukade marken något mindre till
ytan, och antalet jordbruksföretag har
minskat med ca 35 %. Utvecklingen
är sådan att mindre jordbruksföretag
upphör medan de större jordbruksföretagen utökar sin verksamhet.
Antalet mjölkkor har minskat med ca 35
% under de senaste 10 åren. Flera lantbrukare har slutat med mjölkproduktion
JORDBRUK

”Av översiktsplanen bör det framgå hur vi kan verka för
en levande landsbygd, allteftersom vårt samhälle vidareutvecklas.
Förr i tiden fanns det kor, nu har vi hästar istället”.
mellan konsumenter och producenter, vilket i sin
tur också är en av lösningarna på våra framtida
resurs- och avfallsproblem. Förädlingen av jordbruksprodukter behöver expandera för att tillmötesgå den lokala marknaden.
Landskapsbilden med det öppna kulturlandskapet och betande djur är även i framtiden viktig för kommunen och för hela Hälsingland.
eller övergått till produktion av nötkött. Under
samma tidsperiod har det även skett förändringar i djurhållningen. Antalet svin har minskat, antalet får har ökat något, antalet hästar har ökat
markant och antalet höns har nästan fördubblats.
Förädling av lokala jordbruksprodukter sker i
mycket liten skala.
I tättbebyggda områden kan djurhållning ge
upphov till buller, lukt och damm. Ibland kan
djurhållning skapa problem för allergiker. Enligt
Boverkets allmänna råd (BAR 1995:5) bör det
finnas ett visst skyddsavstånd mellan bostäder
och lantbruk, liksom mellan bostäder och ridanläggningar.

Det är av stort samhällsintresse att jordbruket
inte hindras genom att bebyggelse eller verksamhet förläggs till jordbruksmark. Men även det
omvända gäller: jordbruksverksamhet, som t.ex.
hästhållning, bör inte förekomma alltför nära befintlig bebyggelse som då kan störas av buller,
damm eller lukt. Det är därför angeläget att ta
fram planeringsunderlag som är vägledande i den
fysiska planeringen .
,

Biologisk mångfald: variationsrikedomen
bland levande organismer i alla miljöer, samt
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår.
Miljöbalken: lagstiftning som trädde i kraft
den 1 januari 1999 och som ersätter ett stort
antal äldre lagar på miljörättens område.
Innehållet i de äldre lagarna har genomgått
en översyn och modernisering i samband
med överförandet till miljöbalken. Samtidigt
har viktiga kompletteringar gjorts.

I kommunens jordbruksmiljöer finns stora kulturvärden i form av ängs- och hagmarker, hagar,
fäbodar, fornminnen och jordbrukets ekonomibyggnader.

Framtiden

Jordbruksnäringen är en viktig del av det hållbara
samhället. Här produceras livsmedel och råvaror.
Samtidigt skapar jordbruksnäringen arbetstillfällen, tilltalande naturmiljöer och förutsättningar
för biologisk mångfald. I det första skedet är det
viktigt att det nuvarande jordbrukandet fortgår
och att verksamheter inte läggs ner. I framtiden
är det ur hållbarhetsperspektivet nödvändigt att
produktion och konsumtion sker med så korta
transporter som möjligt. Det är därför önskvärt
att den lokala produktionen i hög grad förser den
lokala marknaden med basprodukter. Näringsämnen från samhället måste också återföras till
jordbruket. På så sätt skapas effektiva kretslopp
JORDBRUK

Förklaringar:
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SKOGSBRUK

”Ljusdal är Sveriges sjätte största skogskommun”.

Dagsläget

Mål:
Skogsnäringen ska fortsätta att
vara en viktig näring i kommunen.
För att säkerställa råvaran till industrin ska skogsmarken brukas
effektivt.Näringsämnen från samhället bör återföras till skogsbruket.
Kommunen ska gynna projekt
där bearbetning av träråvaran
sker inom regionen.
Skogsbruket ska bedrivas så att
det gynnar en tilltalande landskapsbild.
Kulturvärden i skogsmarken ska
skyddas.
Förädling av skogsråvaran ska i
så hög grad som möjligt ske lokalt.
Den biologiska mångfalden i
skogsbrukslandskapet ska skyddas.
Skogsbruk nära tätorterna ska
bedrivas med utgångspunkt från
skogens sociala värden för kvinnor, män, flickor och pojkar.
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Skogsbruket är av nationell betydelse och
skyddas i miljöbalken. Enligt miljöbalken,
3:e kap. 4 §, ska skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skyddas mot
åtgärder eller ingrepp som påtagligt kan
försvåra ett rationellt skogsbruk.
Skogsbruket är en av kommunens viktigaste näringar. Naturbruksgymnasiet i
Ljusdal bedriver grundläggande skogsutbildning helt anpassad efter det moderna skogsbruket. Kommunen har en egen
policy för skötsel av kommunal skog.
Den produktiva skogsmarken omfattar ca
433 600 hektar och har en tillväxt på ca
1 736 000 skogskubikmeter per år.
Skogsmarken i Gävleborgs län ägs till
43 % av enskilda personer, till 50 % av
aktiebolag och till 7 % av andra företag
och institutioner.

Framtiden

Den framtida återväxten av skogsråvara
ska tryggas samtidigt som den biologiska
mångfalden ska bevaras. En större andel
än i dag av skogsråvaran kommer att vidareförädlas lokalt eller regionalt. På så
sätt skapas arbetstillfällen, kompetensutveckling och ekonomiska värden. I områden nära tätorterna ska skogens sociala
värden prioriteras framför dess produktionsvärden.

SKOGSBRUK

NATUR
biologiska mångfaldens skull. Andra viktiga skäl till att bevara dessa naturtyper är
utvecklingen av naturturismen och människors behov av rekreation och friluftsliv.

Mål:
Naturen har ett egenvärde och
dess biologiska mångfald ska
bevaras.

I kommunens västra och nordliga delar
finns vidsträckta vildmarksområden och
orörd natur.

Unika naturvärden ska skyddas.
Det öppna kulturlandskapet ska
bevaras.

Det vackra kulturlandskapet i anslutning till
Ljusnans dalgång, och även andra intressanta kulturlandskap, är en identitet och ett
varumärke för kommunen. En stor del av
den biologiska mångfalden är kopplad till
kulturlandskapet.

Naturområden nära tätorterna ska
göras tillgängliga, skyddas och
bevaras.
Forsar i Ljusnan och Voxnan ska
bevaras orörda.

Naturvärdena i kommunen är väl dokumenterade i olika inventeringar och rapporter.
De flesta av dessa är framtagna av länsstyrelsen eller statliga verk.

Dagsläget

Orörda och vidsträckta vildmarksområden, gammal urskog, orkidérika myrar, prunkande blomsterängar, sumpskogar och porlande bäckar är exempel på
unika naturtyper som behöver hanteras
med varsam hand. För en del av dessa
områden finns konkurrerande intressen
som ibland kan utgöra ett hot. Det är av
stor vikt att värdefulla naturtyper bevaras,
dels för deras egenvärde och dels för den
NATUR
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Nationalparker och naturreservat
Nationalparker och naturreservat skyddas
med stöd av miljöbalken, 7:e kap. 2, 4 §§.
I kommunen finns 1 nationalpark och 29
naturreservat, varav 4 ägs av kommunen.
I nationalparken och naturreservaten är
naturvärdena skyddade enligt lag. Tillsammans täcker områdena en yta av ca 3900
hektar, vilket motsvarar ca 0.9 % av den
totala produktiva skogsmarken i kommunen.

”Här finns tillgång till orörd natur och stora möjligheter till tystnad.
Luften är ren och frisk och här finns rent vatten”.
Natura 2000
I Sverige upprättas Natura 2000-områden med
stöd av miljöbalken, 7:e kap. 27 §, och ska också
ses som riksintresse. Lagstiftningen grundar sig
på två EU-direktiv: fågeldirektivet, som avser
skydd av alla fågelarter, och habitatdirektivet
som avser säkerställande av biologisk mångfald. I kommunen har 44 områden beslutats vara
Natura 2000-områden. Natura 2000-områdena
är också riksintressen.

Utöver dessa områden finns ett antal frivilligt avsatta skogsområden där naturvården har företräde framför produktionsintresset.
Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade
djur- och växtarter kan beslutas vara biotopskyddsområde med stöd av miljöbalken 7:e kap.
11 §.
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som
tecknas mellan Skogsstyrelsen och markägare.
Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller
skapa områden med höga naturvärden. I kommunen finns för närvarande 41 objekt med en
total yta av 289 hektar som är skyddade som
biotopskyddsområden eller som är områden där
naturvårdsavtal har tecknats.

Naturvårdsprogram
Både kommunen och länsstyrelsen har tagit
fram naturvårdsprogram som beskriver naturvärdena i kommunen. I kommunens naturvårdsprogram finns 260 skyddsvärda naturvårdsobjekt beskrivna. Ett urval av dessa objekt är
prioriterade enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 23/96. I kommunens och länsstyrelsens båda
naturvårdsprogram finns en så gott som enhetlig bedömning av vilka områden i Ljusdals kommun som har höga naturvärden. I länsstyrelsens
program har områdena också klassificerats och
bedömts utifrån hur hänsynskrävande de är.

Riksintressen
Riksintressen för naturvård beslutas av Naturvårdsverket med stöd av miljöbalken, 3:e kap. 6 §.
I kommunen finns 29 områden klassade som
riksintressen för naturvården. Dessa områden
omfattar bland annat vattendrag, naturskogar,
myrar och odlingslandskap. Områdena ska
skyddas mot ingrepp som påtagligt kan skada
naturmiljön.

Naturminnen
Naturminnen klassificeras med stöd av miljöbalken, 7:e kap. 10 §. I Ljusdals kommun finns
ett naturminne, en gammal tall vid fastigheten
Åkern 1:7 i Ljusdals tätort.
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Skog med höga sociala värden
Skogsstyrelsen kartlägger skogar med höga sociala värden, d.v.s. skog som nyttjas av människor för rekreation, friluftsliv och andra aktiviteter.
Dessa skogar ska skötas så att natur-, rekreations- och kulturvärden bevaras och utvecklas. I
första hand handlar det om skogar som ligger i
närheten av samhällena.

Framtiden

Målet för länsstyrelsen och Skogstyrelsen är att
ytterligare 21 900 hektar produktiv skogsmark
(med utgångspunkt från 1998 års nivå) i länet
ska skyddas fram till år 2020 i form av naturreservat, biotopskydd och naturvårdavtal. Det
betyder att ytterligare ett antal naturområden i
Ljusdals kommun kommer att skyddas inom den
närmaste tioårsperioden.
Naturvårdsverket planerar att utvidga Hamra
nationalpark till att omfatta ett område av 1000
hektar, där ytterligare skogsområden, myrar,
sjöar och vattendrag kommer att ingå. Länsstyrelsen planerar att utvidga reservaten vid Flaksjöberget och Börningsberget, samt att bilda nya
naturreservat vid Andersvallsslåtten, Gommorsberget, Måndagsberget, Grötvallsskogen, Lilla
Helvetet och Skrebbmyran. Arbete pågår även
med att bilda Mellanljusnans naturreservat, som
beräknas bli ca 1000 hektar stort.
Skogsstyrelsens arbete med naturvårdshänsyn
fortsätter inom det traditionella skogsbruket.
Genom upprättande av biotopskydd och naturvårdsavtal fortsätter Skogsstyrelsen också
att skydda mindre skogsområden med särskilt
höga naturvärden.
Det kommer förmodligen inte att bildas fler
Natura 2000-områden i kommunen inom den
närmaste framtiden. Länsstyrelsen arbetar vidare med skötselplaner för att bevara de befintliga
Natura 2000-områdena.
Kommunens naturvårdsarbete inriktas på att
skydda och bevara naturområden nära tätorterna och att göra naturen mer tillgänglig för invånarna. Tillgängligheten ökar genom att man
t.ex. undanröjer hinder, skapar vandringsleder
och informerar kommuninvånarna.

NATUR
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Kommunen kommer att skydda fler naturområden i anslutning till tätorterna för att skapa mer
utrymme för naturvård, rekreation och friluftsliv.
Ljusdals kommun undersöker bl.a. möjligheterna att skydda Järvsöklack som naturreservat.
Markanvändning inom kommunen kan också
påverka skyddsvärda naturområden i grannkommuner och -län. Det är därför viktigt att ta
gränsöverskridande hänsyn vid samhällsplaneringen.

Förklaringar:
Biologisk mångfald: variationsrikedomen
bland levande organismer i alla miljöer samt
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår.
Natura 2000: ett nätverk av skyddade naturområden i Europa med syfte att bevara livsmiljöer och biologisk mångfald inom hela
EU.
Riksintresse: ett geografiskt område som i
nationellt perspektiv är av mycket stor betydelse. Exempel: orörda naturtillgångar (t.ex.
vissa älvsträckor, ekologiskt känsliga områden), kulturtillgångar (t.ex. bebyggelsemiljöer), näringslivsförutsättningar (t.ex. mineralfyndigheter, områden för energiförsörjning,
kommunikationer) etc. Inom områdena får
inte åtgärder vidtas som påtagligt kan skada
värdena eller försvåra det avsedda utnyttjandet av marken. Riksintressena bevakas av
länsstyrelserna.

VATTEN
Mål:
Vattentäkter och grundvatten- Invånarna ska ha goda kunskaförande eologiska formationer, per om hur avloppsanläggningsom t.ex. rullstensåsar och is- arna får användas.
älvsavlagringar, ska skyddas.
Bristfälliga kommunala avloppsVärdefulla sjöar och vattendrag anläggningar och bristfälliga enska skyddas.
skilda avlopp ska åtgärdas kontinuerligt.
Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas på En plan för dricksvattenförsörjplats och inte ledas vidare till ning ska upprättas.
reningsverk.

Dagsläget

Sjöar och vattendrag
Ljusdals kommun är rik på sjöar och vattendrag. Av kommunens totala yta på ca
529 400 hektar är ca 35 000 hektar sjöar och 4000 hektar vattendrag. Det finns
totalt ca 5000 sjöar. De största sjöarna
är Hennansjön (2420 hektar), Storsjön
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(1880 hektar) och Storhamrasjön (1540
hektar). Näringsfattiga sjöar i skogslandskapet dominerar och är känsliga för försurning. I jordbruksbygderna finns dock ett
mindre antal näringsrika slättsjöar. Några
av dessa är Kyrkbytjärn, Bodasjön, Hybosjön och Kyrksjön.

VATTEN

”En unik resurs som Ljusdals kommun har är Ljusnan.
Den är Sveriges närmaste Norrlandsälv. Här finns rent vatten”.
Ytvatten påverkas av globala nedfall, lokala utsläpp och lokal fysisk påverkan. Exempel på
fysisk påverkan är dämningar, grävningar och
byggnationer. Det finns ett stort behov av restaureringsåtgärder och fiskevårdande åtgärder i
påverkade vattendrag. Åtgärderna handlar om
omprövning av vattendomar, återställande av
flottningsrensade vattendrag, eliminering av
vandringshinder m.m.

sprickor. Grundvattnet ingår i vattnets kretslopp
och är en förnybar naturresurs som i en och
samma fyndighet kan utnyttjas år efter år. Omsättningen av grundvatten kan ta flera hundra
år. Därför är förorening av denna resurs mycket
allvarlig.
Grundvattnet är inte jämnt fördelat, utan dess
kvalitet och mängd varierar regionalt. Mängden
sådant vatten som filtreras till grundvatten varierar allt efter nederbörden, markens korngradering, markytans former och växtligheten. I områden bestående av grus infiltreras mer än hälften
av regn- och smältvatten till grundvatten tack
vare grusmaterialets goda vattengenomsläpplighet. I områden där marken består av finkorniga jordarter som släpper igenom vatten dåligt,
rinner största delen av regn- och smältvattnet
som ytavrinning direkt ned i vattendragen. På
vintern, då marken är frusen, förekommer ingen
infiltration.

Sedan slutet av 1970-talet har det pågått en
omfattande kalkning av sjöar för att motverka
försurningen. Nedfallet av försurande ämnen,
främst svavel, har gradvis minskat. Därför är tillståndet i sjöarna betydligt bättre i dag än för 30
år sedan.
Skyddsvärda sjöar och vattendrag
Ljusnan och Voxnan är undantagna från vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalkens 4:e kapitel.
Längs Ljusnan från Färila söderut ska särskild
hänsyn tas till turismen och friluftslivet. Området
är riksintresse för naturvård och friluftsliv. Även
många andra vattendrag är riksintressen för naturvården. Få sjöar och vattendrag är i dag skyddade via s.k. områdesskydd, men flera är på
god väg att få ett sådant skydd, t.ex. Mellanljusnan. Skyddsvärda objekt redovisas i kommunens och länsstyrelsens naturvårdsprogram.
I kommunen finns också sjöar och vattendrag
som Naturvårdsverket bedömt som värdefulla.

Grundvattentillgång
De största grundvattenförekomsterna finns i isälvsavlagringar, grusåsar och i sprickbildningar
i berggrunden. I kommunen finns flera stora åsformationer och berggrunden är relativt rik på
sprickor. Detta innebär att förutsättningarna för
vattenuttag är goda. I kommunen finns också
ca 1200 borrade brunnar för dricksvatten, och
allt fler fastighetsägare använder djupborrade
brunnar för utvinning av energi via värmepumpar, s.k. bergvärme. Antalet sådana brunnar är
ungefär lika många som de borrade dricksvattenbrunnarna.
Grundvattenkvalitet
Det finns risk för att grundvattnet förorenas
av olika verksamheter. Grundvattnet kan t.ex.
påverkas av grus- och energiutvinningen. Vad
gäller värmepumparna, som används för utvinning av bergvärme, är det ännu okänt om dessa
kommer att påverka grundvattnet. Grundvattnet
kan dock skadas genom förorening av markområden. Användningen av bekämpningsmedel
i privata trädgårdar kan t.ex. medföra föroreningsrisker. Spår av bekämpningsmedel finns i
den kommunala vattentäkten i Järvsö.

Grundvatten
Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten absorberas och filtreras genom marklagren för att
lagras i markens håligheter och berggrundens
VATTEN
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I jordbruksbygder kan grundvattnet också förorenas av kväveföreningar från gödsling och bekämpningsmedel. Inom Ljusdals kommun bedöms dock inte jordbrukets påverkan på grundvattnet utgöra någon större risk.
Höga halter av radon i berggrunden kan göra
dricksvattnet otjänligt och förekommer framför
allt i Hamraområdet, i närheten av Ljusdals tätort, men också i andra spridda delar av kommunen. Svavelväte, som är en giftig gas, kan förekomma vid vattenuttag i sedimentära bergarter,
men bedöms inte utgöra något större problem
i kommunen. Fluorid förekommer alltid i grundvatten. I kommunens vattentäkter förekommer
förhöjda halter av fluorid i bl.a. Sandsjö och Nor.
I enstaka enskilda brunnar bedöms vattnet vara
otjänligt på grund av hög fluoridhalt. I kommunen som helhet utgör emellertid fluorid i grundvattnet inget större problem.

Spillvatten
Spillvatten i de kommunala anläggningarna består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten, av
vatten från olika verksamheter och ibland även
dagvatten. De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna förvaltas av Ljusdal Vatten, som
ansvarar för drift, underhåll och förbättring av 19
kommunala avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät, tryckstegrings- och avloppspumpstationer.

Ytvattentäkter
Tillgången på ytvattentäkter är god. Källorna är
relativt känsliga för påverkan av fysiska ingrepp,
nederbörd och utsläpp. Naturliga källor försörjer
många enskilda hushåll. Ca 100 ytvattenkällor
förser idag byar med vatten.

Avloppsreningsverken har olika reningskapacitet och olika reningssteg med mekanisk, kemisk
och biologisk rening. Varje reningsverk har ett
eller flera av dessa reningssteg. Efter reningen
släpps avloppsvattnet ut i någon sjö eller vattendrag. Pumpstationerna är gamla och slitna.
Detta kan leda till driftstopp och att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendragen. Pumpstationerna åtgärdas kontinuerligt för att minska
utsläpp av orenat avloppsvatten. I miljöbalken
finns krav på att reningsprocessen ska omfatta en mer långtgående rening än slamavskiljning. För att möta dessa krav har kommunen
prioriterat att förbättra processerna i de mindre
reningsanläggningarna, varav flera har påvisade brister. Alla reningsanläggningar ses dock
kontinuerligt över och reningsprocesserna förbättras ständigt. Ledningsnäten är på många
ställen gamla och i stort behov av förbättringar.
Därför pågår en kontinuerlig renovering av dem.
Renoveringsplaner för Färilas och Järvsös ledningsnät har också tagits fram.

Kommunalt dricksvatten
De allmänna vattenanläggningarna sköts av
Ljusdal Vatten, som ansvarar för drift, underhåll och förbättring. Allt kommunalt dricksvatten
kommer från grundvatten som tas från grävda
eller borrade brunnar. Det leds till vattenverken
för behandling innan det förs vidare genom vattenledningar till konsumenterna. I Ljusdals kommun finns det 14 vattenverk av varierande storlek och med varierande reningsteknik. För att
säkerställa dricksvattnets kvalitet ska det finnas
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter.
Skyddsföreskrifter saknas i dag för ett flertal av
kommunens vattentäkter. Även reservvattentäkter saknas.

Avloppsvatten

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner
av från gator, tak, gårdar och grönytor. Koncentrationerna av föroreningar i dagvatten är ofta
små, men påverkan på vissa sjöar och vattendrag kan bli relativt stor om de utsätts för stora
mängder dagvatten. Belastningen kan också bli
stor på reningsverken.

Enskilt spillvatten
I områden där kommunalt avlopp inte finns,
särskilt i glesbefolkade områden, har enskilda
hushåll egna avloppsanläggningar. Dessa består oftast av slamavskiljare med efterföljande
rening i så kallad markbädd eller genom filtrering i marklagren. På senare tid har även
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Kommunalt dricksvatten
Ett stort behov finns att se över skyddsområdena och upprätta skyddsföreskrifter för befintliga
vattentäkter. Arbetet med detta har påbörjats
och ska slutföras inom några år. För att säkra
dricksvattenförsörjningen kommer antalet reservvattentäkter att ökas. Troligtvis kommer det
också att behövas några nya vattentäkter för
att ersätta de befintliga vattentäkter som i dag
har en riskfylld placering. Detta ska utredas och
klarläggas i en vattenförsörjningsplan.

minireningsverk installerats. Kommunen har
påbörjat inventering av enskilda avloppsanläggningar. Omkring hälften av alla anläggningar har
hittills besiktigats. Av dessa var 1/3 bristfälliga
och måste åtgärdas.

Framtiden

Det sura nedfallet från globala utsläpp minskar och därmed minskar också försurningen av
sjöar och vattendrag. Kommunen och länsstyrelsen kartlägger försurningssituationen med
jämna mellanrum. Kalkning sker endast i prioriterade sjöar och vattendrag. Nedfallet av kväve
fortsätter och verkar inte avta. Kvävenedfallet
göder sjöarna och vattendragen samtidigt som
det även bidrar till viss försurning. Utvinningen
av naturgrus utgör ett hot mot grundvattnet, men
eftersom allt färre tillstånd ges till sådan utvinning minskar detta hot mot grundvattnet.

Avloppsvatten

Dagvatten
Sannolikt kommer kraven på rening av dagvatten att skärpas. Reningsverken måste avlastas från dagvattnet. Därför kommer det att bli allt
vanligare att dagvattnet tas om hand på plats
och inte leds vidare till ett reningsverk.
Kommunalt spillvatten
En åtgärdsplan har tagits fram för ombyggnad
av kommunens mindre reningsanläggningar. En
åtgärdsplan ska också tas fram för Ljusdals ledningsnät. Kretsloppslösningar behöver utformas
där avloppslammet ingår som en del av de biologiska kretsloppen.

Det finns ett stort behov av nya inventeringar av
skyddsvärda sjöar och vattendrag som kan ge
ett dagsaktuellt underlag för det handlingsprogram som kommunen planerar att lägga fram.
Vattendirektivet
EU har fastställt ett ramdirektiv för vatten, för att
uppnå och behålla en godtagbar vattenkvalitet
för yt- och grundvatten. Enligt detta direktiv ska
vattenplaneringen utgå från s.k. avrinningsområden. Det innebär att naturens egna gränser för
vattnets flöde ska följas. Sverige är uppdelat i
fem olika vattendistrikt, och en vattenmyndighet
har bildats i varje. Ljusdals kommun tillhör Bottenhavets distrikt. Vattenmyndigheterna får ett
samordningsansvar för vattnets väg från källan
inne i landet ut till havet. Det betyder att Vattenmyndigheten ska verka för att myndigheter,
näringsliv och vattenorganisationer arbetar över
gränserna för sina respektive ansvarsområden
för att skapa en helhetssyn för vattenfrågorna.

Enskilt spillvatten
I miljömålsarbetet ställs krav på kommunen ifråga om förbättringar av enskilda avloppsanläggningar. Kommunen kommer därför att fortsätta
inventera anläggningarna och, där det behövs,
kräva förbättringar. Kretsloppsanpassade avloppsanläggningar kommer att bli mer och mer
vanliga, och kretsloppslösningar kommer att
utarbetas där avloppslammet ingår i biologiska
kretslopp.

Integreringen av vattenrelaterade frågor i den
fysiska planeringen berör bl.a. grund- och ytvattentäkter, bevarandevärden gällande strandskydd, rörligt friluftsliv och biologiska intressen,
säkerhet beträffande skred- och översvämningsområden samt lokalt omhändertagande av
dagvatten. Kommunala ställningstaganden gäller således flera kommunala verksamhetsområden.

VATTEN
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Mål:
Områden med höga naturvärden Materialtäkter ska placeras så att
ska bevaras.
de inte stör bebyggelse, natur och
friluftsliv.
Kommunen ska medverka till ökat
I allt byggande ska resurssnåla,
nyttjande av förnybar energi.
hälsosamma material användas som
Behovet av fyllnadsmaterial ska till- möjliggör återanvändning och/eller
godoses främst genom morän och återvinning.
krossat berg.

Dagsläget

Grus och berg
Grus och berg är nödvändiga material för
hus- och vägbyggnad, betongtillverkning
och vägunderhållsarbeten. Enligt Sveriges
geologiska undersökning använder varje
invånare i genomsnitt fyllnadsmaterial, i
form av t.ex. grus, sand och krossad sten,
motsvarande ett lastbilslass per år. Naturgrus utgörs av isälvsavlagringar, av vilka
Ljusnanåsen är den största. Tillgången på
naturgrus är god men inte obegränsad.
Användningen har dock minskat för varje
år. Naturgruset ersätts i större utsträckning av bergkross, morän och återvunnet
material. Tillgången på berg som lämpar
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sig för utvinning av bergkrossmaterial är
relativt god.
Det är länsstyrelsen som ger tillstånd till
bergtäkts- och grustäktsverksamhet. Men
eftersom länsstyrelsen måste samråda
med kommunen innan beslut fattas, har
kommunen stora möjligheter att påverka i
vilka områden som det öppnas berg- och
grustäkter.
Malmer och mineral
I minerallagen finns regler om hur mineralutvinning går till. Bergstaten är den
myndighet som beviljar tillstånd för undersökning av mineralfyndigheter. I de
fall då undersökningsarbetet kan komma
NATURRESURSER

”Hur kan vi få ett grönt, energisnålt samhälle?”
att väsentligt ändra naturmiljön, krävs utöver undersökningstillstånd också en anmälan för samråd till länsstyrelsen.

Alsmyran och Sidskogen. Den årliga torvbrytningen i kommunen motsvarar en energimängd
på ca 200-500 GWh. Variationerna i produktionsvolymen beror på sommarens väderförhållanden och på efterfrågan. Torvbrytningen medför stor påverkan på den exploaterade myren,
där växtliv, djurliv och vattenförhållanden ändras
radikalt. Torvbrytningen medför också miljöpåverkan i form av partiklar och finkornigt material
som avsätts på bottnarna i de vattendrag som
ligger nedströms torvtäkterna.

I kommunen finns för närvarande ett stort antal
beviljade undersökningstillstånd. Tillstånden avser guld, koppar, nickel, vanadin och wollastonit,
men också uran. I Enåsen finns en guldfyndighet som är av riksintresse, men av ekonomiska
skäl bedrivs där i dag ingen verksamhet.
Energi från vattenkraft
Vattenkraft är en förnybar energikälla som inte
förorsakar några nämnvärda utsläpp. Den lokala påverkan på vattendraget efter en kraftverksutbyggnad är däremot stor. Vattendragets
flödesrytm påverkas och stora markområden
däms upp. I kommunen finns i dag ett tiotal
kraftverk och mer än 50 regleringsdammar som
tillsammans producerar ca 550 GWh (gigawattimmar) el. 1 GWh är detsamma som 1 miljon
kWh, vilket motsvarar den energimängd som
går åt för att värma 40 normalstora villor under
ett år. Laforsens och Öjeforsens kraftverk står
för närmare 90 % av elproduktionen i kommunen. Den sammanlagda vattenkraftspotentialen
i Mellanljusnans outbyggda forsar uppskattas till
ca 790 GWh. Mellanljusnan och Voxnan är dock
skyddade från vidare vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalkens 4:e kapitel. Ljusdals kommun
har tillsammans med Hudiksvalls kommun tagit
ställning till att Svågan inte ska byggas ut ytterligare.

Energi från vindkraft
Vindkraft är en ren energikälla med liten miljöpåverkan förutom påverkan på landskapsbilden och viss alstring av buller. I kommunen
finns för närvarande inga vindkraftverk utbyggda för kommersiell användning. Länsstyrelsen
har tagit fram ett planeringsunderlag för lämplig utplacering av vindkraftanläggningar som
kan producera minst 10 MW (megawattimmar).
Dessa anläggningar kan producera energi i storleksordningen 25 GWh per år, beroende på de
årliga vindförhållandena. Länets planeringsmål
är att ha en vindkraftsproduktion på 294 GWH
fram till år 2015. Harsaområdet och en del andra
höglänta områden i kommunen bedöms vara
intressanta för vindkraftproduktion.

Energi från torv
I Sverige är den totala återväxten av torv större
än den årliga utvinningen. Men vid de myrar där
torven bryts är den lokala återväxten mindre än
utvinningen. Återväxten på en naturlig torvmyr
är ca 1-2 mm/år. I Kyotoprotokollet och i FN:s
klimatpanel (IPCC) är torv klassat som fossilt
bränsle. I Sverige pågår diskussioner om torven
ska klassas som fossilt bränsle eller som förnybart bränsle. Om torven är klassad som fossilt
bränsle innebär det t.ex. att den kommer att få
en högre beskattning (jfr koldioxidskatt). Enligt
både de globala och de nationella målen ska användningen av fossila bränslen avta, eftersom
de bidrar till växthuseffekten. I kommunen finns i
dag stora torvtäkter vid Skrottmyran, Näsmyran,
NATURRESURSER

Ett tematiskt tillägg som rör vindkraften kommer
att göras till denna översiktsplan. Tillägget ska
visa förutsättningar för vindkraft i Ljusdals kommun genom förslag på lämpliga områden för
vindkraftproduktionen. Tillägget ska också ange
riktlinjer för utformning och prövning.
Eftersom vindkraftsplaneringen är av stor betydelse för de mellankommunala intressena, kommer samråd att ske med grannkommuner och
grannlän.
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Solenergi
Alla de energikällor vi använder oss av i dag, förutom kärnenergi, har sitt ursprung i solen. Solen
levererar årligen en energimängd till jorden som
motsvarar 140 000 gånger den energimängd vi
människor använder. Det är en energikälla med
mycket stora utvecklingsmöjligheter.

skogsbruk genom frivilliga beslut av bolag eller
privatpersoner. Totalt utgör naturreservaten,
områdena med naturvårdsavtal och biotopskyddsområdena mindre än 1 % av kommunens
totala skogsyta.

Framtiden

Grus och berg
Det årliga behovet av material för hus- och
vägbyggnad bedöms i stort sett vara konstant. Naturgrus kommer i allt större utsträckning att ersättas med bergkross, morän och
återvunnet material. Det kan innebära att vi
kommer att få fler bergtäkter i kommunen. För
att minska transportsträckorna finns ett önskemål om att skapa grus- och bergtäkter så nära
mottagaren som möjligt. Men i områden nära
tätorterna kan detta skapa störningar i form av
buller, vibrationer och partikelspridning. Önskemålet kan också stå i konflikt med andra intressen, såsom friluftsliv och rekreation.

I dag nyttjas det direkta solenergiflödet som energikälla främst via solfångare eller solceller. Solfångare har ökat i popularitet, mycket på grund
av stigande priser på olja och el, men också genom ett bidragssystem där delar av investeringen bekostas av staten. Ca 30 % av årsenergibehovet för en normalstor villa kan i dag täckas av
energi från solfångare. Årsbehovet av energi för
en normalstor villa är 25 000 kWh.
Bioenergi
Bioenergi är en förnybar energikälla som ger
mycket små utsläpp vid förbränning under kontrollerade former och med rätt utrustning. Bioenergi från skogen finns idag främst i form av ved,
pellets, flis och bark. Fjärrvärmesystemen som
är baserade på bioenergi är i dag väl utbyggda
på våra större orter.

Malmer och mineral
Kvalitén på mineralfyndigheter och de ekonomiska möjligheterna att utvinna dem är avgörande vid start av ny gruvverksamhet. Det finns i
dagsläget inget större intresse att starta ny gruvverksamhet i kommunen. Kommunen ska politiskt ta ställning till vilken typ av brytningsvärda
ämnen som kan accepteras inom kommunens
gränser.

Opåverkade områden
I kommunen finns det endast två skogsområden som anses vara opåverkade av skogsbruk:
Hamra nationalpark och Ensjölokarnas naturreservat. Det finns även andra skogsområden,
myrmarker, sjöar och vattendrag som är relativt lite påverkade av mänskliga verksamheter,
framför allt i kommunens västra och nordliga
delar. Flera av dessa är skyddade områden. De
är Natura 2000-områden, naturreservat eller
områden med naturvårdsavtal eller biotopskydd.
En del skogsmark är också undantagen från

Energi från vattenkraft
Eftersom outbyggda forsar i Ljusnan och
Voxnan är skyddade mot utbyggnad kommer
framtida utbyggnader i kommunen främst att
avse effektivisering av befintliga kraftverk. En
miljödom som tillåter kraftverksutbyggnad finns
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dock för Svågan, Hennan och Älvho, och kraftverksutbyggnad av Hennan har nyligen avslutats.
Energi från torv
Producenterna av torv befarar att produktionen så småningom kan komma att upphöra,
eftersom torven betraktas som en icke förnybar
resurs. Det är osäkert om nya torvtäkter kommer att öppnas och hur torvbrytningen kommer
att bedrivas i framtiden.
Energi från vindkraft
Intresset för vindkraft är relativt stort. Vindkraftsparker planeras på ett flertal platser i kommunen.
Solenergi
Det är också svårt att ha en uppfattning om den
framtida användningen av solenergi innan det
finns tekniska lösningar på hur man effektivt tillvaratar den. Användningen av solenergi för villaändamål kommer dock sannolikt att öka. Mycket
forskning pågår inom området.
Bioenergi
Bioenergi i olika former förväntas få en större
roll i framtiden då användningen av icke förnybara energikällor stegvis kommer att upphöra. I
kommunen finns stora möjligheter att producera
bioenergi i olika former. Av vår produktiva skogsmark, som omfattar ca 433 600 hektar, är den
totala tillväxten ca 1 736 000 skogskubikmeter
per år. Om massaveden från avverkningarna
skulle användas för energiproduktion skulle
den motsvara en energimängd av ca 980 GWh
(gigawattimmar).
Opåverkade områden
Med utgångspunkt från 1998 års omfattning, är
länsstyrelsens målsättning att ytterligare 21 900
hektar produktiv skogsmark i länet ska få ett
formellt skydd fram till år 2010. Detta skydd
kan ges i form av biotopskydd, naturvårdsavtal
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eller naturreservat. En stor del av de skyddsvärda skogsområdena i länet finns i kommunens
västra och nordliga delar. Därutöver kommer
ytterligare markområden att skyddas.

Förklaringar:
FN:s klimatpanel (IPCC): ett miljöorgan som
bildades 1988 och som har till uppdrag att utvärdera den vetenskapliga informationen om
klimatförändringar.
Fossilt bränsle: bränsle som ursprungligen
har bildats av döda växter och djur. Dessa
har under loppet av miljoner år omvandlats till
olja, kol och naturgas. Det finns en begränsad mängd fossila bränslen på jordklotet och
nybildandet av fossila bränslen sker i mycket
liten omfattning.

Fakta:

Förnybart bränsle: bränsle som hela tiden
nybildas med hjälp av solens energi, t.ex.
ved, pellets, bark, etanol, rapsolja, m.m. Det
kan dock bara produceras en viss begränsad
mängd förnybara bränslen på jorden, eftersom
produktionen är arealberoende.
Förnybar energi: energi som hela tiden nybildas och som därför inte kommer att ta slut.
Exempel på förnybar energi är vattenkraft,
biobränslen, sol-, vind- och vågenergi.
Förnybar resurs: resurs som ständigt förnyas, t.ex. biomassa och solenergi.
Icke förnybar resurs: resurs som inte förnyas
och därför finns i begränsad volym, t.ex. olja,
kol och mineraler.
Kyotoprotokollet: en överenskommelse mellan världens regeringar om hur utsläppen av
växthusgaser ska minska till åren 2008-2012,
i syfte att minska den globala uppvärmningen. Kyotoprotokollet innehåller åtaganden för
i-länderna om att minska utsläppen av växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 %.

RENHÅLLNING
Mål:
Avfallsmängderna ska inte öka.
Materialåtervinningen ska öka och
matavfall ska sorteras ut för biologisk behandling.
Mängden insamlat farligt avfall
ska öka.
Näringsämnen i slam från avloppsreningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska återföras till produktiv mark.
Nedlagda deponier ska inte skada
människors hälsa eller miljön.
Klimatpåverkan från kommunens
system för avfallsinsamling ska
minska.
Renhållningen ska ha nöjda kunder.
Kunskapen om hantering av avfall
och återvinning ska öka hos alla.
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Sverige följer EU:s riktlinjer i fråga om avfallshantering. Detta innebär att mängden
avfall ska minska och att avfallet ska bli
mindre farligt. Avfallet ska i första hand
återanvändas, i andra hand materialåtervinnas eller återvinnas. Återvinning sker
antingen genom förbränning eller genom
biologisk behandling. I tredje och sista
hand ska avfallet deponeras, d.v.s. läggas
på tipp. För att åstadkomma detta har följande beslutats:
•
•
•
•
•
•

förbud att lägga utsorterat brännbart
avfall på tipp från 2002
förbud att lägga organiskt avfall på tipp
från 2005
skatt på avfall som läggs på tipp
skatt på hushållsavfall som förbränns
producentansvar för särskilda varugrupper
skyldighet att sortera ut bland annat
farligt avfall, elskrot, batterier, returpapper och förpackningar

Dagsläget

Hämtning av hushållsavfall är ett kommunalt ansvar. Detta gäller också jämförligt avfall som uppstår i andra verksamheter, t.ex. avfall från personalmatsalar,

RENHÅLLNING

”Åkerslund - det bästa som kommunen gjort för att hålla rent.
Ger mig möjlighet att ta ansvar för mitt eget avfall.
Allt är mycket välorganiserat och personalen är vänlig.”
toaletter, livsmedelsbutiker, restauranger och liknande.
Renhållningen sköter insamling och transport av
hushållsavfall och återvinningsprodukter. Renhållningen ansvarar också för återvinningscentralen i Åkerlund och Lappmyrans avfallsanläggning.

Det finns ett antal tydliga tendenser inom svensk
avfallshantering som också kommer att göra sig
gällande inom vår region:

Farligt avfall är avfall som är skadligt för människan och miljön. Det måste därför samlas in separat och tas om hand på ett säkert sätt. Farligt avfall lämnas vid återvinningscentralen i Åkerslund
eller vid miljöstationerna i Los och i Ramsjö.
I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av två delar: en avfallsplan
samt lokala föreskrifter för avfallshanteringen. En
ny avfallsplan och nya lokala föreskrifter har antagits av kommunfullmäktige. Avfallsplanen beskriver de framtida målen för avfallshanteringen.
De lokala föreskrifterna innehåller direkta anvisningar om hur renhållningen ska bedrivas, vilka
krav som ställs på kunderna, samt möjligheter till
undantag från bestämmelserna.

kommunernas roll tydliggörs och förstärks

•

avfallshanteringen blir alltmer komplex i
och med att olika slags avfall behandlas
på olika sätt: genom återanvändning, återvinning, biologisk behandling, förbränning
och, i sista hand, deponering

•

det regionala samarbetet kommer att öka,
eftersom varje kommun inte ensam kan
ansvara för de stora investeringarna som
måste göras i avfallsanläggningarna

•

mer resurser kommer att läggas på information

•

större fokus kommer att läggas på förebyggande arbete som syftar till att minska
avfallet och göra det mindre farligt

Förklaring:
Deponi: ett kontrollerat upplag för avfall
som inte avses att flyttas. Kallades förr
”soptipp”. På en soptipp lades blandat avfall
av alla slag i upplag och täcktes nödtorftigt
över. En modern deponi, däremot, omfattas
av stränga miljöskyddskrav med krav på
tätskikt, geologiska barriärer och lakvattenrening. Här sker ofta också någon form av
avfallsbehandling. Vilka slags avfall som
får läggas på deponi är starkt reglerat.

Framtiden

Lappmyrans avfallsanläggning stängdes för gott
i oktober 2007 och den kommer att sluttäckas
under de närmaste åren. Den del av avfallet som
inte går att återvinna och som måste läggas på
tipp, transporteras till Ulvbergets deponi i Hudiksvall.

RENHÅLLNING

•
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RÄDDNINGSTJÄNST

Mål:
Olycksriskerna i kommunen ska
minska så att färre personer dör,
färre skadas och egendomsskadorna minimeras.
Kommuninvånarna ska ha kunskap om kommunens kapacitet
vid eventuell olycka.
Kommuninvånarna ska ha kunskap om olycksrisker, så att de
kan ta eget ansvar för att minska
dessa.

Dagsläget

Förebyggande verksamhet
Kommunfullmäktige har antagit ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Varje
enskild förvaltning och kommunalt bolag
ska, i enlighet med handlingsprogrammet
och lagen om extraordinära händelser,
göra risk- och sårbarhetsanalyser för sina
respektive ansvarsområden.
Räddningstjänstens riskanalys har identifierat olika förhållanden och händelser
som kan ge upphov till skada. Analysen
innehåller också beräkningar om möjliga
konsekvenser för människor, miljö, företag, verksamheter m.m.
Ett av räddningstjänstens viktigaste arbeten är att förbättra möjligheterna för den
enskilde att själv förebygga och lindra
konsekvenserna av en olycka. Detta sker
genom rådgivning, information och utbildning, så att var och en lär sig att förebygga
och hantera situationer som kan föranleda
en räddningsinsats. Man bär själv det yttersta ansvaret att skydda sitt liv och sin
egendom för att undvika olycka eller skada. Kommunen ska samtidigt ge det stöd
som behövs för att man ska kunna fullfölja
sina skyldigheter och bidra till sin egen säkerhet.
Räddningsinsatser
Räddningstjänsten tillhandahåller den organisation, den bemanning och den kom57

petens som behövs för riskbilden och som
motsvarar de krav som finns angivna i
handlingsprogrammet.
När en olycka inträffar sker ett snabbt och
effektivt ingripande för att begränsa dess
konsekvenser. Räddningstjänsten beaktar
människor med särskilda behov, såsom
barn, sjuka, funktionshindrade och äldre.

Framtiden

Att befolkningen ökar i framtiden är inte
troligt, och den kommer förmodligen att ytterligare koncentreras till tätortstriangeln
Ljusdal-Järvsö-Färila. Riskerna för olyckor,
och konsekvenserna av dem, kommer därför att vara störst i detta område.
Klimatförändringarna medför ökade risker för översvämningsskador. Kommunen
måste vidta förebyggande åtgärder för att
minska risken för sådana skador.
Arbetstillfällena på de mindre orterna i
kommunen kommer att minska och arbetsresandet kommer att öka. Därmed minskar rekryteringsunderlaget för personal till
räddningstjänsten, och det kommer i framtiden att bli svårare att ha deltidsstyrkor på
de mindre orterna. Personalstyrkan kan
till viss del ökas genom värvning av fler
kvinnor till räddningstjänsten, men frivilliga
räddningsvärn och mindre deltidsstyrkor
blir förmodligen nödvändiga komplement
till denna värvning.
RÄDDNINGSTJÄNST

MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN

Mål:
Ljusdal ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i.
Risker och miljöstörningar ska minimeras.
En kontinuerlig riskbedömning ska göras för att så tidigt som möjligt
uppmärksamma risker.

Dagsläget

Lagen om skydd mot olyckor föreskriver
bland annat åtgärder för att förebygga och
begränsa konsekvenser av olyckor. Det
kan vara olyckor som är vållade av människan eller av naturkatastrofer där människor, egendom och/eller miljö skadas. I det
förebyggande arbetet har tillsynsverksamheten stor betydelse, särskilt när det gäller
transport av farligt gods och hantering av
brandfarliga och explosiva varor som kan
orsaka allvarliga kemikalieolyckor.
Riskhänsyn inom samhällsplaneringen
handlar framför allt om åtgärder i fråga
om vatten- och markanvändningen. Det
MILJÖSTÖRNINGAR OCH RISKHÄNSYN
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är viktigt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen uppmärksamma risker och att
ha en bred syn på risker genom samverkan mellan samhällets olika resurser, t.ex.
räddningstjänsten, kommunens bygg- och
samhällsplanering, Ljusdal Vatten, energiföretag, Vägverket, etc. Boverket har tillsammans med berörda myndigheter i en
publikation arbetat fram och publicerat rekommendationer om skyddsavstånd.
Tätorterna Ljusdal, Järvsö och Färila har
den största befolkningskoncentrationen.
Därför är riskerna för samhällsstörningar
och olyckor, liksom konsekvenserna av
dessa, störst på dessa orter.

”Östernäsområdet gör att
Ljusdals centrum upplevs som skräpigt och rörigt”
Vattentäkter
Allt kommunalt dricksvatten kommer från grundvattentäkter. Grundvattnet tas upp från grävda
eller borrade brunnar. För flera av de kommunala grundvattentäkterna saknas detaljkartor och
skyddsföreskrifter.
I en del byar finns vattenföreningar, och enskilda
fastigheter kan ha egna vattentäkter. Dessa utgörs ofta av källor. För vattenföreningar och enskilda vattentäkter finns inga särskilda skydd.
Ras och skred
Skred förekommer i lera medan ras förekommer
i sand och grus. Niporna av isälvsavlagringar
längs älvstränderna medför risker för ras.
Räddningsverket har gjort översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i de bebyggda
områden i kommunen där det finns risk för ras
och skred. Kartläggningen visar att det finns ett
behov av mer detaljerade stabilitetsutredningar
inom en handfull områden.
Översvämningskänsliga områden
Lågt belägna landområden längs vattendrag kan
översvämmas vid snösmältning eller kraftig nederbörd. Översvämningar förorsakar inte bara
förstörda hus, vägar och broar. De kan ha mer
långtgående konsekvenser än så. Översvämningarna kan slå ut avloppsreningen, lösgöra
markföroreningar samt orsaka ras och skred.
SMHI har tillsammans med Räddningsverket tagit fram kartmaterial som visar riskområden vid
höga vattenflöden. Kommunen har antagit en
riktlinje som bl.a. innebär att bygglov inte längre
ges i områden där det finns risk för översvämning. Detaljplanerna för byggrätter i översvämningskänsliga områden ska följaktligen också
omarbetas. Nya faktauppgifter föranleder att
riktlinjen nu håller på att omarbetas.
Markradon
Berggrunden är i vissa områden rik på bergarter som ger upphov till radongas. När radongasen sönderfaller bildas hälsofarliga radioaktiva produkter. Radon mäts i enheten bequerel
(Bq). Markområdena klassas som låg-, normaleller högriskområde för radon. Berörda myndig-

heter har utfärdat gränsvärden för radon i luft och
vatten. Med rätt husbyggnadsteknik, god ventilation, avluftning av dricksvattnet m.m. kan förhöjda radonhalter sänkas.
Radonförekomsten varierar mycket från plats
till plats, vilket gör det svårt att rita upp exakta
utbredningskartor. Områden där det uppmätts
höga radonhalter i inomhusluften och i brunnnar för dricksvatten är Hamra och Tandsjöborg.
Även i centrala delar av Ljusdals samhälle har
höga halter uppmätts.
Vägtrafik
Biltrafiken kan förorsaka störningar vid hårt belastade vägar, främst i form av buller och luftföroreningar. När man planerar bebyggelse eller
gör byggnadslovsprövning i områden nära hårt
belastade vägar, är det därför viktigt att tänka på
hur trafiken påverkar närmiljön. Riksdagen har
fastställt riktvärden för vägtrafikbuller.
Tågtrafik
Tågtrafik medför buller och vibrationer i omgivningarna. Trafiken påverkar den närliggande naturen och inverkar på landskapsbilden. Banverket har tagit fram buller- och vibrattionsriktlinjer
för miljökvalitet.
Transport av farligt gods
Transporter av farligt gods sker både på väg och
järnväg. Olyckor vid transport av farligt gods kan
vålla stora lokala miljöproblem och utgöra en
risk för människors hälsa. Ett sätt att begränsa
konsekvenserna vid olyckor där farligt gods är
inblandat, är att ta hänsyn till olycksrisken redan
vid den fysiska planeringen och vid utformningen
av närområden. Riskbedömning ska göras vid
planering av områden som ligger inom en zon
av 150 m från trafikleder för farligt gods, men
även andra avstånd kan komma att gälla.
Kraftledningar och omvandlingsstationer för
el
Kraftledningar och kraftledningsgator påverkar
landskapsbilden och den omgivande naturen.
Kraftledningsgator skapas för att minska risken
för att ledningar ska falla ned och skada människor och djur, men också för att underlätta
underhållet av kraftledningarna. Det finns regel59
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Luftföroreningar
Den luft vi andas är i mer eller mindre grad påverkad av utsläpp från fordonstrafik, annan förbränning, industriprocesser, jordbruk och djurhållning. Utsläppen kan bestå av giftiga eller
klimatpåverkande gaser, av stoft och partiklar i
fast eller flytande form. Lokalt har detta störst
betydelse i tätorterna, där höga koncentrationer
av föroreningar kan utgöra ett problem.

verk som reglerar kraftledningars lokalisering.
Kraftledningsgatans bredd är relaterad till hur
hög spänningen är i ledningen ovanför, ju högre spänning desto bredare gata. Under senare
år har riskerna med elektromagnetisk strålning
från kraftledningar, ställverk och transformatorer diskuterats. Gränsvärden för sådan strålning
saknas fortfarande. SSI rekommenderar dock
viss försiktighet. Därför ska försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas vid samhällsplanering och byggande.

Buller
Buller är ett stort miljöproblem i dagens samhälle och är den typ av miljöproblem som påverkar flest människor. De största bullerkällorna är
trafiken och industrin. Det är oftast ljudnivån som
avgör om bullret upplevs som störande. Andra
viktiga faktorer är bullrets karaktär och varaktighet, samt i vilken miljö och vid vilken tidpunkt
som bullret förekommer. Det är den verksamhet
som ger upphov till buller som bär ansvar för de
miljöstörningar som kan uppkomma.

Avfallsdeponier
Lappmyrans avfallsanläggning stängdes för gott
i oktober 2007 och kommer att sluttäckas under
de närmaste åren.
Historiskt sett har det funnits ett trettiotal kända
deponier av större storlek, d.v.s. avfall har lämnats där från närbelägna byar eller samhällen.
De äldre soptipparna har varit öppna och tippningen har i stort sett varit okontrollerad. Avfallssammansättningen kan därför variera och miljöfarliga komponenter kan ingå. Varje upplag och
dess omedelbara omgivning utgör en risk där
schaktning, pålning m.m. kan påverka upplagets innehåll och sätta igång processer som ger
läckage av miljöstörande ämnen. De är därför
viktigt att lämna upplagen och dess närområden
orörda.

Reningsverk och pumpstationer för avloppsvatten
Kommunens avloppsanläggningar, ledningsnät
och pumpstationer är i stor utsträckning gamla
och slitna. Innan avloppsanläggningarna sanerats och förnyats finns risker att orenat avloppsvatten påverkar grundvattnet eller rinner
ut i vattendragen. Även ett stort antal enskilda
avloppsanläggningar påverkar grundvatten och
vattendrag. Avloppsanläggningar kan också ge
upphov till andra miljöstörningar såsom buller
och lukt. Det är därför viktigt att följa de riktvärden om skyddsavstånd som finns.

Hälsingekommunerna har genomfört ett projekt
där nedlagda deponier undersökts. Projektet
har identifierat 11 deponier som behöver utredas vidare.
Förorenad mark
Vid bensinstationer, industrier, skjutbanor etc.
kan marken ha förorenats. Vid exploatering av
mark som misstänks vara förorenad ska hänsyn
därför tas till riskerna, och marken ska undersökas innan utbyggnad. I det nationella projektet
MIFO inventeras alla kända områden där markföroreningar kan förekomma. I kommunen finns
drygt 100 platser där mark kan vara förorenad.
Områden där marken är påvisat förorenad är industriområden vid Östernäs, industriområden i
Hybo och i Tandsjöborg, samt områden vid ett
antal nedlagda bensinstationer. Skjutbanor kan
också vara förorenade av bly, särskilt vid skjutvallarna.
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Industrier
Miljöstörande verksamhet och industrier är vanligtvis placerade utanför tätorterna. Störningarna
kan avse vibrationer, buller, spridning av damm,
utsläpp i luft och vatten m.m. En för många människor störande verksamhet är timmeromlastningen vid stationsområdet i centrala Ljusdal.
Verksamheten bullrar, sprider damm och gör
området skräpigt.
Berg- och grustäkter
I januari år 2008 fanns det ett trettiotal berg-,
grus- och moräntäkter i kommunen. Täktverksamhet ger upphov till transporter och buller, vilket stör närliggande bebyggelse. Under kortare
perioder kan även sprängning och krossning
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förekomma, vilket förutom ökat buller kan medföra partikelspridning i närområdet. Sprängningar i närheten av bebyggelse kan också utgöra
en olycksrisk för närboende.

säkerhet. Ökad trygghet och säkerhet skapas
dels genom praktiska åtgärder, dels genom utbildning och information som ger ökade kunskaper om förebyggande arbete.
Med ökad insikt om de hot som finns för grundvattnet kommer skyddsområdena för vattentäkter och för vattenförande formationer (t.ex. rullstensåsar och isälvsavlagringar) förmodligen att
behöva utökas.
De markområden som är förorenade kommer
att saneras allt eftersom. Avfallshanteringen
kommer att förändras så att deponering av avfall minskar, samtidigt som återvinning och återanvändning ökar. Kommunens avloppsanläggningar kommer att saneras och förbättras fortlöpande. Timmeromlastningen kommer också att
flyttas från Ljusdals centrum.

Skjutbanor, motorsport och flygplatser
I Valla utanför Färila finns en permanent skjutbana. Det finns också ett antal mindre anläggningar där skytte förekommer bara under begränsade tidsperioder. Skyttet förorsakar miljöstörningar, främst genom buller och eventuellt
läckage av bly från skjutvallarna. Vid folkparken
finns ett område som används för jetskiåkning.
Vid Forsnäset/Bränta finns en anläggning för
motocross, en anläggning för folkrace och en
flygplats för sportflygverksamhet. Miljöstörningarna från dessa aktiviteter består främst av buller och utsläpp av avgaser, men även av fysisk
påverkan i själva banområdena.

Antalet människor som utsätts för buller över
gällande riktlinjer ska inte öka i jämförelse med
de förhållanden som råder i dag.
Den fysiska planeringen ska anpassas till de
framtida riskerna. Större hänsyn ska därför
tas till klimatförändringar vid planeringen av
bebyggelse, infrastruktur, vattentäkter och olika
typer av verksamhet.

Växthuseffekten
Växthuseffekten innebär att jordens medeltemperatur stiger, vilket medför klimatförändringar.
Dessa kommer även att påverka vår kommun.
Det är svårt att på förhand i detalj beskriva hur,
men det finns indikationer på att vårt vinterklimat
kommer att bli mildare, att nederbördsmängden
kommer att öka och att vindförhållandena kommer att förändras. Ökade nederbördsmängder
och vindstyrkor förändrar snö- och vindlaster på
byggnader. Mer nederbörd ökar också risken
för skred, ras, erosion och översvämningar. En
större avrinning kan förorsaka en sämre grundvattenskvalité. Befintlig och tillkommande bebyggelse kommer också att påverkas, eftersom
ett varmare och fuktigare klimat ökar risken för
fukt- och mögelskador.

Förklaringar:
Deponera: göra sig av med, lägga i
förvar.
Deponi: förvaringsplats för avfall. Kallades
förr ”soptipp”. På en soptipp lades blandat
avfall av alla slag i upplag och täcktes nödtorftigt över. En modern deponi omfattas
av stränga miljöskyddskrav; krav på så
kallade tätskikt, geologiska barriärer och
lakvattenrening. Här sker också ofta någon
form av avfallsbehandling, t.ex. sortering.
Upplag: avgränsat område för tillfällig
eller permanent förvaring av t.ex. avfall,
produkter eller material. Beroende på användningsområdet benämns upplaget
avfallsupplag (tidigare ”soptipp”), skrotupplag, timmerupplag o.s.v.

Framtiden

Invånare och näringsidkare som bor eller verkar i Ljusdals kommun ska känna trygghet och
61
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MILJÖKVALITETSNORMER

Normer för skydd av hälsa och miljö
För att förebygga och åtgärda vissa miljöproblem har regeringen fastställt
miljökvalitetsnormer (MKN). Normerna syftar till att skydda människors
hälsa och miljön. Det är kommunerna tillsammans med myndigheterna
som ska kontrollera att inte normerna överskrids. Det kan till exempel
gälla högsta tillåtna halt av ett visst ämne i luft, mark eller vatten. I dag
finns det tre förordningar om miljökvalitetsnormer, en för omgivningsbuller
(SFS 2004:675), en för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en för
föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527).
Direktiv för omgivningsbuller
Omgivningsbuller är ett av de allvarligaste miljöproblemen i dag. EU:s
bullerdirektiv, som infördes år 2004, syftar till att minska och förebygga
olägenheter orsakade av buller i omgivningen. Direktivet genomförs i
olika skeden, med start i de områden som har störst befolkning och högst
trafikintensitet.
Normer för fisk och musselvatten
Syftet med miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten är att dessa
vatten ska skyddas mot föroreningar som kan skada fisk- och skaldjursbeståndet.
Normer och direktiv för utomhusluften
I förordningen om miljökvalitetsnormer finns angivet vilka halter av vissa
luftföroreningar som inte får överskridas i utomhusluft. Dessa föroreningar
är (MKN 2001:527): kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar PM10
samt ozon. Miljökvalitetsnormer för partiklar PM2,5 kommer troligen också
att införas. För närvarande regleras dessa partiklar genom gränsvärden
och exponeringsmål som fastställts av EU-direktiv.
Ljusdals kommun berörs av miljökvalitetsnormer för utomhusluften vad
gäller kväveoxid, svaveloxid, kolmonoxid, bly, partiklar och marknära
ozon.
Källor till luftföroreningar
Källor till luftföroreningar är: vägtrafik (främst bensin, diesel, etanol, men
även motordrivna arbetsredskap och andra fordon för nytto- eller nöjesåkning), eldning av ved, pellets, övriga biobränslen och olja både i bostäder och panncentraler, slitage från vägar - särskilt vid dubbdäcksanvändning (partiklar), avdunstning av bensin från bensinstationer, men också
andra diffusa utsläpp från industrier som t.ex. lackeringsverkstäder.
Mätningar av luftföroreningar
Vintersäsongerna 1995/1996, 1996/1997, 2003/04 samt 2005/2006
genomfördes mätningar av luftföroreningar i Ljusdals tätort. De ämnen
som mättes i varierande omfattning var kväveoxid, svaveldioxid, partiklar
(PM10 och sot), bensen och ozon. Samtliga mätningar genomfördes utifrån en referenspunkt belägen vid Förvaltningshuset. Utifrån de uppmätta
värdena har sedan förenklade beräkningar gjorts för att bedöma halterna
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på gaturumsnivå. Alla mätningar och beräkningar har gjorts i samarbete
med Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL).
Resultat från mätningar av luftföroreningar
Vägtrafik och uppvärmning är de största källorna till luftföroreningar i kommunen. Mätresultaten har hittills visat att inga värden överskrider miljökvalitetsnormerna. De ämnen som i dagsläget bedöms som mest angelägna för uppföljning är bensen och partiklar (PM10 och PM2,5). Både bensen
och partiklar har hälsovådliga egenskaper, och värdena för dessa ämnen
är relativt höga jämfört med värdena av andra ämnen som uppmätts. Det
är också angeläget att kartlägga förekomsten av bens(a)pyren.
Spridningen av partiklar
Partiklar (PM10 och PM2,5) uppkommer lokalt genom bilavgaser och genom användning av dubbdäck. Partikelhalten i luften ökar när dubbdäcken river upp fina partiklar i vägbanan eller i den sand som strötts ut vid halt
väglag. Även vedeldning och eldning i panncentraler bidrar med partiklar,
vilket oftast förorsakas av ofullständig förbränning i äldre pannor.
Tänkbara åtgärder för att minska luftföroreningshalterna
Enklare åtgärder för att minska den största exponeringen av partiklar, som
förekommer på våren, är att förlägga gatusopningen till tidiga morgontimmar och att eventuellt utföra den med våta metoder. Man kan också undvika sandning av vägar i de mest tättbebyggda områdena av tätorterna.
Exempel på andra åtgärder som kan minska partikelhalterna är minskad
dubbdäcksanvändning, sänkning av skyltad hastighet (minskat vägslitage) och utbyggnad av gång- och cykelvägar (minskad biltrafik).
Småskalig vedeldning lokalt i tätorterna kan orsaka förhöjda partikelhalter. Fjärrvärmeutbyggnaden i Ljusdal, Järvsö och Färila bidrar till att ersätta
den småskaliga vedeldningen och därmed bör bens(a)pyrenhalterna minska. Vissa mindre tätorter, t.ex. Hybo, saknar fjärrvärmenät. De mest effektiva
åtgärderna för att minska såväl partikel- som benspyrenhalt bedöms där vara
åtgärder i form av effektivare vedpannor, större andel pellets, alternativa uppvärmingssätt samt råd om eldningsteknik.
Kommunen har tillgång till beräkningsverktyget SIMAIR för att följa upp
föroreningshalter från vägtrafik i gaturum.
Vattendirektivets miljökvalitetsnormer
Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer som är mått på
den vattenkvalité som ska uppnås i grund- och ytvattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna innebär att vattenkvalitén i vattenförekomsterna inte får
försämras i förhållande till dagens kvalitéer. Vidare innebär normerna att
alla vattenförekomster ska uppnå god status senast december år 2015.
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Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) redovisa områden
som är av riksintresse. Den ska också ange hur kommunen avser att tillgodose riksintressena enligt miljöbalken (MB). Riksintressen är särskilda
och värdefulla områden i ett nationellt perspektiv. Om kommunen har en
annan uppfattning än staten om ett riksintresse ska detta framgå av översiktsplanen. Statens uppfattning framgår av det granskningsyttrande som
länsstyrelsen upprättar under utställningen av översiktsplanen, och den
bifogas sedan i den antagna översiktsplanen. Riksintressena är dock inte
slutgiltigt avgränsade förrän de prövats i ett ärende.
Ett område som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som skadar
eller motverkar intresset. Reglerna förbjuder dock inte all annan markanvändning i dessa områden, utan bara sådan användning som påtagligt skadar intresset eller påtagligt försvårar nyttjandet av det. Riksintressen kan vara bevarandeintressen, som t.ex. att skydda befintlig natur eller kulturmiljö. Det kan också röra sig om nyttjandeintressen, som t.ex.
att bevaka exploateringsmöjligheter för byggande av infrastruktur eller
materialutvinning. Vid prövning av ett lokaliseringsärende kan hänsyn
till ett riksintresse behöva tas även utanför det avgränsade området, för
att inte riksintresset ska påverkas. Detta gäller även vid kommun- och
länsgränserna. Ibland kan olika riksintressen sammanfalla och vara oförenliga med varandra. Vid en prövning ska, enligt miljöbalkens 3:e kap.
10 §, företräde ges till det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Undantagna är anläggningar för totalförsvaret, som alltid har företräde
före andra allmänna intressen.
Inom Ljusdals kommun finns många områden som är av riksintresse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturvård
friluftsliv
kulturmiljövård
värdefulla ämnen och material
energiproduktion
vindbruk
kommunikationer
turism och friluftsliv
skyddade vattendrag
Natura 2000

I miljöbalkens 3:e och 4:e kap. preciseras vad som utmärker dessa
områden. Riksintressen enligt 3:e kap. pekas ut av statliga sektorsmyndigheter. I miljöbalkens 4:e kap. pekas vissa geografiska områden ut som
med hänsyn till sina natur- och kulturvärden är av riksintresse i sin helhet. Dessa redovisas i lagtexten eller i särskild förteckning. Natura 2000områdena, som räknas till de särskilt skyddade områdena, omfattas
också av bestämmelserna i 4:e kap. och ingår i riksintressena. Det innebär att staten har inflytande över kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och kan ingripa mot planer som inte tar tillräcklig hänsyn till riksintressena. Att riksintressena tillgodoses är dock inte enbart ett statligt
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ansvar. De är av allmänt intresse och väsentliga för alla som berörs:
kommun, lokalbefolkning, besökare, näringsliv och andra intressenter.
Under respektive ämnesområde och i kartmaterialet redogörs för kommunens tolkningar och förslag till preciseringar av riksintressen. Många
av de riksintressen som finns i kommunen redovisades i 1990 års översiktsplan, ÖP90. Kommunens bedömning är att riksintressena tillgodoses
genom redovisningen i denna översiktsplan. Intentionerna i översiktsplanen är att riksintressena ska främja en hållbar utveckling, d.v.s. att
mark, vatten och annan fysisk miljö ska användas för att säkerställa en
ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktig god hushållning.
Just riksintressena är en av Ljusdals kommuns styrkor. Att vårda natur
och kulturvärden skapar förutsättningar för turismen och ökar kommunens
attraktivitet för både besökare och bofasta. Riksintressen av alla slag ska
därför vara viktiga aspekter då de berörs i detaljplaneprocessen och i
annan fysisk planering.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
Naturvård

Områden som är av riksintresse för naturvård väljs ut av Naturvårdsverket
i samråd med länsstyrelsen, kommuner m.fl. och regleras i miljöbalken
3:e kap. 6 §. Intresseområdena ska representera huvuddragen i svensk
natur samt visa på landskapets utveckling och naturens mångfald ur ett
nationellt perspektiv. Naturvårdsverket ansvarar för att länsstyrelserna och
kommunerna har aktuellt underlag då områden av riksintresse för naturvården ska behandlas i översiktsplaneringen.
Kommunens ställningstagande
I Ljusdals kommun finns 30 områden som är riksintresse för naturvård.
Många av dessa täcker stora landarealer. De riksintressanta områdena
utgörs i huvudsak av naturskogar, opåverkade dalgångar och myrkomplex.
Närmare beskrivningar och lägen finns i tillhörande kartmaterial.
De utpekade riksintresseområdena bedöms vara en resurs för kommunens
egen utveckling. Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och verksamhet skydda områden med höga naturvärden. Kommunen anser att det är
angeläget att värdefulla och relativt orörda miljöer bevaras och skyddas. Friluftsliv, turism och lokalt näringsliv ska dock även i fortsättningen tillåtas att
utvecklas. I princip sammanfaller alla utpekade riksintresseområden med
länsstyrelsens naturvårdsprogram. Vissa av dessa riksintresseområden är
formellt skyddade som naturreservat eller Natura 2000-områden, där naturmiljövärdena ska skyddas. Åtgärder som kan försämra naturmiljön och landskapsbilden ska undvikas. I skogsbruket ska särskild hänsyn tas till friluftslivs- och naturvårdsintressena, och avverkning ska anpassas till topografi
och landskapsbild. I jordbrukslandskapet och älvarnas dalgång handlar det
om att skydda naturvärdena bl.a. genom att fortsätta att hävda åkermarken
och genom att bevara forsar från vattenkraftutbyggnad.
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I flera av naturvårdens riksintresseområden har Bergstaten beviljat
undersökningstillstånd för att undersöka om det finns brytningsvärda fyndigheter av mineraler enligt minerallagen. Vid eventuell framtida utvinning
kan det innebära konflikter i fråga om markanspråken. Om frågan skulle
bli aktuell, är det viktigt att utförligt utreda vilket av intressena som medför
mest hushållning med naturresurserna.
Andra riksintressen som kan medföra en konfliktsituation är de vindkraftområden som har beslutats vara riksintressen för vindbruk. Friluftsliv kan
också skapa konflikt i områden där naturvärdena är mycket känsliga för
yttre störningar.

Friluftsliv

Områden som är av riksintresse för friluftsliv väljs ut av Naturvårdsverket
och regleras i miljöbalken 3:e kap. 6 §. Dessa områden har stora friluftsvärden när det gäller natur- och kulturkvalitéer, ifråga om tillgänglighet,
samt att de har eller kan ha attraktionsvärde för en stor mängd besökare.
Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Urvalet av områden ska också
representera Sveriges många olika landskapstyper. En av de naturkvalitéer som är viktiga för friluftslivet är variationer i landskapet.
Kommunens ställningstagande
I Ljusdals kommun finns tre större sammanhängande områden av intresse för friluftsliv och deras utbredning visas i det bifogade kartmaterialet.
Stora delar av Ljusnans dalgång, Orsa Finnmark och Voxnans dalgång
är utvalda som riksintressen för friluftsliv. Ljusnan och dess dalgång har
stor betydelse för friluftslivet och turismen i kommunen. Längs Ljusnan
förändras landskapets karaktär från mer vildmarksartad i de norra delarna
till bördiga kulturbygder i de sydligare delarna. Till riksintresset hör också
området Harsa: centrum för längdskidåkning och ett friluftsområde med
välutvecklat spårsystem, övernattningsstugor, husvagnscamping, m.m.
Orsa Finnmark är ett glest befolkat område med en vildmarksartad natur.
De utpekade riksintresseområdena bedöms vara en resurs för kommunens egen utveckling. Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och
verksamhet skydda områden med höga rekreationsvärden. Kommunen
anser att det är angeläget att den värdefulla och relativt orörda miljön
bevaras och skyddas, samtidigt som friluftsliv, turism och lokalt näringsliv tillåts att utvecklas. Kommunen ska stödja satsningar på friluftsliv och
turism i riksintresseområdena. Tillgänglighet till de värdefullaste områdena för friluftsliv ska eftersträvas för att öka deras användbarhet, dock
under förutsättning att störningar i naturkänsliga områden blir obetydliga.
I princip sammanfaller alla utpekade riksintresseområden med länsstyrelsens naturvårdsprogram och med Natura 2000-områdena, som
båda utgår från skydd av naturmiljövärdena. Åtgärder som syftar till
att förbättra friluftslivet men samtidigt försämrar naturmiljön ska undvikas.
I skogsbruket ska särskild hänsyn tas till friluftslivs- och naturvårdsintressena. Och eftersom landskapsbilden är viktig för att utveckla friluftslivet,
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ska krav ställas på skogsavverkningen. Intill sjöar och vattendrag, spår
och leder bör särskild hänsyn tas, och det är viktigt att stränder och
vattenområden hålls tillgängliga enligt allemansrätten.
Inom friluftslivets riksintresseområden finns också undersökningstillstånd
för mineralutvinning. Vid eventuell framtida utvinning kan detta innebära
konflikter i fråga om markanspråken. Om frågan skulle bli aktuell, är det
viktigt att i en bedömning noggrant utreda vilket av intressena som medför långsiktig hushållning med marken, vattnet, och den fysiska miljön i
övrigt.
Andra riksintressen som kan medföra en konfliktsituation är de vindkraftområden som blivit riksintressen för vindbruk.

Kulturmiljövård

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård väljs ut av Riksantikvarieämbetet och regleras i miljöbalken 3:e kap. 6 §. Intresseområdena är
områden som bedömts ha så höga kulturvärden att det är av vikt för hela
landet. Riksintressena ska representera landets historia, allt från forntiden
till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska bl.a. visa hur människor använt
tillgängliga naturresurser, byggnadsskick och olika estetiska ideal.
Kommunens ställningstagande
I kommunen finns 15 områden som är utsedda till riksintresse för kulturmiljövård. Dessa återspeglar den historiska utvecklingen i kommunen.
Riksintressena består av odlingslandskap, bymiljöer och fäbodvallar, men
också av förindustriell bebyggelse. Mer information om riksintressena
finns i det bifogade kartmaterialet. Kommunen anser att de värdefulla
kulturmiljöerna ska betraktas som en tillgång. Det är angeläget att
kommunens kulturarv bevaras och skyddas, men också att friluftsliv,
turism och lokalt näringsliv tillåts att utvecklas.
De flesta områdena är koncentrerade kring Ljusnans dalgång. Dalgångens största kulturhistoriska värde ligger i det helhetsintryck som ges
av odlingslandskapet, av dess fina gårdsanläggningar och värdefulla
bebyggelse. I huvudsak förutsätts oförändrad markanvändning. Det är
av stor betydelse att dessa områden inte förbuskas eller växer igen, att
bebyggelsen underhålls och vårdas samt att ny bebyggelse anpassas till
den befintliga miljön. Landskapsförändrande åtgärder bör inte heller medges inom det öppna odlingslandskapet.
Inom riksintresseområdena fins några av de hälsingegårdar som kan
komma att bli världsarvsobjekt. Dessa gårdar är speciellt skyddade
genom upprättande av områdesbestämmelser. Även den hälsingegård
som ligger utanför riksintresse för kulturminnesvård kommer att omfattas
av ett sådant skydd.
Vid prövning av bygglov ska särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska
värdena, till kulturlandskapet, den lokala byggnadstraditionen och jordbrukets intressen. Uppförande av nya byggnader bör därför prövas
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restriktivt. Skogsbruk i anslutning till miljöer med kulturvärde ska bedrivas
med särskild hänsyn enligt 30 § i skogsvårdslagen.
De flesta riksintresseområdena för kulturmiljövård sammanfaller med riksintresseområden för naturvården. I de flesta fall uppstår inga konflikter
mellan olika slag av riksintressen. Vissa konflikter kan dock uppstå där bevarandevärden för kulturmiljövården står i konflikt med restaureringsönskemål för naturvården. Ett exempel på en sådan konflikt är då flottningsrensning och byggnation av stenkistor i vattendragen står i motsatsförhållande
till behovet av biologisk återställning av samma vattendrag.

Värdefulla ämnen och material

Områden som är av riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler väljs
ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och regleras i miljöbalken
3:e kap. 7 §. Intresseområden för värdefulla ämnen och material är sådana
gruvfyndigheter som är eller bedöms kunna bli värdefulla ur en samhällsekonomisk aspekt.
Kommunens ställningstagande
I Ljusdals kommun finns områden som är av riksintresse för värdefulla
ämnen och material. Det rör sig om guldfyndigheter i Enåsenområdet i kommunens nordliga delar. Utvinning är för närvarande inte aktuell, men kan i
framtiden vara av stor betydelse för landets försörjningsberedskap. Inom
intresseområdena bör det inte ske någon planering eller någon tillståndsgivning som kan förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av resurserna.
Riksintressena för värdefulla ämnen och material bedöms inte medföra
några intressekonflikter med andra riksintressen.

Energiproduktion - vattenkraft

Områden som är av riksintresse för energiproduktion har valts ut av
Statens Energiverk (numera Energimyndigheten) och regleras i miljöbalken 3:e kap. 8 §. Intresseområdena har pekats ut för att säkerställa framtida elförsörjning och är särskilt lämpade för vattenkraftuttag.
Kommunens ställningstagande
I kommunen finns två områden som är utpekade som riksintresse för
energiproduktion. Det är Losbron och Ängra, båda belägna i Ängraåns
vattenområde. I omgivningarna finns såväl riksintresse för naturvård som
naturreservat samt skyddade Natura 2000-områden. Om vattenkraften
skulle byggas ut i de utpekade intresseområdena står detta i strid med naturvårdens intressen. Kommunen tar klart ställning för att naturvårdsintresset
tillsammans med områdets habitatvärde (Natura 2000) ska ges företräde
framför vattenkraftsutbyggnad i de nämnda områdena.

Energiproduktion - vindbruk

Områden som är av riksintresse för vindbruk väljs ut av Energimyndigheten.
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Urvalskriterierna är bl.a. områdesstorlek, beräknad medelvind och avstånd
från bebyggelse.
Kommunens ställningstagande
I kommunen finns 5 utpekade områden som är lämpliga för vindkraft.
Några av dessa områden berörs också av andra riksintressen. Vid en
eventuell vindkraftsetablering måste därför konflikter och konsekvenser identifieras och ett ställningstagande göras vad gäller nyttjandet av
områdena ifråga.
Till denna översiktsplan ska ett tematiskt tillägg göras som berör vindkraften. Tillägget syftar till att visa förutsättningar för vindkraft i Ljusdals kommun genom att föreslå lämpliga områden för vindkraftproduktion. Tillägget
ska också ange riktlinjer för utformning och prövning.

Kommunikationer

Områden som är av riksintresse för kommunikationer väljs ut av de centrala
transportverken och regleras i miljöbalken 3:e kap. 8 §. Intresseområdena
är sådana som är av nationell betydelse för transportsektorn. Järnvägens
och vägarnas riksintresse syftar till att skydda nationella och regionala
intressen av samverkande och sammanhållna transportnät.
Kommunens ställningstagande
Järnvägslinjen Norra stambanan med tillhörande spåranläggningar, växlingsbangården i Ljusdal samt delar av riksväg 84 och europaväg E45 utgör
riksintresse för kommunikationer. Sträckorna visas i det bifogade kartmaterialet.
Tillgång till goda kommunikationer är av stor betydelse för möjligheten
att bo och leva i Ljusdal. Kommunen vill därför fortsätta att arbeta för en
utveckling av såväl tåg- som vägtrafiken, eftersom båda är viktiga för
näringslivet och ger möjlighet till pendling. Att en järnväg eller väg är av
riksintresse innebär t.ex. att ny bebyggelse och nya verksamheter inte
bör lokaliseras i anslutning till vägen/järnvägen på ett sätt som kan äventyra trafiksäkerheten eller vägens/järnvägens funktion i övrigt. Därför bör
bebyggelse, skyltning och etableringar inte tillåtas i närheten av järnvägen och vägarna. Kommunens planering får inte försvåra infrastrukturens
möjligheter att utvecklas.
Järnvägstrafiken ger samtidigt upphov till mycket buller som har konstaterats vara ett stort hälsoproblem. Ny bebyggelse nära järnvägsområdena
bör därför undvikas på grund av risk för buller och vibrationer. Skyddsavståndet ska vara 50 meter på båda sidor om spåren. Säkerhetsaspekten
är också viktig. Nybyggnadsärenden och andra trafikalstrande verksamheter ska behandlas restriktivt i följande fall: då trafikförsörjningen ska
ske via en väg som korsar järnvägen, och då det bedöms att en sådan
lokalisering försvårar ett framtida borttagande av plankorsningen. När
kommunen prövar ansökningar om exempelvis bygglov eller andra tillstånd,
ska prövningen föregås av samråd med Banverket.
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Vägtrafiken ger också upphov till buller och hälsoproblem. Utmed allmänna
vägar gäller byggnadsfria avstånd. Det generella avståndet är 12 m från
allmänna vägar, men kan utökas enligt särskilt beslut av länsstyrelsen. För
riksvägarna 83 och 84 gäller 30 m byggnadsfritt avstånd från vägområdets gräns. Nya utfarter till allmänna vägar ska i möjligaste mån undvikas.
När kommunen prövar ansökningar om exempelvis bygglov eller andra
tillstånd ska prövningen föregås av samråd med Vägverket.

Totalförsvaret

Områden som är av riksintresse för totalförsvaret väljs ut av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap eller av Försvarsmakten och de områdena regleras i miljöbalken 3:e kap. 9 §.
I Ljusdals kommun finns inga riksintressen för totalförsvaret. Däremot finns
ett antal samrådsområden med 12:4-förordnanden enligt plan- och byggplanen. Länsstyrelsen har som uppgift att bevaka Statens/Försvarsmaktens intressen inom dessa samrådsområden vid eventuella vatten- och
markanvändningskonflikter. Samråd med Försvarsmakten ska ske i tidigt
skede när det gäller plan- och bygglovsärenden som handlar om objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 90 m inom tätort.

Riksintressen med geografiska
bestämmelser

Inom Ljusdals kommun finns geografiska områden som omfattas av
”särskilda hushållningsbestämmelser” enligt 4:e kap. i miljöbalken. Områdenas utbredning framgår av bifogat kartmaterial. Bestämmelserna anger
att områdena som helhet är av riksintresse på grund av sina stora samlade
natur- och kulturvärden. De bedöms också vara långsiktigt attraktiva för
turism och friluftsliv i såväl ett nationellt som ett lokalt perspektiv. Ingrepp
i miljön får endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar dessa värden. De särskilda hushållningsbestämmelserna ska dock
inte utgöra ett hinder för utvecklingen av befintliga tätorter respektive det
lokala näringslivet, eller vid uppförandet av anläggningar som behövs för
totalförsvaret.

Turism och friluftsliv

Kommunens ställningstagande
Vad beträffar området längs Ljusnan från Färila till Bergvik, anger
miljöbalkens 4:e kap. 2 § att särskild hänsyn ska tas till turismen och
friluftslivet då bedömning sker av tillåtligheten för exploatering eller andra ingrepp i denna miljö. Enligt 3:e kap. i miljöbalken ligger det
utpekade riksintresset i sin helhet inom område för riksintresse för friluftslivet. Kommunen anser att riksintressena kring Ljusnans dalgång är en
resurs för kommunens egen utveckling och stöder generellt naturvården
samt turismens och friluftslivets intressen. Kommunen anser att det är
angeläget att områdets värdefulla och relativt orörda miljö bevaras och
skyddas, men att friluftsliv, turism och lokalt näringsliv tillåts utvecklas. De
delar som är attraktiva för turism och friluftsliv bör användas så att de blir
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allmänt tillgängliga och utnyttjade. Fysiska åtgärder som utförs (t.ex. uppförandet av byggnader eller byggandet av leder) för att stärka det rörliga
friluftslivet ska utföras så att skyddet för riksintressena tillgodoses. På så
sätt synliggörs samtidigt riksintressena på ett bättre sätt.
Obebyggda områden kan komma att behöva tas i anspråk. Stränderna
ska dock vara tillgängliga för allmänheten. Större turistanläggningar bör
lokaliseras till eller i anslutning till de tätorter där det finns goda förutsättningar för utveckling.
Åtgärder som kan försämra naturmiljön och landskapsbilden ska undvikas.
I skogsbruket ska särskild hänsyn tas till friluftslivs- och naturvårdsintressena. Slutavverkning ska anpassas till topografi och landskapsbild. Ingen
ytterligare täktverksamhet bör tillåtas.
På flera av turismens och friluftslivets riksintresseområden finns dock
undersökningstillstånd. Sådana kan i förlängningen innebära konflikter
i fråga om markanspråken. Om frågan skulle bli aktuell, är det viktigt
att utförligt utreda vilket av intressena som främjar en långsiktig hushållning
med mark och vatten.

Skyddade vattendrag

Kommunens ställningstagande
Riksdagen har beslutat att delar av Ljusnan och Voxnan med tillhörande
käll- och biflöden ska ingå i riksintressen för skyddade vattendrag. Detta
regleras i miljöbalkens 4:e kap. 6 §. Det betyder att vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål inte får göras i dessa områden. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast förekomma om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.
Förbudet gäller inte ifråga om vattenverksamhet som endast förorsakar
obetydlig miljöpåverkan. Riksintresset innebär dock inte att hinder föreligger för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Syftet med att förbjuda vattenreglering i dessa älvar är att skydda områdenas stora natur- och kulturvärden. Sett ur det estetiska perspektivet kan
därför riksintresse för skyddade vattendrag också vara oförenligt med nya
riksintressen för vindkraftsbruk. Avvägningar får då göras vid prövning om
mest långsiktig hållbarhet. I övrigt är kommunens bedömning att riksintresse för skyddade vattendrag inte medför några intressekonflikter med
andra riksintressen. Inom områdena för skyddade vattendrag finns dock
undersökningstillstånd. Sådana kan i förlängningen innebära konflikter i
fråga om markanspråken. Om frågan skulle bli aktuell är det viktigt att noggrant utreda vilket av intressena som ger den mest hållbara utvecklingen.

Natura 2000

Kommunens ställningstagande
I kommunen finns ett fyrtiotal områden som av riksdagen är utsedda som
Natura 2000-områden. Dessa regleras i miljöbalkens 4:e kap. 8 §. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Områdena är
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klassade som riksintressen enligt 4:e kap. i miljöbalken, och är att
betrakta som geografiska riksintressen. Syftet är att värna naturtyper och
livsmiljöer för de arter som EU-länderna kommit överens om. Skapandet
av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk
mångfald.
För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. Inom områdena
råder tillståndsplikt för verksamheter och åtgärder som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i dessa områden. Ingrepp som riskerar att på ett
betydande sätt påverka bevarandestatusen negativt får inte genomföras i
Natura 2000-områdena utan regeringens tillstånd. Ibland krävs även samråd med EU-kommissionen. För att ett område ska få exploateras krävs
mycket starka skäl, och medlemslandet måste kompensera ingreppet
genom att t.ex. utse ett nytt Natura 2000-område som ersätter det förlorade området och dess naturvärden.
I flera av Natura 2000-områdena har Bergstaten beviljat undersökningstillstånd för att undersöka om det finns brytningsvärda fyndigheter av
mineraler enligt minerallagen. Vid eventuell framtida utvinning kan det
innebära konflikter i fråga om markanspråken. Om frågan skulle bli aktuell är det viktigt att utförligt utreda vilket av intressena som medför bästa
hushållningen med naturresurserna.
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En konsekvensbeskrivning har upprättats för att visa konsekvenserna av förslaget till översiktsplan. I beskrivningen redovisas hur översiktsplanen medverkar till en hållbar utveckling. Ambitionen är att översiktsplanens konsekvenser ska kunna förstås utan svårighet.
Miljöbedömning av översiktsplaner
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Enligt
PBL 4:2 (plan- och bygglagen) ska bestämmelserna i MB 6:11-6:18 och 6:22
(miljöbalken) tillämpas i de fall som genomförandet av planer och program
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 G).
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 4 § anges att genomförandet av en översiktsplan alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan,
och därför ska en miljöbedömning göras. Med hänsyn till översiktsplanens
karaktär, redovisas endast en övergripande miljöbedömning (konsekvensbeskrivning). Denna ligger till grund för ett granskningsförfarande enligt planoch bygglagen.
Syfte
Syftet med en miljöbedömning av en översiktplan är att integrera miljöaspekterna i vid bemärkelse i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Konsekvensbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Den kan vara ett viktigt hjälpmedel för läsaren att bilda en egen
uppfattning om innebörden av översiktsplaneförslaget och kan stimulera till
debatt. Konsekvensbeskrivningen ska också ge beslutsfattarna ett korrekt
och informativt beslutsunderlag. Det ska vara lätt att utläsa vilka konsekvenser vissa ställningstaganden har för den fortsatta utvecklingen, och även
vilken inverkan en stagnation har.
Miljöbedömningen är en process, och en konsekvensbeskrivning ska framställas parallellt med översiktsplanen för att kunna utgöra ett underlag för
miljöbedömningen.
Konsekvensbeskrivningen för översiktsplanen ska också ligga till grund
för kommande fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, för behovsbedömningar och eventuella egna miljöbedömningar.
Genomförande
Denna konsekvensbeskrivning har upprättats vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ljusdals kommun inom ramen för översiktsplanearbetet.
Geografisk avgränsning
Översiktsplanen gäller för hela Ljusdals kommun och därmed följer den geografiska avgränsningen den territoriella gränsen för kommunen. Konsekvensbeskrivningen beskriver övergripande den inverkan översiktsplanens genomförande innebär.
Avgränsning av konsekvensbeskrivningen
Många av översiktsplanens förslag ligger på en övergripande nivå och därför kommer konsekvensbeskrivningen också att göra det. Beskrivningen av
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planens konsekvenser ska utvecklas under hela planeringsprocessen: dels
under samråds- och utställningsskedet där synpunkter och kunskapsunderlag inhämtas från myndigheter, organisationer och allmänhet, dels i samband med t.ex. kommande fördjupningar av översiktsplanen eller vid detaljplaneläggning. Vid genomförandet av planen i dess olika delar förutsätts att
konsekvenserna utarbetas mer ingående.
Beskrivningen kan bl.a. ses som ett försök att redovisa hur översiktsplanen,
ett av kommunens viktigaste planeringsinstrument, medverkar till en långsiktig hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär inte bara hållbar utveckling ur ekologisk synpunkt, utan inbegriper också de sociala och ekonomiska
faktorerna. I översiktplanen ska det tydligt redovisas vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser planen får om den genomförs. Dessa
är ömsesidigt beroende av varandra. Ekologisk uthållighet är grunden för ett
långsiktigt hållbart samhälle, men för att nå ekologisk uthållighet krävs oftast
att det i samhället råder social och ekonomisk uthållighet.
En grundläggande svårighet ligger i frågan vilken inverkan översiktsplanen har på den sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen.
Översiktsplanen kan t.ex. utrycka målsättningar ifråga om markanvändningen (bostäder, service m.m.), men den rår bara i begränsad utsträckning över de investeringar som behövs för att förverkliga målen. Konsekvenserna, såväl positiva som negativa, är svåra att bedöma i sin helhet
eftersom genomförandet av planen är beroende av en rad faktorer som
kommunen inte råder över. Dessa faktorer kan handla om privata initiativ, regional utveckling, företagsamhet i kommunen, den privata sektorns
investeringskapacitet m.m. En förhållandevis liten kommun som Ljusdals
kommun är - i likhet med andra svenska kommuner - beroende av vad
som händer i omvärlden. Planeringsförutsättningarna förändras också med
tiden, och vad som händer i framtiden är okänt.
I översiktsplanen föreslås inte några dramatiska förändringar av mark- och
vattenanvändningen. I stället är översiktsplanens fokus att visa hur kommunen i framtiden ska medverka till en hållbar utveckling, bl.a. genom att satsa
på att förstärka och utveckla befintliga värden och verksamheter. Förutom
att översiktsplanen traditionellt redovisar kommunens planerade mark- och
vattenanvändning, handlar planen också om annat. Den handlar mycket om
viljeinriktningar som syftar till att förändra de attityder och förhållningssätt
som har betydelse just för en hållbar utveckling.
Konsekvensbeskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kapitlen diskuteras utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Flera
av kapitlen diskuteras separat, medan andra kapitel berörs i gemensamt
avsnitt. Det handlar mycket om vilka intressekonflikter som kan uppstå när
olika intressen vägs mot varandra. Meningen är att de diskussioner som förs
ska underlätta utvärderingen av planförslaget.
Nollalternativ
I en miljökonsekvensbeskrivning ska även ett jämförelsealternativ beskrivas, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet utgör en referens för att
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tydliggöra skillnader mot övriga alternativ. Det är ett jämförelsealternativ
som beskriver en förväntad situation om översiktsplanen inte antas och genomförs. Gällande kommuntäckande översiktsplan från 1991 samt fördjupade översiktsplaner för Mellanljusnans dalgång (1988), Färila (1988) och
Järvsö (1988) förväntas i nollalternativet vara de strategiska dokument som
ska ge vägledning vid planering av markanvändning i kommunen. Även om
de regelbundet skulle aktualitetsförklaras, kommer dessa planer i många
hänseenden att vara i behov av uppdatering.
Det nya planförslaget anger en tydlig inriktning. Avsikten med en ny översiktsplan är att ta ett helhetsgrepp vad gäller en långsiktig hållbar utveckling
och få en utformning som ger bättre förutsättningar för att skapa en god
livsmiljö och utveckla samhällsbyggandet.
Beskrivningen av nollalternativet koncentreras till detta kapitel och kommer inte att behandlas vidare i respektive avsnitt. Gällande översiktsplaner förväntas i nollalternativet vara de strategiska dokument som ska
ge vägledning i frågor som rör mark- och vattenanvändningen, även om
översiktsplanerna är och kommer att bli allt mer inaktuella i många avseenden. Gällande planer saknar också en social dimension. Eftersom översiktsplaneförslagets ansats är att främja en hållbar utveckling och beskriva
hur livsmiljön kan utformas, är det emellertid svårt att ingående redogöra
för ett nollalternativ som inte är alltför teoretiskt. I praktiken innebär ett nollalternativ dock inte att utvecklingen avstannar eller stagnerar i Ljusdal. Men
inriktningen att främja en hållbar utveckling kan utebli.
Nollalternativet gör det således svårare att uppnå de nationella miljömålen,
eftersom miljömålens intentioner saknas i nu gällande planer. Planerna
saknar också synsättet att betrakta Ljusdal-Färila-Järvsöområdet (tätortstriangeln) som ett utvecklingsområde och att detta ska fungera som en tillväxtmotor för hela kommunen. Vidare lyfter inte nu gällande planer fram kulturarvets och kulturmiljöns roll i den sociala sammanhållningen eller deras
betydelse som en av de viktigaste beståndsdelarna i samhällsutvecklingen.
Nu gällande planer bekräftar inte heller tankegångarna om förtätning eller
andra förändringar som rör de centrala delarna av Ljusdals tätort. Planerna
ger heller inte någon vägledning om hur kommunen ska planera och skapa
förutsättningar som gynnar en utveckling mot såväl ekologisk, ekonomisk
som social hållbarhet. Sist, men inte minst, stödjer inte de nu gällande
planerna ambitionerna om sektorövergripande samarbete och förstärkning av förebyggande folkhälsoaspekter, som är särskilt viktiga inom och
mellan områdena fysisk planering och byggande, miljö- och hälsoskydd
samt skola, vård och omsorg.

Befolkning

För att nå en hållbar utveckling som innefattar alla, måste den fysiska
planeringen utgå från alla gruppers behov. Ibland kan dock olika individers
behov stå i konflikt med varandra. Permanentboende och fritidsboende
kan t.ex. ha olika intresse av att utveckla omgivningarna. Ortsborna vill
att bygden ska utvecklas, medan de tillfälligt boende har kommit för att få
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lugn och ro och inte har lika stort behov av utveckling. Detta kan medföra att
intressekonflikter uppstår.
Ekonomiska konsekvenser
För att kunna nå en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling måste en
någorlunda jämn åldersfördelning hos befolkningen eftersträvas. De
senaste decenniernas trend med minskat invånarantal måste vända. Ett
sätt att vända trenden är att få kommunens ungdomar att stanna kvar eller återvända efter avslutade studier. Därför är det viktigt att kommunen upplevs som attraktiv även bland ungdomar, annars finns risken att
de inte återvänder efter avslutade studier. Den kommunala ekonomin är
beroende av att tillräckligt många invånare kan ge nettobidrag till kommunens kassa i form av skatter och avgifter. Det omvända förhållandet, då
många är beroende av kommunens resurser i form av olika bidrag, påverkar
kommunens förmåga att tillhandahålla samhällsservice och investeringar.
Folkhälsan är en förutsättning för en sund samhällsutveckling och för välstånd. Förutom att skapa personligt lidande urholkar en dålig folkhälsa
också samhällsekonomin. Att värna invånarnas hälsa är därför lika viktigt
för samhället som för individen.
Sociala konsekvenser
En ökad befolkningsmängd ger många positiva kringeffekter. Det skapar
ett bredare skatteunderlag och fler arbetstillfällen i skola, barnomsorg och
äldreomsorg m.m.
En väl åldersblandad befolkning ger en större grundtrygghet i samhället och minskar den regionala försörjningsbördan som annars kan bli en
belastning vid underskott av invånare i arbetsför ålder.
Livskvalitet i vardagsmiljön spelar en allt större roll vid bosättningsbeslut. Därför är det viktigt att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen och
skolor av bra kvalitet m.m. En bra skola kännetecknas av att den ger
barnen trygghet och självkänsla, vilket är viktigt för barnens uppväxt och för
att de ska vilja bli goda samhällsmedborgare.
Det offentliga rummet stimulerar till möten mellan människor, vilket kan
minska segregation och intolerans. Det är viktigt att kommunen värnar det
offentliga rummet, antingen genom att tillhandahålla allmänna resurser
eller genom att stimulera till någon typ av samarbete. Det är också tänkbart att kombinera båda. Genom att skapa möjligheter för möten mellan
människor bidrar kommunen till delaktighet och gemenskap där människor
kan utvecklas tillsammans. Därigenom kan också samhället utvecklas. En
viktig länk i utvecklingen är folkrörelser, föreningar och organisationer.
Ekologisk aspekt
Ljusdals kommun är relativt glest bebyggt, vilket medför att många
invånare i kommunen är bilberoende. Samtidigt går utvecklingen mot en
alltmer centraliserad handel och offentlig service. Detta ökar transportbehoven i samhället och motverkar en långsiktigt hållbar utveckling.
KONSEKVENSBESKRIVNING
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Kulturarv och kulturmiljö

Kulturmiljön har en framträdande plats i miljökvalitetsmålen. I många av
målen, däribland ”god bebyggd miljö” och ”levande sjöar och vattendrag”,
berörs kulturmiljön. Skyddet av kulturmiljöer och kulturarv prioriteras så
långt som möjligt i den fysiska planeringen, och så ska ske även i fortsättningen. Många av kulturvärdena i kommunen ingår och kommer att ingå i
de formellt skyddade områdena. Det är lättare att ta hänsyn till och värna
om de värden som är skyddade än de värden som saknar skydd och är
utbredda. Det finns kulturvärden som helt saknar skydd och en stor del av
dem finns på privat mark. Dessa värden måste hanteras i ett större och
sammanhängande landskapsperspektiv.
Ekonomiska aspekter
En levande kulturmiljö är en resurs för samhället och är viktig för kommunens
konkurrenskraft. En rik och välskött kulturmiljö kan skapa förutsättningar för
ökad kreativitet och företagsamhet. En naturlig följd av marknadsföring av
kulturvärden är emellertid att antalet besökare ökar. Detta innebär en viss
risk för ökat slitage inom kulturmiljöområdet, vilket kan minska såväl upplevelsen som dess attraktionskraft för besökaren.
Sociala aspekter
Större kunskap om det egna kulturarvet och kulturmiljön leder till ökad
trygghet, delaktighet, förstärkt identitet och sammanhang i tillvaron. Dessutom ger kunskapen om kulturvärdena en större efterfrågan och därmed
ett bättre skydd för kulturarvet. Därför är en bredare insikt om kommunens
kulturtillgångar önskvärd. Att synliggöra arbetsprocessen med detaljplaneprövning och områdesbestämmelser är något som kan öka medvetenheten.
Ekologiska aspekter
Ett öppet kulturlandskap utgör en viktig och central del av kulturmiljön. Landsbygdens utveckling och dess påverkan på biologisk mångfald
och kulturmiljö är dock svår att förutse. En nedläggning av jordbruk eller
ändrad näringsinriktning kan leda till att viktiga kulturmiljövärden går förlorade. Vid bevarandet av kulturlandskapet genom rätt skötsel värnas en god
bebyggd miljö och en biologisk mångfald. Det är därför viktigt att det sker
en positiv utveckling av landsbygden.

Bebyggelse

Kommunen kan i egenskap av stor markägare vara med att skapa en god
bebyggelsemiljö. Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv är det optimalt att ny
bebyggelse i första hand koncentreras till tätorterna genom förändring av
markanvändning och bebyggelseförtätning, i andra hand i direkt anslutning till tätorterna. Vid exploatering av tidigare obebyggd mark kan det lätt
uppstå konflikter mellan motstående intressen. Det gäller t.ex. natur- och
friluftsmark, men även då närmiljön kring befintliga bostäder berörs. Vid
bebyggelse i tätorternas ytterkanter och i anslutning till verksamma jordbruk kan problem med lukt och luftpartiklar bli mer påtagliga. Nya bostäder
och jordbruk kan då stå i konflikt med varandra. Vid upprättande av detaljplaner och beviljande av bygglov bör även jordbrukets intressen uppmärksammas.
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En fråga som kan bli av särskilt stort intresse är byggandet i strandnära
områden. Här måste göras lämpliga fördelningar mellan goda boendemiljöer för ett fåtal och bra tillgång till strandområden för många. Att erbjuda
strandnära lägen för bebyggelse är en övervägningsfråga. Här finns och
kommer alltid att finnas en målkonflikt mellan allmänna och enskilda intressen. Tomter i strandnära lägen är attraktiva ur ett enskilt intresse, men står
samtidigt i konflikt med fritidsintressena för en större grupp. Allmänhetens
tillträde till strandområden bör därför säkerställas. Det kan t.ex. ske genom
att anordna stråk mellan strand och bebyggelse. Områden som är attraktiva
för fritidsbebyggelse kan också vara av intresse för natur- och kulturvården
respektive näringslivet.
Ett uppmjukande av strandskyddsbestämmelserna kan medföra att vissa
strandnära områden tas i anspråk för bebyggelse. Med den stora tillgång
på strandområden som finns i kommunen, i kombination med ett relativt
lågt bebyggelsetryck, innebär det att endast mycket marginella strandnära
områden kommer att tas i anspråk.
Ekonomiska aspekter
Att förtäta bebyggelse ger ett effektivt nyttjande av tidigare gjorda samhällsinvesteringar, eftersom anslutningar kan göras till befintlig infrastruktur, exempelvis infrastruktur för energiuppvärmning, VA- och transportinfrastruktur. En förutsättning är att systemen är dimensionerade för en
utbyggnad. En annan fördel med förtätning är att transportbehoven minskar och att det ger ett större underlag för service, både offentlig och
privat.
Ökade möjligheter till distansarbete och fler aktiva år i livet har gjort att
fritidshusboendet har förändrats under senare år. Fritidshusen används
i dag mer än tidigare och omvandlas emellanåt också till permanentboende. Ljusdal kommun tillhör den kategori kommuner som har relativt
mycket fritidsboende i förhållande till den fasta befolkningen, och efterfrågan på fritidsboende beräknas fortsätta, särskilt ifråga om strandnära
boende.
Att kunna erbjuda bostäder/fritidshus i strandlägen ökar kommunens
attraktionskraft och kan kanske också locka fler att bosätta sig permanent i kommunen. En ökad fritidsbefolkning innebär en ekonomisk tillväxt,
eftersom den utgör ett underlag för småföretagande och den lokala
detaljhandeln. Om fler fritidshusägare väljer att bli permanentboende
gynnar det kommunen i ett större perspektiv. Men omvandlingen kan också
ge upphov till ökade omsorgskostnader för hemtjänsten. Att ha en restriktiv
hållning när det gäller strandnära boende kan medföra konsekvenser som
minskad/stagnerad befolkningsmängd, minskad service och minskad attraktionskraft för kommunen.
Sociala aspekter
Ett bra boende för alla är en viktig social fråga. För den sociala hållbarheten är det grundläggande att det finns ett utbud för boende i olika åldrar
och olika livssituationer. Framtidens boende bedöms bli mer individuali-
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serat än idag. Det blir allt vanligare att personer med funktionshinder bor i
ordinärt boende med olika former av stöd.
Bostadsbeståndet är till stora delar föråldrat i det avseendet att många hus
saknar hiss, och för många rörelsehindrade är hiss en förutsättning för att
inte bli isolerade i sina hem. Nybyggnation och/eller renoveringar som leder
till fler hus med hissar och fler möjligheter till marknära boende skulle öka
den fysiska tillgängligheten. Detta ger fler valmöjligheter för alla kategorier
av boende, särskilt för äldre och funktionshindrade. Kommunen har enligt
socialtjänstlagen ansvar för olika boendeformer. För att den så kallade kvarboendeprincipen ska fungera, är det viktigt att bostadsbeståndet moderniseras. Om tillgången till lämpliga bostäder är säkrad för framtiden innebär
det trygghet för den enskilde och hållbarhet ur den sociala synvinkeln. För
att nå målet är samarbete mellan de olika förvaltningarna viktigt.
Ett sätt att skapa levande tätorter är att blanda verksamheter och
bostäder. På centrala platser kan det vara nödvändigt att tillåta en högre
exploatering fördelad över dygnet. Det medför fler människor i rörelse,
vilket i sin tur leder till större trygghet och säkerhet. En blandad bebyggelse
är speciellt viktig för äldre och barn samt för dem som inte har bil. Samtidigt
kan en ökad integrering av bostäder och verksamheter innebära risk för
störningar mellan boende och verksamma.
Förtätning av bebyggelse får inte ske på bekostnad av grönytor. Orternas
obebyggda ytor ska inte bara ses som en resurs för bebyggelse, utan också
som en resurs för grönytor. Grönytor kan inspirera till motion och närrekreation, de främjar social kontakt, anses ha en god psykisk påverkan och även
positiva effekter på folkhälsan.
Det pågår en omstrukturering på landsbygden, där jordbruksfastigheter
säljs och används till fritidsboende. Detta är en tendens som beräknas
fortsätta och som främst berör de mest attraktiva områdena. För omkringliggande permanentboende kan en sådan utveckling innebära en upplevelse av otrygghet, eftersom deras närområde avfolkas under stora delar av
året. Samtidigt måste fritidsboendet ses som ett värdefullt komplement till
fastboende, då det kan ge underlag för bibehållande av service i glesbygd.
Vid planering av bebyggelseområden i utkanterna av tätorterna kan det vara
svårt att uppfylla hållbarhetskriterierna. Ofta handlar det om avsaknad av
tillgängliga gång- och cykelvägar respektive samhällsservice. Bebyggelse
i perifera lägen bidrar inte till att minska bilberoendet utan ökar snarare
bilberoendet. Boendemiljöer bör därför lokaliseras på så sätt att transportbehovet minskas, att områdena upplevs som attraktiva och att servicenivån
kan hållas på en god nivå.
Ekologiska aspekter
Förtätning av bebyggelse ger många fördelar såväl ur ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv, men det finns också nackdelar. Fördelen
med förtätning är bl.a. att tätortsnära områden inte exploateras. Det kan
t.ex. handla om ett skogsparti som används som rekreationsområde eller
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som produktiv jordbruksmark. Nackdelar med att förtäta bebyggelsen är
att exploateringstrycket ökar på tätortens ekologiska system inom tätorterna. Det är därför viktigt att säkra de ekologiska systemen inom tätorterna,
t.ex. genom att utvärdera dem i en grönplan. Förtätning kan också hämma
utvecklingen av grönstrukturer, minska den biologiska mångfalden och
stänga vandringsstråk/spridningskorridorer för djur och växter. Förtätning
försvårar också det lokala omhändertagandet av dagvatten.
En ökad användning av fritidshusen innebär att den miljömässiga belastningen ökar, eftersom fritidshusen ofta har enklare avloppssystem än det
kommunala avloppssystemet.
Bebyggelse i strandnära läge kan stå i konflikt med naturintressen,
eftersom en alltför generös hållning i strandskyddsfrågan kan innebära en
utarmning av djur- och växtliv i strandnära zoner.

Friluftsliv och natur

En av kommunens största resurser är naturen. Den ger stora förutsättningar
för ett aktivt friluftsliv för såväl invånare som turister. Friluftsliv och natur är
viktiga inslag i kommunens planerings- och utvecklingsarbete. Planeringen
bör vara sektorövergripande och fokusera på helheten, för att bevara den
rika naturen och skapa möjligheter till rekreation.
Natur- och rekreationsområden i tätortsnära lägen har stora värden som
måste värnas och vårdas på rätt sätt. Grönområden i tätorterna som redovisas i översiktsplanen ska bidra till att förstärka grönstrukturen samt bidra till
bevarande och utveckling av tätorternas natur- och rekreationsvärde.
Begreppet friluftsliv inrymmer många olika slags aktiviteter, och olika
fritidsintressen kan stå i konflikt med varandra. Exempelvis kan det rörliga
friluftslivet stå i konflikt med motorsport och skoterkörning.
Ekonomiska aspekter
En utveckling av fritids- och rekreationsområden, med ett varierat aktivitetsutbud i eller anslutning till tätorterna, kan få ekonomisk betydelse
genom ökad turism och nya företagsetableringar. Utvecklingen är viktig för kommunens konkurrenskraft, eftersom en ort med goda förutsättningar för rekreation och fritid kan bli mer intressant för framtida företagsetableringar.
I lagstiftningen anges att områden som har betydelse för friluftslivet och
naturvård ska skyddas mot åtgärder som kan skada dess värden. Det kan
t.ex. handla om buller, upplag, täkter eller skogsavverkning. Det kan också
finnas risk för att andra allmänna intressen (t.ex. nya trafikleder) som gynnar
andra samhällsekonomiska områden kan inkräkta på områden som nyttjas
för rekreation och friluftsliv. Detta gäller även kravet på ett rationellt skogsbruk. Det är viktigt att väga de olika intressena mot varandra och att prioritera.
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Sociala aspekter
Naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör samman, och goda möjligheter till rekreation och friluftsliv bidrar till den sociala hållbarheten. Det
ger också bra förutsättningar för god folkhälsa och ökat miljömedvetande.
Bostadsnära grönområden och idrottsplatser har särskilt stora sociala
värden. Det är därför värdefullt för den sociala sammanhållningen att det
finns tillgång till sådana områden. För barn är det viktigt att få ett eget förhållande till naturen och ett intresse för friluftsliv och uteaktiviteter. Ur ett
jämställdhetsperspektiv är det betydelsefullt att alla erbjuds möjligheter
till friluftsliv, oavsett socioekonomiska skillnader, kulturell bakgrund, ålder
eller kön. Med hjälp av styrning och planering säkerställer kommunen att
rekreations- och friluftsaktiviteter är tillgängliga för alla. Det är också viktigt
att mark bevaras som närrekreationsområde, så att den även i framtiden är
tillgänglig för friluftslivet.
Ekologiska aspekter
Populära aktiviteter med många besökare bidrar till social hållbarhet och
ökar kommunens konkurrenskraft. Samtidigt kan aktiviteterna medföra
hårdare förslitning av området och därmed minska den ekologiska hållbarheten. En ökad tillgänglighet och utbyggda anläggningar kan också leda till
att belastningen på ekosystem och biologisk mångfald blir större, genom
mer störningar och problem med slitage och nötning. En god planering av
kommunens rekreations- och friluftsaktiviteter ska förhindra att natur- och
kulturvärden och miljön utsätts för hårt slitage.

Näringsliv

I kommunen finns outnyttjade markresurser både för industri- och tjänsteverksamhet. Vid nyetablering ska verksamheterna i första hand lokaliseras
till redan exploaterad mark för en mer effektiviserad markanvändning.
En stor del av kommunens näringsliv består av tjänsteföretag. Dessa har
andra krav än traditionella industriföretag ifråga om lokalisering, samtidigt
som deras verksamhet inte ger upphov till några större störningar i form av
godstrafik och buller. Tjänsteföretag är ett bra exempel på verksamhet som
går bra att blanda med bostäder.
Ekonomiska aspekter
Näringslivsfrågorna är av särskild vikt för den ekonomiska utvecklingen i
kommunen. En positiv näringslivsutveckling ger ekonomisk tillväxt och
genererar arbetstillfällen. Såväl den kommunala ekonomin som samhällsekonomin i stort är beroende av privata aktörers investeringar i olika
slags verksamheter. Ett väl utvecklat och differentierat näringsliv ger en
robust ekonomi, eftersom den minskar kommunens känslighet vid strukturomvandlingar och ökar möjligheten för att skapa en självgenererande tillväxt.
Sociala aspekter
Förutom tillgången på lämplig mark finns det för näringslivet andra
viktiga lokaliseringsfrågor. Det handlar bl.a. om attraktiva och välbelägna
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boendemiljöer med god social infrastruktur (skola och barnomsorg), men
också bra kommunikationer och välutbildad arbetskraft. Dessa faktorer
sammanfaller med det som kännetecknar en god social hållbar utveckling.
Kommunen har en segregerad arbetsmarknad, vilket inte gynnar den sociala hållbarheten. Ur planeringssynpunkt är det svårt att påverka näringslivets
könsuppdelning. Ett sätt kan dock vara att kommunen går i bräschen vid
egen rekrytering och har en öppen inställning till ökad mångfald.
Ekologiska aspekter
Att använda exploaterad mark vid företagsetableringar ger ekologiska fördelar. Obrukad mark sparas till andra ändamål, samtidigt som exploaterad mark ofta har ett gynnsammare läge ur transportsynpunkt. På så sätt
kan det dels medverka till ett minskat transportbehov, dels stimulera till mer
miljövänliga transportalternativ som t.ex. cykel.
Samlade centrumkärnor kan bidra till minskade utsläpp inom kommunen
och regionen, eftersom ett bra lokalt utbud minskar behovet av bilresor
både inom och utom kommunen. En välutvecklad lokal handel ökar också
möjligheterna att erbjuda lokalt odlad mat. Det finns ingen extern handel i
kommunen, och någon sådan är inte heller aktuell i den geografiska betydelsen. Risker med externhandel är att den ökar transportbehoven och kan
utarma handeln i centrum. Externhandel kan också motverka ett långsiktigt hållbart samhälle både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. Fördelar med extern handel är dock att priserna för konsumenterna blir billigare
eftersom konkurrensen ökar.

Kommunikationer och infrastruktur

Inom kommunen är transportsystemet till stor del uppbyggt för privatbilism.
Samhällets bilberoende kommer även i fortsättningen att vara stort, eftersom kommunens orter har för få invånare för att kunna bilda underlag för
en mer välutvecklad kollektivtrafik. Dessutom bor många av kommunens
invånare i orter eller på landsbygden där bilinnehav är en förutsättning för
att nå arbetsplatser, fritidssysselsättning, service m.m.
Med undantag för den nya dragningen av väg 84 över Ljusnan finns för närvarande inte några reella planer på större statliga infrastruktursatsningar i
kommunen, vilket kan påverka kommunen på ett negativt sätt. Det innebär
bl.a. att tätorterna i kommunen kommer att ha kvar genomfartstrafik under
innevarande planperiod.
Vid utbyggnad av vägar i nya sträckningar är det troligt att kulturlandskap
och annan värdefull mark tas i anspråk. För dessa områden kan det innebära stor miljöpåverkan med buller och avgaser. Risk finns att konflikt uppstår
och kan utgöra ett hinder för utvecklingen av infrastrukturen.
Ekonomiska aspekter
Satsningar på förbättrade transportsystem är en av grundförutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Goda kommunikationer är en betydelsefull
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komponent i kommunens konkurrenskraft när det gäller att attrahera boende och företag. För den enskilde är fungerande kommunikationer en viktig
faktor vid bosättningsbeslutet. Företagen gynnas också av goda kommunikationer, eftersom det förstorar deras rekryteringsomland. Genomgripande
förändringar av infrastrukturen kräver dock stora investeringar som bara
kan hanteras med statliga medel.
Sociala aspekter
Utbyggnad av gång- och cykelvägar främjar miljövänliga transportval och
ger förutsättningar för människor att förflytta sig mer miljövänligt. Det ger
också ökad möjlighet till vardagsmotion och positiva effekter för folkhälsan.
Om gång- och cykeltrafik kan ta andelar från biltrafiken kan detta förbättra
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv är åtgärderna gynnsamma, då kvinnor generellt går och cyklar
mer än männen.
Några av kommunens nybyggda småhusområden ligger i områden där
bilen nästan är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter
m.m. Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder skulle ge barn och ungdomar en
säkrare trafikmiljö och större rörelsefrihet.
Tätorternas genomfartsleder ger hårt trafikerade gator i samhällena.
Genomfartstrafiken ökar olycksrisker med farligt gods inom bebyggelseområden, den begränsar rörelsefriheten samt ger upphov till avgaser och
buller. Sammantaget leder detta till en sämre boendemiljö.
Ekologiska aspekter
Transportbehovet måste minska i ett långsiktigt hållbart samhälle. En stor
del av bilresorna är kortare än 3 km, och det är just dessa resor som orsakar de största utsläppen räknat per kilometer. En utbyggnad av gång- och
cykelvägar i tätorter och i tätortstriangeln ger förutsättningar för miljövänligare transportalternativ. Färre korta bilresor bidrar till minskade utsläpp och
förbättringar av miljön.
Tätorternas genomfartsleder med låga hastigheter och många stopp belastar miljön i huvudledernas närmiljö. En ny dragning av väg 84 genom Ljusdal ger miljövinster i form av renare luft och minskad energiförbrukning.

Jordbruk

I många gårdar på landet lever människor delvis traditionellt av näringar
som jord- och skogsbruk. Dessa näringar är viktiga för upprätthållandet av
levande landsbygdsområden. Jordbruksmark som oftast ligger kring tätorterna kan komma att tas i anspråk för ny bebyggelse, om inte starka bevarandevärden finns - såsom natur-, kultur, eller friluftsvärden. Påverkan
på jordbruk vid ny bebyggelse bedöms dock vara marginell inom kommunen. Emellertid kan influensområdet för bebyggelse vara betydligt större
än själva markarealen. Vid ny bebyggelse kan omgivande områden komma att betraktas som rekreationsområde och detta kan ge upphov till intressekonflikter.
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Ekonomiska aspekter
Hästen har fått en stor betydelse för landsbygden, och till skillnad från annan
djurhållning så ökar antalet hästar stadigt i landskapet. En ökad djurhållning
är positivt för en ekonomiskt hållbar utveckling av landsbygden. Möjlighet till
hästhållning och hästaktiviteter kan innebära förbättrad ekonomisk bärkraft
för landsbygden. Redan nu märks det att människor flyttar till landet för att
ha möjlighet att hålla en eller ett fåtal hästar för hobbyändamål.
Hästen har kommit att spela en viktig roll för landsbygdsutveckling. Den
kan utgöra en drivkraft att flytta från tätorter till landsbygden och därigenom
bidra till minskad avfolkning och upprätthållandet av servicestrukturer. Hästar hjälper dessutom till att hålla landskapet öppet. I framtiden kan andra
anspråk öka på jordbruksmarken, anspråk som dock samtidigt ökar försörjningsmöjligheterna. Det gäller bl.a. lokalt producerad mat, omhändertagande av tätorters restprodukter och odling av energigrödor.
Sociala aspekter
Jordbruket är basen för vår landsbygd och den påverkar genom sin areella
utbredning livsmiljön för långt fler människor än dem som är direkt engagerade i näringen. Det öppna landskapet med dess landskapsbild är positiv
för god folkhälsa och en förutsättning för ett väl fungerande jordbruk. Djur
har ofta en positiv inverkan på människors välbefinnande, och det ses av
många som en tillgång att kunna ha djur på landsbygden. Närheten till djur,
och särskilt hästar, kan dock ge besvär i form av lukt och allergier för närboende. Problemet intensifieras genom att många hästar hålls i tätortsnära
miljöer. Vid framtida detaljplanearbete bör hänsyn därför tas till topografi
gällande vindriktning och andra variabler. Skyddsavståndet till djur bör tilllämpas med större flexibilitet i glesbebyggda än i tättbebyggda områden.
Miljömässiga aspekter
Samtidigt som jordbrukslandskapet har stora estetiska, ekologiska och
kulturhistoriska värden, kan jordbruket som näringsgren utgöra en källa
till allvarliga miljöproblem. Det handlar om näringsläckage som påverkar
grundvatten, sjöar och vattendrag, det rör sig om kemiska bekämpningsmedel som utarmar den biologiska mångfalden och som kan påverka yt- och
grundvatten. Det handlar även om bullerproblem, dammbildning och spridning av obehagliga lukter.

Skogsbruk

Skogsbruket svarar för den största markanvändningen och är den viktigaste naturresursen i kommunen. Detta förhållande bedöms bestå under
lång tid. Formellt skydd, frivilliga avsättningar och en hög nivå på hänsyn
och anpassningar i skogsbruket är viktiga delar av ett hållbart skogsbruk.
Skogsbrukets markområden kan också vara intressanta för kultur- och
fritidsintressen, för bebyggelse, naturvård och kanske också för gruvindustri
och vindkraft. Där olika särintressen gör anspråk på samma markområde
är det viktigt att klargöra vilket intresse som bör ha företräde. Dock ska
skogsbrukets intressen väga tungt, eftersom det är en viktig näringsgren
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i kommunen. I många situationer kan emellertid områden nyttjas av flera
intressen genom samförståndslösningar.
Ekonomiska aspekter
Skogsbruket har liksom jordbruket en avgörande betydelse för ekonomisk
bärkraft i en levande landsbygd. Skogen är en av våra viktigaste källor till
förnyelsebara råvaror och har stora ekonomiska och miljömässiga värden.
Det pågår mycket forskning kring skogsråvaran, och energiproduktionen
inom skogsbruket kommer att bli ännu mer betydelsefull i framtiden. Det är
därför viktigt att öka förädlingsgraden av våra skogsprodukter inom kommunen, vilket leder till en positiv ekonomisk tillväxt.
Sociala aspekter
Skogen inom kommunen är också en tillgång för friluftsliv, rekreation och
livskvalitet. Lagstiftningen som skyddar skogen mot åtgärder och ingrepp
som kan försvåra rationellt skogsbruk, står i många fall i målkonflikt med
behovet av tätortsnära rekreationsområden. Därför bör man ha en restriktiv
inställning till kalavverkning i anslutning till bebyggda områden.
Kommunens möjlighet att påverka skogsbruksnäringen är begränsad.
Kommunens egna skogar bör därför skötas med inriktning även mot bl.a.
frilufts- och rekreationsintressen, vilket främjar en god folkhälsa.
Miljömässiga aspekter
Ur ett ekologiskt perspektiv finns både för- och nackdelar med att ta vara
på biomassa. Det som tidigare lämnades kvar i skogen används idag
t.ex. som bränsle i fjärrvärmeverk, vilket i och för sig leder till minskat oljeberoende. Biomassan kan också användas till framställning av olika sorters
biobränsle. Ett sådant maximalt utnyttjande kan dock leda till att naturliga
närings- och mineralämnen förs bort från skogen och måste ersättas med
handelsgödsel. Dessutom riskerar en systematisk upprensning i skogen att
utarma den biologiska mångfalden.

Vatten

Alla typer av markanvändning påverkar vattnet i större och mindre grad.
Vägtrafik, jordbruk, skogsbruk och bebyggelse är några exempel på markanvändning. Grundvattentillgångarna tillhör dock en av de värdefullaste
resurser vi har. De finns i grus och berg och kräver markytor för att
vattenkvalitén ska kunna garanteras. På sådan mark måste därför bebyggelseåtgärder begränsas. Samma geologiska formationer kan också vara
nödvändiga för olika typer av täktverksamheter, vilket kan förorsaka intressekonflikter.
Ekonomiska aspekter
En god tillgång på vatten av bra kvalité kan ge en positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen, exempelvis inom jordbruk och turistnäring. Tillgång
till närliggande badsjöar med bra tillgänglighet och tilltalande friluftsområden ökar också kommunens attraktionskraft.
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Många bostäder i glesbygden har enskilda avlopp. Miljöbelastningen från
dessa är betydligt högre än från hushåll som är kopplade till det kommunala
nätet. Enskilda avlopp medför läckage av näringsämnen och föroreningar till grundvatten och vattendrag. Det handlar bl.a. om kväve och fosfor.
För att närsalterna i mark och vatten inte ska fortsätta att öka, kommer
nytillkommande bebyggelse på landsbygden som har enskilda avlopp att få
högre kostnader än tidigare för sina avloppsanläggningar. Kortsiktigt och för
den enskilda individen blir det en större kostnad, men sett ur ett långsiktigt
perspektiv får man en miljövinst.
Dagvatten förorenas av transporter, verksamheter och byggnation. Bristande omhändertagande kan leda till föroreningar, grundvattensänkningar
och sättningsproblem. Kraven på att dagvatten ska tas omhand lokalt kommer att växa. Det kräver dock större fria markytor, vilket innebär att kostnaderna ökar vid exploatering. Om dagvatten separeras från spillvatten ger
det samhällsbesparingar, eftersom belastningen på det kommunala VAnätet minskar.
Sociala aspekter
Det stora antalet sjöar och vattendrag inom kommunen ger en tilltalande miljö som uppskattas av många. En fortsatt stor tillgänglighet till
sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet för bad och fiske ger stora
rekreationsvärden för friluftslivet och höjer livskvalitén för många. En utbyggnad av det kommunala VA-nätet ger en positiv inverkan på folkhälsan,
eftersom det leder till en minskad andel enskilda avlopp.
Miljömässiga aspekter
Ett sätt att minska energibehovet i samhället är att installera bergvärmesystem. Fullständig forskning saknas emellertid om den påverkan som bergsvärmesystem har på grundvattnet. Därför bör bergsvärmeanläggningar
undvikas inom skyddsområden för vattentäkt p.g.a. risken för påverkan av
grundvattenkvalitén. För många bergsvärmeinstallationer inom ett begränsat område kan också innebära uteblivna energibesparingseffekter.
På flera håll inom kommunen saknas skyddsområden kring kommunens
vattentäkter. Det är viktigt att kunna lokalisera dessa bl.a. vid den fysiska
planeringen.
Större bebyggelsekoncentration bör medföra ett minskat transportbehov,
men samtidigt avtar möjligheterna till lokal dagvattenhantering, eftersom
självrening och lokal fördröjning i diken kräver större markytor.
Enskilda avlopp leder till övergödning. Ett sätt att reducera en del av övergödningen är att bibehålla eller anlägga våtmarker. De är effektiva som
kvävefällor men samtidigt ytkrävande.

Naturresurser

Det finns stora möjligheter att nyttja de naturresurser som finns inom kommunen. Vid en eventuell exploatering är det troligt att bl.a. natur-, kulturoch fritidsintressen samt andra naturresursintressen kommer att hamna
i en konkurrenssituation. De olika intressena får då värderas gentemot
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varandra och utredas utifrån en hållbar social, ekonomisk och miljömässig
utveckling.
Ekonomiska aspekter
Att begränsa användningen av naturgrus är positivt ur resurssynpunkt och
ger förutsättningar för ett grundvatten av god kvalité. Översiktsplanen förespråkar en restriktiv hållning till uttag av naturgrus, som därför bör ersättas
med krossat berg. Ur ekonomisk synvinkel är vägtransporter med krossat
berg dock endast lönsamt inom ett begränsat område.
Nyttjande av naturresurserna kan skapa fler arbetstillfällen och ekonomisk
tillväxt i kommunen. Exploatering innebär dock alltid någon sorts påverkan
på natur och miljö. För kommunens del är utvecklingen inom bioenergiverksamheten intressant. Skogen är en av kommunens största naturresurser,
och biobränslehanteringen påverkar inte miljön på samma sätt som andra
naturresursnyttjande verksamheter.
Sociala aspekter
Uttag av naturresurser kan påverka livsmiljön för många. Exempel på detta
är negativa förändringar av närmiljö och landskapsbild, bullerpåverkan och
exponering av utsläpp. Detta ska dock vägas mot skapandet av arbetstillfällen och goda ekonomiska förutsättningar, som också är viktiga sociala
aspekter.
Ekologiska aspekter
Naturgrus är en ändlig resurs. Återvunnet material och bergkross bör användas i första hand, eftersom det i många fall utgör ett bra alternativ till
naturgrus. Men ökad grus- och bergutvinning ger störningar i form av buller
och transporter och kan ge konflikt med friluftsliv, naturvård och närboende. Det finns dock osäkerhet kring återanvändandet, då det inte är klargjort
vilken påverkan olika material har på miljön.
Biobränsle är relativt ytkrävande, det finns dock stor potential att framställa
dessa produkter lokalt i kommunen. Sådana satsningar kan minska användningen av fossilt bränsle och medverka till en bättre miljö.
Utbyggnader av vindkraft bidrar till energiförsörjningen, vilket är positivt för
miljön och främjar det hållbara samhället.

Miljöstörningar och riskhänsyn

Synen på vad en miljöstörning är har förändrats med tiden. Den planering
som gjordes under tidigare tidsperioder innebär att många utsätts för miljöstörningar idag. Ett sätt att förbättra vår miljö är att tidigt synliggöra risker
i processen för att hitta lämpliga platser för bebyggelse och verksamheter.
Fysisk planering kan på så sätt medverka till ett säkrare samhälle.
Förutom lokala miljöproblem står kommunen inför regionala, nationella och
mer övergripande miljöproblem som samhällets ökade rörlighet har medfört. Ökade transporter, energianvändning, ändrade levnadsmönster och
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konsumtion medför utsläpp, föroreningar och även andra diffusa hot som
t.ex. klimatförändringar.
Ekonomiska aspekter
En god samhällsplanering med förebyggande åtgärder kan i initialskedet
medföra högre kostnader för såväl samhället som den enskilde, men sett
ur ett längre perspektiv finns stora samhällsvinster att göra. Minskade
miljöstörningar leder till förbättrad folkhälsa och därmed en positiv utveckling för ekonomin i kommunen.
En ökad användning och produktion inom kommunen av förnyelsebar
energi begränsar påverkan på växthuseffekten, vilket är ekonomiskt fördelaktigt ur både det lokala och det större perspektivet
Sociala aspekter
Folkhälsan främjas av en bättre miljö och av att risker och hot identifieras och medvetandegörs. Miljöstörningar med oklara fysiska effekter kan
skapa rädsla och osäkerhet. Med bättre information följer minskad risk
för olyckor, skador och sjukdomar och ökad trygghet hos befolkningen.
En allvarlig hälsoeffekt av buller är sömnstörningar. Buller kan också
ge upphov till koncentrationssvårigheter, stressreaktioner samt orsaka
hjärt- och kärlsjukdomar. Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse ska
gällande riktvärden för buller iakttas. Vid befintlig bebyggelse kan ljud reduceras med hjälp av bulleravskärmning.
Ekologiska aspekter
För att skapa en god bebyggd miljö och minska påverkan på miljön, ska
planeringen i ett tidigt skede uppmärksamma både markföroreningar och
andra miljöstörningar samt anpassa markanvändningen efter rådande förutsättningar. Detta minskar riskerna att senare i planprocessen drabbas av
omfattande negativa miljökonsekvenser, oväntade saneringskostnader och
andra återställningskostnader.
Det är viktigt att ta hänsyn till farliga godstransporter vid planering av framtida markanvändning. De rekommenderade avstånden mellan nylokaliseringar och allmänna vägar/järnvägar bör därför följas. Samtidigt är det
angeläget att minimera riskerna med farliga godstransporter vid pågående
markanvändning. En fortsatt minskning, återvinning och återanvändning
av avfallsmängderna är ett steg mot det långsiktigt hållbara samhället och
innebär en effektivisering i vårt resursutnyttjande. Vid uppförande av nya
återvinningsstationer är utformningen viktig och kan få stor betydelse för
omgivningen. Höga krav på byggnader och uppställningsplatser för containers bör ställas för att inte omgivningarna ska påverkas negativt. Återvinningsanläggningar ger troligen upphov till ökat buller och luftföroreningar till
följd av ökad trafikmängd. De bör därför inte placeras i känsliga områden
som natur- eller bostadsområden.
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Många frågor inom den offentliga verksamheten har ofta en kommungränsöverskridande karaktär och kan med fördel lösas i samförstånd med berörda
kommuner. Nödvändigheten av att kommuner samarbetar kommer att bli allt
tydligare och viktigare i framtiden. I ett av målen i översiktsplanen anges att
kommunen ska ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet. Med
en översiktsplan där de viktigaste frågorna för kommunens utveckling lyfts
fram, är det lättare att identifiera samarbetsfrågor och samarbetspartners. I
dagsläget sker en hel del samarbete, och ambitionen bör vara att utveckla
samarbetena ytterligare. Vanliga mellankommunala frågor som kan kräva interkommunal samverkan är sådana som rör kommunikationer, infrastruktur,
miljövård och vattenreglering, men även frågor inom den sociala sektorn.
Nedan redovisas en del av de samarbetsformer som bedrivs.
Infrastruktur och kommunikationer
För att samverka kring infrastruktur och kommunikationer på järnvägsnätet
har kommunerna längs Mittbanan och Norra stambanan bildat Atlantbanegruppen. Ljusdals kommun, landstinget och länets övriga kommuner äger tillsammans X-trafik AB. Detta innebär att kommunen kan vara med och påverka kollektivtrafiken. För att stärka regionens utveckling har Ljusdals kommun
också tillsammans med andra kommuner, länsstyrelser samt landstingen i
Gävleborg, Jämtland och Västernorrland startat ett projekt för ökat tågresande i södra Norrland. Projektet syftar till bättre kommunikationer längs Mittbanan och Norra Stambanan. Kommunen deltar även i arbetet med att fördela de statliga medlen inom den regionala transportinfrastrukturen.
Vattendrag
Kommunen är med i projektet ”Ljusnan river”, som syftar till att samordna
omprövningen av gamla vattenkraftdomar i Ljusnans och Voxnans avrinningsområden. I projektet identifieras också åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och bevarar höga natur- och kulturvärden. Kommunen
samverkar kring vattenvårdsfrågor i älvarna också genom medlemskapet i
Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund.
Natur
Tillsammans med landstinget, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet är
Ljusdal med i nätverk NEX, vars målsättning bl.a. är att skapa en ekologisk
utveckling i länet och att föra in miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Renhållning
Kommunerna i Hälsingland samverkar kring renhållningsfrågor. Inom samarbetet håller en ny avfallsplan på att tas fram. Kommunerna har också genomfört gemensamma kampanjer och upphandlingar.
Näringsliv
I syfte att utveckla näringslivet i Hälsingland har projektet ”Hälsingland for
business” initierats. Projektägare är Almi Gävleborg och projektdeltagare är
Hälsingekommunerna och Region Gävleborg.
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Social omsorg
För att utveckla kvalitén inom vård, omsorg och social service deltar kommunen i FoU Välfärd Gävleborg. Forskning- och utvecklingsenheten drivs
av Region Gävleborg. Inom ramen för statliga stimulansmedel för äldreomsorgen bedriver kommunen fyra olika projekt där samverkan sker med
landstinget. Viss projektsamverkan sker också med närliggande kommuner.
Från äldreomsorgen-, handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen
skickas årligen, från och med 2007, en brukarenkät ut för att mäta hur
medborgaren upplever kontakten med dessa verksamheter. Enkäten
vänder sig både till dem som själv nyttjar verksamheternas tjänster (brukare) och till deras närstående. Enkäten skapas i samverkan med Umeå,
Gotland, Skellefteå och Luleå kommuner.
Tillsammans med landstinget och andra kommuner pågår även annan
samverkan. Exempel på sådan är samlandet av olika verksamheter under ett och samma tak: familjecentral, socialtjänst, barna- och mödravård
samt öppen förskola. Andra exempel är kommunens och landstingets
samordning av missbruks- och beroendevård, samt kommunens samverkan med närliggande kommuner ifråga om behandlingsarbete.
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Till grunden för en översiktsplan ligger mycket kunskap och många planeringsförutsättningar, t.ex. inventeringar, program och planer inom olika verksamhetsområden. Här i bilagorna ges tips till den som söker fördjupad kunskap
inom respektive kapitel. Här finns hänvisningar till inventeringar, program och
utredningar samt länkar till olika webbplatser.
Kommunerna har ansvaret för en god lokal livsmiljö, och ska därför aktivt
medverka till miljömålsarbetet och arbetet med att nå en hållbar utveckling.
Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av de nationella och regionala
miljömålen. Miljömålen har i hög grad också påverkat målformuleringarna i
översiktsplanens olika kapitel.
De flesta kapitlen i översiktsplanen refererar till något eller några av de nationella och regionala miljömålen. Därför finns här inledningsvis en för alla
kapitel gemensam hänvisning till webbplatser som mer ingående beskriver
just miljömålen. Efter miljömålen följer andra mål som är specifika för varje
enskilt kapitel.
Nationella miljömål
Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål som syftar till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i landet är lösta. Miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål styr arbetet för att nå detta. Målen
berör och kräver insatser från alla i samhället, från offentlig förvaltning och
näringsliv till organisationer och enskilda människor. På den officiella portalen
för miljömålen finns mer information:
http://miljomal.nu
Regionala miljömål
Länsstyrelsen har en samordnande roll i arbetet med de regionala miljömålen. Länsstyrelsen har publicerat en rapport där de regionala miljömålen
och ett tillhörande åtgärdsprogram presenteras. Dessa består av nationella
mål som regionaliserats, samt mål som har bedömts som särskilt viktiga för
länet. Målen utgör en viktig grund för länets miljöarbete som bedrivs inom
offentlig sektor, näringsliv och av intresseorganisationer. De regionala miljömålen kan ses som Gävleborgs bidrag till att de nationella miljökvalitetsmålen
på sikt ska kunna nås. De regionala miljömålen har i de flesta fall år 2010 som
slutmål.
Regionala miljömål med åtgärdsprogram för Gävleborgs län, Rapport 2007:17,
utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Befolkning

Barnpolitik
Målen för barnpolitiken är att barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till
utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Målformuleringen utgår från
konventionen om barnets rättigheter. På regeringens webbplats finns mer
information om den nationella barnpolitiken:
www.regeringen.se
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Ungdomspolitik
De övergripande målen med ungdomspolitiken är att ungdomar ska ha
verklig tillgång till välfärd och inflytande. För att uppnå dessa mål har riksdagen beslutat att analys, samordning och redovisning ska ske inom fem
huvudområden:
•
•
•
•
•

lärande och personlig utveckling
hälsa och utsatthet
inflytande och representation
egen försörjning
kultur och fritid

På regeringens webbplats finns mer information om ungdomspolitik:
www.regeringen.se
Integrationspolitik
Alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällets gemenskap ska
ha mångfalden som grund, och samhällsutvecklingen ska präglas av respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande
demokratiska värderingar.
Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge förutsättningar
till individers egen försörjning och delaktighet i samhället, att värna grundläggande demokratiska värden, att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. På regeringens webbplats finns mer information
om integrationspolitik:
www.regeringen.se
Äldrepolitik
Äldrepolitiken har som mål att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och
omsorg. På regeringens webbplats finns mer information om äldrepolitik:
www.regeringen.se
Jämställdhetspolitik
Målen för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhetspolitikens mål är:
•
•
•
•
•
•

en jämn fördelning av makt och inflytande
samma möjligheter till ekonomiskt oberoende
lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet
lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger
delat ansvar för hem och barn
frihet från könsrelaterat våld

BILAGOR

92

På regeringens webbplats finns information om jämställdhetspolitiken:
www.regeringen.se
Lagar
Riksdagen ska ta ställning till en ny diskrimineringslag som planeras träda
i kraft den januari år 2009. Den nya lagen är tänkt att omfatta fler samhällsområden än tidigare och den ska motverka diskriminering p.g.a. kön,
sexuell läggning, religion, funktionshinder m.m.
Mer information om den nya lagen finns på regeringens webbplats:
www.regeringen.se
Social hållbarhet
Länsstyrelsens projekt ”Social hållbarhet” syftar till att stärka kunskaperna i länet om den sociala dimensionen av begreppet hållbar utveckling.
Med ökad kunskap följer ökad insikt om vikten av att arbeta integrerat med
sociala frågor i det regionala utvecklingsarbetet.
Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Hållbar utveckling
består av tre dimensioner: ekonomi, miljö och social. Den sociala hållbarheten har människors behov och välbefinnande i centrum.
Arbetet i projektet ”Social hållbarhet” fokuserar på att öka kunskapen inom
området social hållbarhet, med särskild inriktning på social sammanhållning, utanförskap, trygghet, kultur, barns och ungdomars delaktighet i
samhällslivet, integration och jämställdhet. Kunskaperna ska användas för
att kunna integrera det sociala perspektivet i länets arbete med regional
utveckling. På länsstyrelsens webbplats finns mer information:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Kommunala mål och program m.m.
Kommunprogrammet antogs år 2001 av kommunfullmäktige och är ett viktigt framtidsdokument som visar inriktningen och viljan kring kommunens
fortsatta utveckling. Där finns följande mål för befolkningsfrågor:
”I Ljusdals kommun ska det vara naturligt med ett öppet klimat där diskussion och medborgarnas inflytande för samhällsutvecklingen framåt. Engagemang och deltagande av människor från olika kulturer är speciellt viktigt.
Kommunen ska förknippas med god kvalitet inom omsorgsverksamheten.
En bra omsorgs- och skolmiljö där barn och ungdomar blir sedda.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
I syfte att utveckla kommunens ungdomspolitik ska ett ungdomspolitiskt
handlingsprogram upprättas. En annan åtgärd är att inrätta ett ungdomsråd
för att ge ungdomar inflytande.
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Kommunen i ett regionalt och nationellt
perspektiv
Nationella utredningar, program m.m.
Ansvarskommitténs förslag i ansvarsutredningen är att ersätta dagens 21
landsting med 6-9 regionkommuner. Dessa ska dels ansvara för hälso- och
sjukvården och dels ha ett övergripande ansvar för regional utveckling och
tillväxt. Även länen ska bli färre, de ska följa samma gränser som regionkommunerna. På regeringens webbplats finns mer information om ansvarskommitténs arbete och förslag:
www.regeringen.se
Regionala samarbetsorgan
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner. Styrelsen är politisk tillsatt och har representanter från alla hälsingekommuner. Rådet driver gemensamma strategiska frågor och har som sin
uppgift att främja utvecklingen av Hälsingland.
www.halsingeradet.nu
Region Gävleborg arbetar med de regionala utvecklingsfrågorna i länet.
Det är ett kommunalt samverkansorgan mellan landstinget och kommunerna i länet.
www.regiongavleborg.se
X-Trafik AB ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborgs län. Bolaget ägs av
landstinget och länets kommuner.
www.x-trafik.se
Kommunala mål
Kommunprogrammet antogs av kommunfullmäktige år 2001. Det är ett viktigt dokument som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Ifråga om Kommunen i ett regionalt och nationellt perspektiv, är
kommunprogrammets mål att:
”Deltagande i olika internationella samarbetsprojekt både inom och utanför
EU:s gränser ska uppmuntras i olika sammanhang och på olika nivåer i
Ljusdals kommun.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se

Tätortstriangeln

Kommunala mål
Kommunprogrammet antogs år 2001 och är ett viktigt framtidsdokument
som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling. Där
finns ett mål som berör befolkningsfrågor:
”Tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö och Färila ska vara ett utvecklingsområde.”
BILAGOR
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Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala program, policydokument m.m.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor är framtaget utifrån de funktionshindrades egna krav. Programmet ska successivt göra den fysiska miljön
tillgänglig för alla. Med den fysiska miljön avses bl.a. gator, parker, offentliga
lokaler, kollektivtrafik, bostäder och anläggningar.
Handlingsprogram i Handikappfrågor, antaget av Ljusdals kommun 2003.

Kultur

Nationella mål
Målen med kulturpolitiken är bl.a. att ge alla möjlighet till kulturupplevelser
och delaktighet i kulturlivet, att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, samt att bevara och bruka
kulturarvet.
På regeringens webbplats finns mer information om kulturpolitiken:
www.regeringen.se
Regeringen har tillsatt kulturutredningen i syfte att se över kulturpolitikens
inriktning och arbetsformer samt få förslag till ändringar. På webbplatsen för
Statens offentliga utredningar finns mer information om kulturutredningen:
www.sou.gov.se
Lagar
Kulturminneslagen reglerar skyddet för viktiga delar av kulturarvet. Lagen
innehåller bl.a. bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader, fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Lagen innehåller också bestämmelser om god ortnamnssed. Mer information om lagen
finns på Rättsnätets webbplats:
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
www.notisum.se
Övrigt
Kulturrådet ska förverkliga de nationella kulturpolitiska målen. I myndighetens uppdrag ingår också bl.a. att verka för barns och ungdomars rätt till
kultur och att ge plats för den kulturella mångfalden.
www.kulturradet.se
Regionala program, policydokument m.m.
I kulturmiljöprogrammet för Gävleborgs län 2006-2010 ”Kulturarv för samtid och framtid” har Länsstyrelsen i Gävleborg arbetat fram ett program
som bl.a. bygger på de nationella och regionala miljömålen samt de kulturpolitiska målen. Programmet ska vara ledande för kulturmiljöarbetet
och fungera som ett hjälp- och styrmedel för de som i sitt arbete kommer i
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kontakt med kulturarvet. Mer information om kulturmiljöprogrammet finns
på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Ifråga om kultur finns där följande mål:
”Kultur spelar roll. Därför ska alla kunna delta. Kultur ska ha en naturlig
plats på många olika områden. Ljusdal ska upplevas som en kommun där
kulturen är en naturlig del av vardagen, i de kommunala verksamheterna
och i näringslivet.”
Kommunprogrammet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se

Kulturarv och kulturmiljö

Lagar
Kulturminneslagen reglerar skyddet för viktiga delar av kulturarvet. Lagen
innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader,
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Lagen innehåller också bestämmelser om god ortnamnssed. Mer information om lagen finns på Rättsnätets webbplats:
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
www.notisum.se
Regionala program, policydokument m.m.
I kulturmiljöprogrammet för Gävleborgs län 2006-2010 ”Kulturarv för samtid
och framtid” har Länsstyrelsen i Gävleborg arbetat fram ett program som
bl.a. bygger på de nationella och regionala miljömålen, men även på de kulturpolitiska målen. Programmet ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
och fungera som ett hjälp- och styrmedel för de som i sitt arbete kommer
i kontakt med kulturarvet. Mer information om kulturmiljöprogrammet finns
på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Nationella utredningar, program m.m.
Europeiska landskapskonventionen (ECL) har till uppgift att förbättra skydd,
förvaltning och planering av europeiska landskap. Konventionen ska också
stärka samarbetet med allmänheten och lokalsamhället. Mer information
om konventionen finns på Riksantikvarieämbetets webbplats:
www.raa.se
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet,
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som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling. Där
finns följande mål som berör kulturarv och kulturmiljö:
”Ny arkitektur och byggnation ska anpassas till kommunens kulturmiljö,
som bland annat består av gamla hälsingegårdar, trähusmiljöer och unika
fäbodvallar.”
”Bevara det riksintressanta kulturlandskapet för en ekologiskt långsiktig
hållbar utveckling. Utveckling av samhälle och aktivitetsområden måste ske
inom ramen för bevarandet av det riksintressanta kulturlandskapet.”
Kommunprogrammet i sin helhet finns att läsa på:
www.ljusdal.se
Byggnadsinventeringar och bevarandeprogram
Bebyggelse i Ljusdals kommun, utgiven av Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund 1973.
Inventering av fäbodvallar i Ljusdals kommun, del I Färila socken, Del II
Järvsö socken, Del III Ljusdals socken, Del IV Los socken, Del V Ramsjö
socken, utgiven av Renströms arkitektkontor 1995.
Ljusdals socken, byggnadsinventering, utgiven av Gävle museum 1972.
Järvsö socken, byggnadsinventering, utgiven av Gävle museum 1972.
Färila socken, byggnadsinventering, utgiven av Gävle museum 1973.
Ljusdals socken, byggnadsinventering, Måga områdesplan, utgiven av
Länsmuseet i Gävleborgs län 1981.
Ljusdals tätort, kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering, utgiven
av Hälsinglands museum maj 1995.
Bevarandeprogram för Ljusdals tätort, utgiven av Länsmuseet i Gävleborgs
län 1979.
Järvsö socken, byggnadsinventering, Bondarv, Hamre, Kramsta, utgiven av
Länsmuseet i Gävleborgs län 1983.
Järvsö socken, byggnadsinventering, Löräng, Myra, Nybo, Tå, Ulvsta,
Älvsätra, utgiven av Länsmuseet i Gävleborgs län 1983.
Färila socken, byggnadsinventering, Färila tätort, utgiven av GästrikeHälsinge hembygdsförbund 1979.
Los socken, byggnadsinventering, Gruvbyn, utgiven av Länsmuseet i Gävleborgs län 1981.
Los socken, byggnadsinventering, Kyrkbyn, Norrbyn, utgiven av Länsmuseet i Gävleborgs län 1981.
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Ramsjö socken, byggnadsinventering, Holmsveden, Ramsjö, utgiven av
Länsmuseet i Gävleborgs län 1981.
Ramsjö socken, byggnadsinventering, Sund, Viken, utgiven av Länsmuseet i Gävleborgs län 1981.
Ljusdals tätort, kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering, utgiven
av Hälsinglands museum 1995.
Riksintressen för kulturmiljövård m.m.
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.

Bebyggelse

Handikappolitikens mål
Det handikappolitiska arbetet omfattar insatser för att undanröja de hinder
som finns för full delaktighet i samhället, insatser för att bekämpa diskriminering samt individuella stöd- och serviceinsatser. Målet är att skapa en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att alla kan vara delaktiga
i samhällslivet samt att levnadsvillkoren ska vara jämlika för alla flickor,
pojkar, kvinnor och män som har funktionshinder. På Regeringskansliets
webbsidor finns mer information om handikappolitiken:
www.regeringen.se
Lagar
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som reglerar planläggningen av
mark och vatten samt byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser för bygglov, översiktsplaner, detaljplaner och bestämmelser för byggnadsnämndens verksamhet. Mer information om PBL finns på Rättsnätets
webbplats:
www.notisum.se
Miljöbalken är en relativ ny lagsamling som har ersatt ett stort antal tidigare
lagar. Den spänner över stora delar inom miljöområdet, däribland strandskydd, och syftar till att främja en hållbar utveckling. Mer information om
miljöbalken finns på Rättsnätets webbplats:
www.notisum.se
Nationella program, policydokument m.m.
Boverket har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Mer information finns på Boverkets webbplats:
Enkelt avhjälpta hinder BFS 2003:19 HIN
www.boverket.se
Kommunen hanterar ansökan om upphävande av strandskydd när det gäller detaljplaner och bygglovsärenden. Kommunen har också ansvar att
utöva tillsynen över strandskyddsbestämmelsernas efterlevnad. Länsstyrelsen granskar alla dispenser som beviljas i länet och överklagar till högre
instans om de anser att beslutet är felaktigt.
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På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om strandskydd:
www.naturvardsverket.se
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling.
Ifråga om bebyggelse är målet att:
”Ny arkitektur och nybyggnation ska anpassas till kommunens kulturmiljö
som bland annat består av gamla hälsingegårdar, trähusmiljöer och unika
fäbodvallar.”
Kommunprogrammet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala program, policydokument m.m.
Kommunen har en policy för agerande i samband med risk för höga vattenflöden. Dokumentet redovisar kommunens ställningstagande och agerande
i samband med risk för höga vattenflöden. Policyn antogs av kommunfullmäktige 2003-06-16 § 82. Mer information om policyn finns på kommunens
webbplats:
www.ljusdal.se
Kommunen har utarbetat ett bostadpolitiskt program. Programmet rör
bostadspolitiska aspekter samt kommunens roll och ansvar vid bostadsförsörjning.
Bostadspolitiskt program för Ljusdals kommun 2005-2009

Skola och förskola

Nationella styrdokument
Skollagen - som innehåller timplaner, läroplaner och kursplaner - styr skolverksamheten, men enligt styrdokumenten ska detaljbestämmelser undvikas. Kommunernas och skolornas frihet ska således vara så stor som
möjligt.
Läroplaner
Regeringen fastställer läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (grundskolan) och för de frivilliga skolformerna (förskolan, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen). Läroplanerna ska jämte skollagen styra verksamheten
i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem. Skolans uppgifter
och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna.
Läroplanen för grundskolan är uppdelad i ett antal huvudområden. För vart
och ett av dessa områden anger läroplanen riktlinjer och mål för arbetet.
Målen är av två slag: dels de mål som skolan ska sträva efter att eleverna
når, dels de mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå.
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Det framgår tydligt vem läroplanernas budskap riktar sig till och vem som bär
ansvaret för verksamheten.
Programmål
Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan.
Kursplaner
Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje
enskilt ämne. På Skolverkets webbplats finns mer information om de nationella
styrdokumenten:
www.skolverket.se
Lagar
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål för
utbildningen och övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas.
Mer information om skollagen finns på Rättsnätets webbplats:
www.notisum.se
Utöver skollag med timplaner, läroplaner och kursplaner finns det andra bestämmelser som regeringen utfärdat för skolan, bl.a. en förordning för varje skolform.
Dessa bestämmelser finns samlade i Utbildningsväsendets författningsböcker, del
2, som utges årligen. Mer information om bestämmelserna finns på Skolverkets
webbplats:
www.skolverket.se
Nationella program, policydokument m.m.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Det innebär bl.a. att alla barn har rätt till liv och utveckling och
att barnens bästa ska beaktas i alla beslut. På Unicefs webbplats finns mer information om Barnkonventionen:
www.unicef.se
Regionala program, policydokument m.m.
Tillväxtavtalet är ett styrdokument för tillväxtarbetet inom länet. Syftet är att
skapa en långsiktig ekonomiskt tillväxt. Ett av de övergripande målen i avtalet är
att öka andelen högskoleutbildade i länet. Mer information om tillväxtavtalet finns
på webbplatsen för Tillväxt Gävleborg:
www.tillvaxtgavleborg.se
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som
visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling. Ifråga om skolan finns följande mål:
”Förutom goda fysiska miljöer ska vi tillförsäkra varje barn och ungdom en individuell plan för utveckling och växande.”
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Kommunprogrammet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala planer, policydokument m.m.
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån de nationella läroplanerna utformat en skolplan för förskola, grundskola och gymnasieskola. Med utgångspunkt från kommunprogrammet så vill nämnden att ”skolorna i Ljusdals
kommun ska erbjuda en mycket bra och meningsfull lärandemiljö för barn
och ungdomar”.
Skolplanen anger både kunskapsmål och mål för vad eleverna bör ha
utvecklat då de slutar skolan. Skolplanen anger vidare vilka värden man vill
att skolan ska genomsyras av, vilken människosyn som ska prägla skolorna
och vilken miljö som ska omge barnen och ungdomarna.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa de enskilda skolornas resultat och utveckling och i förekommande fall vidta åtgärder för att ge nödvändigt stöd. Mer information om skolplanen finns på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se

Omsorg och social service

Nationella mål
Äldrepolitiken har som mål att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv, att de
ska ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till
god vård och omsorg. På regeringens webbplats finns mer information om
äldrepolitiken:
www.regeringen.se
Handikappolitiken omfattar individuella stöd- och serviceinsatser, insatser
för att undanröja de hinder som finns för full delaktighet i samhället samt
insatser för att bekämpa diskriminering. Målet är att skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att alla kan vara delaktiga i samhällslivet samt att levnadsvillkoren ska vara jämlika för alla flickor, pojkar,
kvinnor och män med funktionshinder. På regeringens webbplats finns mer
information om handikappolitiken:
www.regeringen.se
Lagar
När socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 innebar den en ändrad inriktning
för socialtjänsten. Från att ha varit en överordnad och kontrollerande myndighet medförde den nya lagen att socialtjänsten skulle bli hjälpande och
serviceinriktad gentemot den enskilde. Lagen har därefter omarbetats flera
gånger. På Rättsnätets webbplats finns mer information om lagen:
Socialtjänstlagen
www.notisum.se

101

BILAGOR

Övrigt
I ”Äldreguiden” har man samlat jämförelsematerial avseende Sveriges kommuners äldreomsorg och alla kommuners särskilda boenden (äldreboenden). Hos Socialstyrelsen finns mer information om äldreguiden:
www.socialstyrelsen.se
Kommunala mål
Kommunprogrammet antogs år 2001 och är ett viktigt framtidsdokument
som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling.
Ifråga om omsorgsverksamheten finns dessa mål:
”Ljusdals kommun ska förknippas med en god kvalitet inom omsorgsverksamheten. Med stöd av ett aktivt kvalitetsarbete ska omsorgsverksamhetens kunder tillförsäkras individuell planering, trygghet, respekt och rättssäkerhet samt ett gott bemötande.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Kommunala program, policydokument m.m.
Kvalitetsgaranti för särskilt boende, utgiven av äldreomsorgen 2007.
Kvalitetsgaranti för hemtjänst, utgiven av äldreomsorgen 2007.
Framtiden på äldre da’r, hur blir den?, utvecklingsplan för äldreomsorgen i
Ljusdals kommun 2008-2015 med befolkningsprognos till 2030, utgiven av
äldreomsorgen 2008.
Inom omsorgsområdet finns förslag till nya planer och program:
•
•
•
•

Utvecklingsplan för handikappomsorgen
Utvecklingsplan för individ- och familjeomsorgen
Personal- och kompetensutvecklingsplan för socialtjänsten
Kvalitetsgarantier för handikappomsorgen och andra verksamheter inom
socialtjänsten.

Övrigt kommunalt planeringsunderlag: Brukarenkät i äldreomsorgen.

Friluftsliv

Övrigt
Den svenska allemansrätten innebär att vi alla har tillgång till naturen.
Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Sedan
1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel
om grundläggande fri- och rättigheter står att ”Alla ska ha tillgång till naturen
enligt allemansrätten”. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi
får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot våra medmänniskor och markägare. Vi kan ta oss fram till fots, cykla, rida, åka skidor
eller båt över annans jordegendom och vi får under kortare tid fritt uppehålla
oss där. Men vi måste respektera hemfriden och får inte passera över eller
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vistas på privat tomt. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information
om allemansrätten:
www.naturvardsverket.se
Kommunala mål
Kommunfullmäktige antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Ifråga om friluftslivet finns där följande mål:
”De stora natur- och kulturtillgångarna i kommunen ska användas som
utgångspunkt för att vidareutveckla såväl friluftsliv som besöksnäring.”
”Bevara det riksintressanta kulturlandskapet för en ekologiskt långsiktig,
hållbar utveckling. Utveckling av samhälle och aktivitetsområden måste ske
inom ramen för bevarandet av det riksintressanta kulturlandskapet.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala program, policydokument m.m.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor ska, med utgångspunkt från de
funktionshindrades egna krav, göra Ljusdals kommun till en kommun som är
tillgänglig för alla. Den fysiska miljön, d.v.s. gator, parker, offentliga lokaler,
kollektivtrafik, bostäder och anläggningar, ska successivt göras tillgängliga
för alla.
Handlingsprogram i handikappfrågor, antaget av Ljusdals kommun 2003.

Näringsliv

Regionala program, policydokument m.m.
Landsbygdsprogrammet för Gävleborgs län ska främja företagande, konkurrenskraft och tillväxt. Programmet ska öppna för ett större regionalt och
lokalt inflytande i genomförandet.
Öppen landsbygd, Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013, utgivet av Länsstyrelsen Gävleborg 2007.
Det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, har till uppgift att utifrån en
gemensam vision arbeta med den regionala utvecklingen i länet. Aktörer på såväl lokalt som regionalt och nationellt plan samverkar inom det
regionala utvecklingsarbetet. På Region Gävleborgs webbplats finns mer
information om RUP:
www.regiongavleborg.se
Kommunala mål
Kommunfullmäktige antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Ifråga om näringslivet finns där följande mål (se nästa sida):

103

BILAGOR

”Genom samverkan på olika nivåer och mellan olika sektorer ska näringslivsklimatet i Ljusdals kommun fortsätta att utvecklas med sikte på fler växande företag och fler företagare. Hänsyn ska tas till vår värdefulla och känsliga miljö.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Övrigt
Kommunen har tillsammans med det lokala näringslivet bildat en näringspolitisk stiftelse: Närljus. Stiftelsen ska skapa en bra företagsmiljö och verka
för en positiv utveckling av kommunens näringsliv. På Närljus’ webbplats
finns mer information:
www.narljus.se
För att vända en negativ trend och få ett attraktivare centrum i Ljusdals
tätort har företagare som är aktiva i Ljusdals centrum startat ett projekt,
Ljusdal i centrum. Mer information finns på projektets webbplats:
www.ljusdalicentrum.se
I kommunen finns ett samarbete mellan kommunen och bygderåd. Samarbetet ska leda till att samla krafter för lokalt utvecklingsarbete och stimulera initiativ inom bl.a. företagande. Mer information finns på Resurscentras
webbplats:
http://resurscentra.ljusdal.se

Turism

Övrigt
Nutek är den myndighet som arbetar med främjande åtgärder inom turistnäring. Myndigheten genomför näringspolitiska insatser för att underlätta
för företagande och entreprenörskap.
www.nutek.se
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling.
Ifråga om turismen finns där följande mål:
”De stora natur- och kulturtillgångarna i kommunen ska användas som
utgångspunkt för att vidareutveckla såväl friluftsliv som besöksnäring. Turismen är en naturlig och viktig del av näringslivet.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala program, policydokument m.m.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor ska med utgångspunkt från de
funktionshindrades egna krav göra Ljusdals kommun till en kommun som
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är tillgänglig för alla. Den fysiska miljön, d.v.s. gator, parker, offentliga lokaler, kollektivtrafik, bostäder och anläggningar ska successivt göras tillgängliga för alla.
Handlingsprogram i Handikappfrågor, antaget av Ljusdals kommun 2003.
Övrigt
Närljus är kommunens näringspolitiska stiftelse. Den ska verka för ett livskraftigt och differentierat näringsliv i kommunen. Ett av verksamhetsområdena är att skapa förutsättningar för att utveckla turistnäringen. På Närljus’
webbplats finns mer information om arbetet med näringslivsutveckling:
www.narljus.se

Kommunikationer och infrastruktur

Nollvisionens trafiksäkerhetsmål
Nollvisionens trafiksäkerhetsmål är att det totala antalet dödade och skadade i trafiken fortlöpande ska minska. Risken att dödas och skadas i trafiken ska fortlöpande minska för alla trafikantkategorier, men särskilt för de
oskyddade trafikanterna. Barnens problem ska särskilt beaktas. På Vägverkets webbplats finns mer information om nollvisionen:
www.vv.se
Transportpolitiska mål
År 2004 fastslogs trafikpolitiken ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart
transportsystem” för planperioden 2004-2015. Denna ska säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Trafikpolitiken är för närvarande
under omarbetning. Mer information om trafikpolitiken finns på regeringens
webbplats:
www.regeringen.se
Nationella program, policydokument m.m.
Vägverket har utarbetat en skrift som anger målsättningar och rekommendationer för utformning av landskapselement, bebyggelse och andra
anläggningar i de allmänna vägarnas närområde. Den ger också råd för tilllämpning i vägplaneringen och i den kommunala plan- och lovhanteringen.
På Vägverkets webbplats kan man läsa skriften i sin helhet:
Vägars närområde - en planeringsinriktning för markanvändning
www.vv.se
Banverket har skapat ett planeringsunderlag som ska bidra till ett fördjupat samarbete inom samhällsplaneringen. Målet är en kvalitetsförbättring
bl.a. inom följande områden: bygg- och marklovshanteringen, remissbehandlingen gällande översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL, samt i bedömningen av riksintressenas tillgodoseende.
Planeringsunderlaget finns att läsa på Banverkets webbplats:
Markanvändning i järnvägens närhet
www.banverket.se
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Regionala program, policydokument m.m.
För att öka det regionala inflytandet över näringspolitiken beslutade riksdagen 1998 att varje län ska ha ett tillväxtavtal, d.v.s. ett regionalt tillväxtprogram. Avtalet i sig är inte bindande, men fungerar som ett styrdokument för tillväxtarbetet. Det finns att läsa på webbplatsen för Tillväxt
Gävleborg:
www.tillvaxtgavleborg.se
Länstransportplanen är en långtidsplan för tidsperioden år 2004-2015
som visar hur de statliga medlen ska fördelas på den regionala transportinfrastrukturen. De åtgärder som planeras är de som bedöms bäst bidra
till att uppfylla de transportpolitiska målen samt ha god samhällsekonomisk lönsamhet. Planen tas fram av Region Gävleborg i samverkan med
bl.a. kommuner, Vägverket, Banverket och X-trafik AB. Mer information om
länstransportplanen finns på webbplatsen för Region Gävleborg:
www.regiongavleborg.se
Under 2008 har Region Gävleborg arbetat fram en systemanalys som ska
ligga till grund för kommande åtgärdsplanering 2010-2020. På Region Gävleborgs webbplats finns mer information:
www.regiongavleborg.se
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling. Ifråga om kommunikationer finns där följande mål:
”Tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö och Färila ska vara ett utvecklingsområde.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Lokala program, policydokument m.m.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor är framtaget utifrån de funktionshindrades egna krav och ska successivt göra den fysiska miljön tillgänglig för alla, d.v.s. gator, parker, offentliga lokaler, kollektivtrafik, bostäder och anläggningar.
Handlingsprogram i Handikappfrågor, antaget av Ljusdals kommun 2003.
Trafikplan Ljusdal är ett underlag för att åstadkomma en trafikmiljö i Ljusdals tätort som är säker, attraktiv, miljövänlig och tillgänglig för alla trafikanter.
Trafikplan Ljusdal, antagen av Ljusdals kommun 2004.
Kommunen har utarbetat ett infrastrukturprogram för hur kommunens invånare ska få god tillgång till IT- teknologin.
Ljusdals kommun IT-infrastrukturprogram, antaget av Ljusdals kommun
2001.
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En av kommunens trafikplaner fokuseras på oskyddade trafikanters situation. I planen ges förslag på hur trafikmiljön kan förbättras för dessa grupper.
Trafikförsörjningsplan, Ljusdals tätort, gång- och cykeltrafik, antagen av
Ljusdals kommun 1996.
Övriga trafikplaner
Trafikplan. Ny sträckning för riksväg 84, Hudiksvallsvägen m.m.
Kommunens väghållningsansvar omfattar gator och vägar inom Ljusdals tätort, men kommunen sköter även vissa gator i Järvsö, Färila och
Tallåsen. I väghållningen ingår också ansvaret för kommunens gatu- och
parkbelysning. Övriga vägar och gator sköts av Vägverket, vägföreningar
eller vägsamfälligheter.

Jordbruk

Nationella program, policydokument m.m.
För att uppnå det övergripande målet om en god miljö, är det viktigt att planering av verksamheter och bostäder följer regler om skyddsavstånd. Skriften ”Bättre plats för arbete” handlar om kvalitetskrav och arbetsmetoder för
att nå uppsatta mål för miljö, hälsa och säkerhet vid olika slags verksamheter, och syftar till att förbättra miljön. Skriften har utarbetats av Boverket,
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen.
Boverkets allmänna råd 1995:5
www.boverket.se
Övrigt
Statistiska Centralbyrån (SCB) producerar varje år statistik som berör många ämnen i samhället, däribland jordbruksområdet. På SCB:s
webbplats finns statistik bl.a. om jordbrukets struktur, produktion och sysselsättningsgrad:
www.scb.se
Regionala program, policydokument m.m.
Länsstyrelsen har utarbetat ett strategiprogram för landsbygdsutveckling i
länet. Programmet gäller för perioden 2007-2013. Mer information om strategiprogrammet finns på länsstyrelsens webbplats.
Länsstyrelsen Gävleborg Öppen landsbygd
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Hästen har kommit att få en allt större betydelse i samhället och hästverksamheten har blivit viktig för den svenska landsbygdens överlevnad. En
studie från länsstyrelsen visar utvecklingen av hästnäringen på regional och
lokal nivå i Gävleborgs län. Mer information om studien finns på länsstyrelsens webbplats:
Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2007:12
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
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Länsstyrelsen har arbetat fram ett bevarandeprogram för natur- och
kulturvärden i odlingslandskapet. I programmet redovisas områden som är
representativa för odlingslandskapet i Norra Hälsingland.
Bevarandeprogram för odlingslandskapet 1996:9, utgivet av Länsstyrelsen Gävleborg.
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Ifråga om jordruket finns där följande mål:
”De stora natur- och kulturtillgångarna i kommunen ska användas som
utgångspunkt för att vidareutveckla såväl friluftsliv som besöksnäring. Bevara det riksintressanta kulturlandskapet för en ekologiskt långsiktig, hållbar utveckling. Utveckling av samhälle och aktivitetsområden måste ske
inom ramen för bevarandet av det riksintressanta kulturlandskapet.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Riksintressen för naturvård
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.

Skogsbruk

Lagar
Skogsvårdslagen reglerar samhällets krav på skogsägarna. Här anges vilken virkesproduktion som måste uppnås och vilken hänsyn till naturen och
kulturmiljön som måste tas. Mer information om skogsvårdslagen finns på
Rättsnätets webbplats:
www.notisum.se
Övrigt
Statistiska Centralbyrån (SCB) producerar årligen statistik som berör många
ämnen i samhället, däribland skogsbruksområdet. På SCB:s webbplats
finns statistik bl.a. om skogsbrukets produktion och sysselsättningsgrad:
www.scb.se
Regionala program, policydokument m.m.
I syfte att uppnå miljömålet ”Levande skogar” har länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen fastställt en länsstrategi för hur biologiskt värdefulla skogar ska bevaras.
Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar, Rapporterna 2006:19-21,
utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Kommunala mål
Kommunfullmäktige antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta
utveckling. Skogen berörs i detta dokument.
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”Det vackra och kuperade älvlandskapet är en viktig tillgång såväl för friluftsliv som för kommunens besöksnäring. Detta kan förenas med en
långsiktigt hållbar utveckling och bevarande av kommunens vildmarksområden. Fiske i outbyggda forsar och vattendrag, jakt, bär och svamp samt
naturupplevelser i orörda och vidsträckta vildmarksområden tillhör några
värdefulla attraktioner inom Ljusdals kommun.”
Kommunprogrammet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Kommunala program, planer m.m.
Kommunens skogsinnehav har höga natur-, och rekreationsvärden samtidigt som innehavet representerar en förnyelsebar, ekonomisk resurs.
Skogsplaneringen måste bygga på en avvägning mellan dessa värden.
En viktig del av skogsförvaltningen är att upprätta en skogsbruksplan för att
få en samlad kunskap om produktions- och naturvärdena på skogsfastigheterna samt förbättra beslutsunderlagen.
Skogsbruksplan 2005-2014, utarbetad av Ljusdals kommun.
Det finns en policy för kommunens skogsmarksinnehav. Denna policy ska
verka för att vara vägledande i skogsförvaltningsfrågor som gäller ekonomi,
sysselsättning, markreserver, naturvård, socialt värde och kultur. Policyn
antogs av kommunfullmäktige år 2008 och ska uppdateras varje mandatperiod.
Policy för kommunens skogsmarksinnehav
Riksintressen för naturvård
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.

Natur

Nationella mål
Riksdagen tog år 2001 beslut om mål som gäller de stora rovdjuren. Underlaget till besluten finns i nedanstående statliga offentliga utredning:
Sammanhållen rovdjurspolitik, SOU 1999:146
www.regeringen.se
Hur ska vi nå målen för våra rovdjur och hur ska rovdjursförvaltningen gå
till? Detta beskrivs i följande statliga offentliga utredning:
Rovdjuren och deras förvaltning, SOU 2007:89
www.regeringen.se
Regionala program, policydokument m.m.
I syfte att uppnå miljömålet ”Levande skogar” har länsstyrelsen tillsammans
med Skogsstyrelsen fastställt en länsstrategi för hur biologiskt värdefulla
skogar ska bevaras.
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Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar, Rapporterna 2006:19-21,
utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling.
Ifråga om naturen finns där följande mål:
”Det vackra och kuperade älvlandskapet är en viktig tillgång för såväl friluftsliv som för kommunens besöksnäring. Detta kan förenas med en
långsiktigt hållbar utveckling och bevarande av kommunens vildmarksområden. Fiske i outbyggda forsar och vattendrag, jakt, bär och svamp samt
naturupplevelser i orörda och vidsträckta vildmarksområden tillhör några
värdefulla attraktioner inom Ljusdals kommun.”
Kommunprogrammet finns att läsa i sin helhet på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Inventeringar, naturvårdsbedömningar och utredningar m.m.
Naturvårdsprogram för Ljusdals kommun med prioriterade objekt, antaget
1994.
Naturvårdsprogram Värdefull natur i Gävleborg, Rapport 1997:12, utgivet av
Länsstyrelsen Gävleborg.
Natura 2000-områden, d.v.s. områden som är skyddade enligt EU-direktiv
(fågel- och habitatdirektiven). På Naturvårdsverkets webbplats finns mer
information om Natura 2000-områden:
www.naturvardsverket.se
Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar, Rapport 2006:19-21, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Våtmarksinventeringen, Rapport 2001:7, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Myrskyddsplan för Sverige, utgiven av Naturvårdsverket 1994.
Myrskyddsplan för Sverige, huvudrapport över revidering 2006, Rapport
5667, utgiven av Naturvårdsverket 2007.
Myrskyddsplan för Sverige, delrapport objekt i Norrland, Rapport 5669,
utgiven av Naturvårdsverket 2007.
Riksintressen för naturvård
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.

Vatten

Nationella mål
Sverige har liksom övriga EU-nationer antagit ett ramdirektiv för vatten.
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Målet är att uppnå en god vattenstatus för allt vatten fram till år 2015. Mer
information om vattendirektivet finns på denna webbplats:
www.vattenportalen.se
Nationella program, policydokument m.m.
Natura 2000-områden är områden som är skyddade enligt EU-direktiv
(fågel- och habitatdirektiven). Mer information finns på Naturvårdsverkets
webbplats:
www.naturvardsverket.se
Riksintressen för naturvård
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Kommunala mål
Kommunen antog år 2001 ett viktigt framtidsdokument, kommunprogrammet, som visar inriktningen och viljan kring kommunens fortsatta utveckling.
Ifråga om vatten finns där följande mål:
”Det vackra och kuperade älvlandskapet är en viktig tillgång såväl för friluftsliv som för kommunens besöksnäring. Detta kan förenas med en
långsiktigt hållbar utveckling och bevarandet av kommunens vildmarksområden. Fiske i outbyggda forsar och vattendrag, jakt, bär och svamp
samt naturupplevelser i orörda och vidsträckta vildmarksområden tillhör
några värdefulla attraktioner inom Ljusdals kommun.”
”I Ljusdal kommer de orörda forsarna i Ljusnan och Voxnan att fortsätta
strömma fritt.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Inventeringar, naturvårdbedömningar och utredningar
Naturvårdsprogram Värdefull natur i Gävleborg, Rapport 1997:12,
utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Naturvårdsprogram för Ljusdals kommun, antaget av Ljusdals kommun
1994.
Årsrapport Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund. Utkommer årligen.
Årsredovisning recipientkontroll, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund
2006.
Skyddsvärda vattendrag i Gävleborg, Rapport 1994:8, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Flodpärlmusslan i Gävleborg, Rapport 2002:2, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.
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Uttern i Gävleborg, Rapport 1994:3, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Uttern 10 år senare, Rapport 1998:11, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Fiskeplan för Ljusdals kommun, antagen av Ljusdals kommun 1991.

Naturresurser

Lagar m.m.
Mineralagen reglerar mineralundersökning och utvinning på land. Bergstaten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör minerallagen. Läs mer
om minerallagen på Rättsnätets webbplats:
www.notisum.se
Information om mineralutvinning finns också på Bergstatens webbplats:
www.bergstaten.se
Regionala program, policydokument m.m.
Länsstyrelsen har publicerat en vindkraftpolicy som redovisar länsstyrelsens syn och ställningstagande angående vindkraftsetableringar i länet.
Dokumentet fungerar också som handledning och hjälp för kommuner
och exploatörer vid hantering av vindkraftsfrågor. En ny vindkraftpolicy
håller på att arbetas fram.
Vindkraft i Gävleborg, Rapport 2001:1, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Kommunala mål
Kommunprogrammet antogs år 2001 av kommunfullmäktige och är ett viktigt framtidsdokument som visar inriktningen och viljan kring kommunens
fortsatta utveckling. Ifråga om naturresurser finns där följande mål:
”Utvecklings- och aktivitetsplaner utarbetas inom ramen för bevarandeplaner och med hänsyn till olika naturresursområden i kommunen.”
”I Ljusdal kommer de orörda forsarna i Ljusnan och Voxnan att fortsätta
strömma fritt.”
Kommunprogrammet finns att läsa på kommunens webbplats:
www.ljusdal.se
Inventeringar, naturvårdsbedömningar och utredningar m.m.
Naturvårdsprogram Värdefull natur i Gävleborg, Rapport 1997:12, Länsstyrelsen Gävleborg.
Naturvårdsprogram för Ljusdals kommun, antagen av Ljusdals kommun
1994.
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Grusinventering i Gävleborg, Rapport 1994:10, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.
Berggrunden i Gävleborg, utgiven av SGU 1967.
Natura 2000-områden, d.v.s. områden som är skyddade enligt EU-direktiv
(fågel- och habitatdirektiven).
www.naturvardsverket.se
Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar, Rapport 2006:19-21, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Våtmarksinventeringen, Rapport 2001:7, utgiven av Länsstyrelsen Gävleborg.
Myrskyddsplan för Sverige, utgiven av Naturvårdsverket 1994.
Myrskyddsplan för Sverige, Huvudrapport över revidering 2006, Rapport
5667, utgiven av Naturvårdsverket 2007.
Myrskyddsplan för Sverige, Delrapport - objekt i Norrland, Rapport 5669,
utgiven av Naturvårdsverket 2007.
Energibalanser för Gävleborg och Dalarna, projekt, utredningar, rådgivning,
m.m., utgiven av Gävle Dala Energikontor (GDE). För mer information se
GDE:s webbplats:
www.gde-kontor.se
Energiplan Ljusdals kommun, antagen av Ljusdals kommun 1996.
Riksintressen
Riksintressen i Gävleborgs län, Rapport 2003:9, utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg.

Renhållning

Lagar
De viktigaste lagarna när det gäller avfallshantering är miljöbalken (SFS
1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Lagstiftningen syftar
till att avfall ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt. Mer information finns på Rättnätets webbplats:
www.notisum.se

Räddningstjänst

Lagar
Lagen om skydd mot olyckor innebär att kommunen, företag och privat personer har ansvar för att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar.
Lagen syftar till att färre människor ska skadas och dö på grund av olyckor.
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Den syftar också till att begränsa de skador på egendom och miljö som
förorsakas av olyckor. Kommunen, företagen och privatpersonerna måste
tillsammans skapa en samsyn i fråga om trygghet och säkerhet i kommunen. Mer information om lagen finns på Rättsnätets webbplats:
Lag om skydd mot olyckor 2003:778
www.notisum.se
Kommunala program, m.m.
Enligt lagen om skydd mot olyckor måste varje kommun ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och för olycksförebyggande verksamhet.
Programmet ska antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod.
Både för kommunen i helhet och för räddningstjänsten finns säkerhetsmål
angivna.
För att vara förberedd på att möta de hot och risker vårt samhälle kan utsättas för har räddningstjänsten upprättat en riskanalys. Den är av översiktlig
karaktär och fokuserar på konsekvenser för liv, hälsa och egendom.
På kommunens webbplats finns mer information om räddningstjänstens
riskanalys:
www.ljusdal.se

Miljöstörningar och riskhänsyn

Lagar
Konkret innebär lagen om skydd mot olyckor att kommunen, företag och
privatpersoner har ansvar för att förhindra att bränder och andra olyckor
inträffar. Färre ska skadas och färre ska dö på grund av olyckor. Lagen
syftar också till att skador på egendom och miljö till följd av olyckor ska
minska. Kommunen, företag och privatpersoner måste tillsammans skapa
en samsyn i fråga om trygghet och säkerhet i kommunen. Mer information
om lagen finns på Rättsnätets webbplats:
Lag om skydd mot olyckor 2003:778
www.notisum.se
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap, ska varje kommun ha en risk- och
sårbarhetsanalys. Denna ska kartlägga vilka extraordinära händelser som
kan inträffa och hur dessa kan påverka kommunens alla verksamheter. I
risk- och sårbarhetsanalysen ska också en värdering och sammanställning
av resultatet göras. Arbetet ska ses som en ständigt pågående process och
samordnas med andra förebyggande arbeten i kommunen. Mer information
om lagen finns på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
webbplats:
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser och höjd beredskap 2006:544
www.msbmyndigheten.se
Nationella program, policydokument m.m.
För att uppnå det övergripande målet om en god miljö är det viktigt att iaktta
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riskhänsyn vid planering av arbetsplatser och bostäder, och att reglerna
om skyddsavstånd följs. Planeringsfrågorna har ändrat karaktär. Det är allt
oftare en fråga om förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse,
mera sällan en fråga om nylokalisering av industri. Skriften ”Bättre plats för
arbete” handlar om kvalitetskrav och arbetsmetoder för att nå uppsatta mål
för miljö, hälsa och säkerhet vid arbetsplanering. Skriften har utarbetats av
Boverket i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen. Den finns att läsa på Boverkets webbplats:
Boverkets allmänna råd 1995:5
www.boverket.se
Radon inomhus är ett exempel på en hälsoskyddsfråga som kan innebära olägenhet för människors hälsa. Kunskapen om radonets hälsorisker i
inomhusmiljön har förbättrats under senare år. Socialstyrelsen har gett ut
en handbok som är tänkt som ett hjälpmedel för miljönämnderna i deras
tillsyn. Den kan också användas som kunskapskälla för fastighetsägare och
andra intresserade. Handboken finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats:
Radon i inomhusluft 2005
www.socialstyrelsen.se
Radon kan förutom i luft också förekomma i dricksvatten. Livsmedelsverket ger ut föreskrifter bl.a. om gränsvärden för ämnen i livsmedel. För mer
information, se Livsmedelverkets webbplats:
Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS 2005:10
www.slv.se
Regler kring transporter av farligt gods finns hos Räddningsverket och länsstyrelsen. Räddningsverkets sammanställning av de lokala trafikföreskrifterna innehåller information om rekommenderade respektive förbjudna färdvägar. Se Räddningsverkets och länsstyrelsens webbplatser:
Väginformation om farligt gods 2006
www.srv.se
Information om farligt gods från Länsstyrelsen Gävleborg
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Elsäkerhetsverket ger ut föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska
starkströmsanläggningar och kraftledningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter.
Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS 1999:5 Starkströmsföreskrifterna utgåva 99
www.elsakerhetsverket.se
Många människor frågar sig om magnetfält är farliga för hälsan. Statens
strålskyddsinstitut (SSI) har information om elektromagnetiska fält på sin
webbplats:
www.ssi.se
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Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. I Sverige exponeras cirka 2
miljoner människor för trafikbuller högre än 55 dBA utomhus vid bostaden.
Den verksamhet som ger upphov till buller har ansvar för de miljöstörningar
som kan uppkomma. Miljöbalken är den lag som gäller för alla bullrande
verksamheter. Mer information om buller finns på Naturvårdsverkets webbplats:
www.naturvardsverket.se
I klimat- och sårbarhetsutredningen analyseras hur Sveriges klimat kan
utvecklas under de kommande 100 åren. I utredningen föreslås åtgärder
för att minska sårbarheten. Läs mer om Statens offentliga utredningar på
regeringens webbplats:
www.regeringen.se
Regionala program, policydokument m.m.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har samordningsansvaret för inventering
av länets förorenade områden. För att underlätta lagring av information
om förorenade områden har länsstyrelsen i samråd med Naturvårdsverket
framställt en MIFO-databas. Syftet är att skaffa en överblick över förorenade områden inom länet och sedan prioritera områden förundersökningar
och efterbehandling. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Gävleborgs län sammanfattas i ett regionalt program. Programmet har tagits fram av länsstyrelsen i samarbete med länets tio kommuner. Programmet finns att läsa på
länsstyrelsens webbplats:
Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden, Gävleborgs
län 2008.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Länsstyrelsen har utifrån den statliga klimat- och sårbarhetsutredning skrivit
en rapport som rör klimatförändringarna på ett regionalt plan. Rapporten
finns att tillgå på länsstyrelsens webbplats.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Utifrån den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen har Länsstyrelsen
i Gävleborg låtit göra en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys. Den
beskriver de konsekvenser som kan uppstå i länet p.g.a. växthuseffekten.
Läs mer om klimat- och sårbarhetsanalysen på länsstyrelsens webbplats:
Gävleborgs län inför klimatförändringarna 2008:9.
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Lokala program, policydokument m.m.
Kommunen har en policy för agerande i samband med risk för höga
vattenflöden. Dokumentet redovisar kommunens ställningstagande och
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agerande i samband med risk för höga vattenflöden. Policyn antogs av Ljusdals kommunfullmäktige 2003-06-16 § 82. På kommunens webbplats finns
mer information:
www.ljusdal.se
Kommunen håller på att utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys. Där analyseras vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen, och hur
dessa kan påverka kommunens olika verksamhetsområden. När risk- och
sårbarhetsanalysen är färdigställd kommer den att publiceras på kommunens webbplats.
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SLUTORD

Översiktsplanens centrala del är de mål som inleder varje avsnitt. Målen
bygger på nationella, regionala och lokala mål. De är visionära och därför
inte mätbara. I framtagandet av målen har kommunens olika förvaltningar
och enheter bidragit med sina specifika kunskaper från respektive område. Målen syftar till att främja en god livsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv.
Tanken är att översiktsplanen, då den vinner laga kraft, ska utgöra en kompass som visar den riktning som verksamheterna ska följa. Den visionära
delen i översiktsplanen ska då förverkligas genom att respektive verksamhet väljer strategi för att nå målen och själva ansvarar för det fortsatta
arbetet.
I översiktsplanen föreslås fortsatta utredningar och planeringsinsatser inom
de olika verksamhetsområdena. Det handlar om utredningar av olika verksamheter och det handlar om fördjupningar och tematiska tillägg av översiktsplanen för vissa geografiska områden. Det handlar också om speciella
frågor.
Det finns ett behov av tematiska tillägg till översiktsplanen, och Ljusdals
kommun har beslutat att upprätta tematiska tillägg gällande vindkraft och
strandskydd. ’
Tätortstriangeln är Ljusdals kommuns motor för utveckling. För att få ett
helhetsperspektiv och lyfta fram eventuella intressekonflikter, är det angeläget att en fördjupad översiktsplan upprättas. Som underlag för denna bör
det även upprättas ortsanalyser för Färila och Järvsö. Behoven av andra
fortsatta planeringsinsatser och utredningar listas nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grönstrukturplan och handlingsprogram för utemiljön
Kapacitetsutredning gällande vatten och avlopp i Järvsö tätort
Åtgärdsplan för spillvatten i Ljusdals tätort
Vattenförsörjningsplan
Översyn av skyddsföreskrifter för vattentäkter
Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar
Strategi för kommunens kulturarbete
Handlingsplaner för kulturellt prioriterade byggnader i kommunens
ägo
Utredning om behov av strategisk markreserv vid verksamhetsetableringar
Detaljerade stabilitetsutredningar
Hästpolicy; vägledning för hästhållning i tätortsmiljö
Förebyggande kontrollprogram för Nore och Borrgården-Forsnäset

Det finns dock även behov av ställningstaganden av mer politisk karaktär,
t.ex. strategiskt beslut om vilken typ av brytningsvärda ämnen som kan
accepteras inom kommunens gränser.
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