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Förord  
Det här är Ljusdals kommuns fördjupade översiktsplan för Järvsö. Planen ersätter 
”Översiktsplan för Järvsö”, antagen 1988, och är en fördjupning av den 
kommunomfattande översiktsplanen (ÖP), antagen 2010.   
 
Fördjupningen ska vara vägledande vid beslut om ändring och bevarande av den 
fysiska miljön i Järvsö. Utgångspunkten för förslaget har varit att Järvsö har 
förutsättningar att växa utifrån sin roll som centrum för besöksnäringen i kommunen. 
För att den expansionen ska kunna ske måste ett antal förutsättningar uppfyllas. Den 
fördjupade översiktsplanen försöker, genom de förslag den innehåller, ge möjlighet 
till ett genomförande av de förutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsens Samhällsutvecklingsutskott utgör styrgruppen för arbetet och 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av planen. Planen har arbetats fram på 
Samhällsutvecklingsförvaltningens Plan och Byggenhet. Planförfattare är Stefan 
Norberg, planingenjör och Agneta Niklason, arkitekt Arkreativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Per Andersson 
Flygfoto s. 32: Rolf Berg 
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INLEDNING   
 

Planens bakgrund och syfte  
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om 
användningen av mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan kan ändras för en viss del av 
kommunen, i en fördjupning, och där redovisas med en högre detaljeringsgrad än i 
den kommunomfattande planen.    
 
Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts i 
samband med olika åtgärder för att vidareutveckla orten som ett attraktivt 
besökscentrum och fastboendealternativ. Det handlar om att skapa och 
vidareutveckla redan attraktiva boendemöjligheter, att förbereda utbyggnad av 
fritidsanläggningarna, att se över nya behov av infrastruktur, att värna den värdefulla 
natur- och kulturmiljön och att synliggöra och ta hänsyn till olika risker och 
miljöstörningar.                   
 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och 
visioner som är framförda i översiktsplanen och visionen för Ljusdals kommun genom 
att ge vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för 
efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade 
planområdet.    
 

    Planeringsunderlag  
Planen bygger delvis på speciellt framtagna planeringsunderlag. Dessa har tagits 
fram under år 2013 på fristående basis men i samarbete med arbetsgruppen för 
planen. Planeringsunderlagen är:    
 

 ”Ortsanalys för Järvsö tätort”, som utifrån Boverkets metod ”Lär känna din ort” 
innehåller en analys av platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till 
omgivningen.   

 

 ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”, som 
innehåller en uppdatering av äldre byggnadsinventeringar och som utpekar 
områden och enskilda fastigheter med höga kulturhistoriska värden i centrala 
Järvsöbygden.    

 

 ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden”, som innehåller en 
genomgång och uppdatering av naturområden med höga naturvärden i 
Järvsöbygden utifrån naturvårdsområdena beskrivna i rapporten ”Värdefull 
natur i Gävleborg, 1997:12”.      

  

Planens utarbetande 
Kommunstyrelsen gav år 2012 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Järvsö. Planen har arbetats fram enligt 
nedanstående process:   
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          INLEDANDE       SAMRÅD           GRANSKNING            ANTAGANDE          LAGA KRAFT                          
          ARBETE 
 
ARBETE      

                        

 
  
 
 

 
 

Process för planens framtagande 
 

 Inledande inomkommunala samt allmänna informations- och 
diskussionsmöten i Järvsö vid fem tillfällen under våren 2013. Godkännande 
av projektbeskrivning. Framtagande av ett planförslag.  

 Samråd av planförslag med samrådsmöten vid tre tillfällen i Järvsö, 6 veckors 
tid. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under samrådet. 
Upprättande och godkännande av samrådsredogörelse.  

 Granskning av reviderad plan, 6 veckors tid. Ställningstagande och 
inarbetande av yttranden inkomna under granskningstiden. Upprättande och 
godkännande av utlåtande efter granskning.  

 Antagande av plan.  

 Planen vinner laga kraft.   
 

Läsanvisningar 
Planen är uppdelad i fyra kapitel: ”Inledning”, som beskriver bakgrund, syfte, 
avgränsning och metod, ”Förutsättningar och riktlinjer”, som ämnesvis beskriver 
relevanta planeringsförutsättningar, mål i översiktsplanen och redovisar riktlinjer, 
”Planförslag”, som geografiskt strukturerat ger förslag till ändringar i den fysiska 
miljön samt ”Referenser”, som anger de källor som har använts. De politiska 
ställningstagandena omfattas av riktlinjerna och av planförslaget. Till planen hör en 
miljöbedömning som är redovisad i en miljökonsekvensbeskrivning som bifogas 
planen. Ytterligare handlingar som bifogas är länsstyrelsens granskningsyttrande, 
utlåtande efter granskning samt antagandeprotokollet.     
 

 Planområdets avgränsning  
Planen behandlar tätorten Järvsö med omnejd. Planområdet sträcker sig från Skästra 
i norr till Nybo i söder. I öster sträcker det sig från Ljusnans västra strand, innefattar 
Stenegård med omgivning, och gränsar i väster till Åsbodalen och Rödmyra.   
    

 
Planområdets avgränsning 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RIKTLINJER 
 

Regionala, mellankommunala och kommunala frågor 

Ljusdals kommun ska, enligt översiktsplanen, vara ett välkänt begrepp i landet som 
förknippas med utveckling och förbättring och ha en positiv klang. Ljusdals kommun 
ska ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet. Mellankommunala frågor 
som kan kräva samverkan rör bland annat kommunikationer, infrastruktur, miljövård, 
vattenreglering och andra gemensamma samarbetsprojekt i regionen.   
 

Väg 83 
Väg 83 utgör en del i ett sammanhängande stråk för trafik mellan målpunkter från 
Mälardalen upp till Fjällvärlden i Härjedalen och Jämtland. Vägen har betydelse för 
boende, näringsliv och transporter. Projektet ”Fjällvägen” är ett mellankommunalt 
projekt som har tagit fasta på vägens betydelse. Medverkande är de berörda 
kommunerna, näringsidkare, Trafikverket och Regionerna Gävleborg och Jämtland.  
Syftet är att förbättra vägstandard och korta restiderna samt att lyfta fram turistmål 
och verksamheter utmed sträckan.  
 

Ljusnan 
Ljusnans dalgång med det gemensamma vattendraget Ljusnan delas med 
kommuner och orter uppströms och nedströms. Ett gemensamt projekt som bygger 
på älven är ”Ljusnan river”. Projektet syftar till att samordna omprövningen av gamla 
vattenkraftdomar i älvens avrinningsområde och identifiera åtgärder som gynnar 
biologisk mångfald och bevarar höga natur- och kulturvärden.  
  

Turism- och besöksfrågor 
Turism- och besöksfrågor kan vara av mellankommunal betydelse. Ett samarbete 
över gränserna kan öka attraktionskraften genom en samlad marknadsföring. 
”Tidernas väg”, är ett exempel som utgörs av väg 272 och väg 83 som går mellan 
Uppsala och Ånge, över Dalälven och Storsjön, längs Ljusnan och Ljungan. 
Sträckningen berör landskapen Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. 
Syftet är att öka turistströmmen och att ge fler en chans att upptäcka allt det roliga 
och intressanta som finns längs sträckan.  
 

Andra frågor 
Kommunerna i Hälsingland bedriver gemensam avfallsplanering och tar tillsammans 
fram kommunala avfallsplaner. Kraftledningar löper över flera kommuner vilket kan 
behöva mellankommunal samverkan. De världsarvsutnämnda hälsingegårdarna är 
lokaliserade i Ljusdals, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner och 
marknadsförs gemensamt. Etableringar med stort upptagningsområde, så som 
handelsområden, får stora konsekvenser för en orts handelsindex och frågor runt den 
typen av verksamheter kräver ett gott samförståndsklimat kommunerna emellan.   
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Tätortstriangeln – Järvsö i kommunen 
Järvsö utgör tillsammans med Färila och Ljusdal ”Tätortstriangeln” enligt 
översiktsplanen. Orterna är belägna på ungefär samma avstånd från varandra och 
bildar på så sätt formen av en triangel. Området har en särskild växtkraft där orterna 
kompletterar varandra med sina speciella profiler, som ska utvecklas och stärkas:   
 

 Järvsö är centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter 

 Färila är centrum för industri och vildmarksturism med inriktning på jakt och 
fiske  

 Ljusdal är centrum för handel och service 
 

 
Tätortstriangeln, enligt översiktsplanen för Ljusdals kommun 
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Befolkning och boende 

Målet i översiktsplanen gällande befolkning och boende är att människor ska välja att 
bosätta sig i kommunen, att folkhälsan ska vara god och att befolkningen ska öka. 
Bostadsbeståndet ska vara varierat och utgå från olika hushållstyper. Varje ort ska 
ha en tydlig centrumkärna med plats för människors möten. Människors hälsa och 
trygghet ska beaktas då ny bebyggelse planeras och uppförs. Offentliga byggnader, 
allmänna platser och miljöer ska vara tillgängliga för alla. Barns och ungdomars, 
flickors och pojkars behov av lokaler och mötesplatser ska särskilt uppmärksammas.     
 

Befolkning och folkhälsa  
Kommunen har över en längre tid arbetat mot en befolkningsminskning. De 
demografiska utmaningar kommunen står inför är bland annat att andelen äldre i 
kommunen utgör en allt större del av befolkningen, genomsnittsåldern ökar och det 
föds färre barn. Vid utgången av år 2013 var folkmängden i kommunen knappt 
19 000 personer, varav ungefär 2400 personer bodde inom planområdet. Järvsö 
församlings befolkning uppgick vid tidpunkten till cirka 4300 personer. Antalet 
inflyttade till kommunen var fler än vad som flyttade ut, och befolkningen ökade med 
51 personer under år 2013.    
 
I Järvsö finns en uttalad vilja att befolkningen ska öka, särskilt antalet inflyttande 
barnfamiljer och yngre personer i arbetsför ålder. Järvsörådet har satt som mål att 
befolkningen i Järvsö ska öka med 100 personer per år under planperioden. Det 
ställer krav på ytterligare bostäder, arbetstillfällen, teknisk försörjning, infrastruktur 
samt offentlig och privat service. Även ett högt besöksantal under turistsäsongerna 
vid jul, sport- och påsklov och under sommarmånaderna ställer höga krav på 
samhällets beredskap.  
 
En god folkhälsa innebär att så många människor som möjligt har en bra hälsa, 
fysiskt, psykiskt och socialt. I Gävleborgs län är folkhälsan generellt sett sämre än 
riksgenomsnittet, enligt SKL:s jämförelser. De största folkhälsoproblemen är 
kopplade till att vi rör oss för lite, enligt Boverket, därför är ökad fysisk aktivitet i 
vardagen en viktig del. Rörelsevanorna påverkas av hur den fysiska miljön är 
planerad och tillgången av till exempelvis attraktiva gång- och cykelvägar och 
rekreations- och grönområden.  
   

Boende, tillgänglighet och mötesplatser  
En fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor ska kunna bo och 
verka i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär, och i 
eftertraktade lägen, måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning, 
enligt Vision för Ljusdals kommun.     
 
I jämförelse med den efterfrågan för bostäder som hittills har varit aktuell har 
planberedskapen, det vill säga mark detaljplanerad och reserverad för bostäder, varit 
relativt god. Den största delen av den planlagda bostadsmarken berör privat mark. 
Olika typer av bostadsmark finns planerad så som småhus, stugbyar, hotell och 
äldreboende. Därutöver finns cirka 30 stycken avstyckade, men obebyggda 
fritidshustomter, inom planområdet.  
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En ökad inflyttning gör att efterfrågan på villor och egna hem ökar, vilket har gjort att 
huspriserna i Järvsö stigit, särskilt i de centrala och backnära områdena. Många av 
objekten i de lägena köps och används som fritidsboende och en oro finns i bygden 
att det innebär en utarmning av bostadsmarknaden för de fastboende. I takt med 
befolkningens ökade medelålder uppstår en efterfrågan på lokala lösningar på 
senior- och äldreboende.  Pensionärsorganisationerna efterfrågar flera olika typer av 
boenden, bland annat ett trygghetsboende, dvs. lägenheter med god tillgänglighet 
och viss service samt marknära boende i centrala lägen inom gångavstånd till handel 
och service.  
 
Ett tillskott av attraktiva lägenheter för äldre skulle kunna sätta igång en flyttkedja, då 
villor och mindre gårdar kunde frigöras. En undersökning som den lokala 
Rotaryklubben genomförde år 2005 bland utflyttade äldre Järvsöbor i Mälardalen, 
gav till svar att många var öppna för möjligheten att återvända om det erbjöds ett bra 
seniorboende. Lägenheter som är lämpliga för ungdomar, både ur pris- och 
storleksaspekter, saknas helt i Järvsö.   
 
Tillgängligheten inom Järvsö tätort varierar. Offentliga byggnader och miljöer har 
anpassats efter Boverkets riktlinjer för ”Enkelt avhjälpta hinder”, men många andra 
byggnader är äldre och någon anpassning har inte kunnat ske på ett enkelt sätt. 
Terrängen i och runt Järvsö är starkt kuperad med stora höjdskillnader mellan älv och 
berg, så det kan många gånger vara svårt och tröttsamt för äldre och 
funktionshindrade att bekvämt ta sig runt till fots. Avstånden mellan olika målpunkter 
kan upplevas som relativt stora och tillgången till bil är därför väsentligt för det stora 
flertalet.      
 
Förutom gatustråken genom tätorten saknas offentliga rum och mötesplatser, så som 
torg eller parker, som även är enkla att stanna till på för besökares del. ICA:s 
parkeringsyta och parkeringsytan vid stationen framstår som tätortens givna 
mötesplatser.  
 

Fritids- och rekreationsmöjligheter  
Järvsö har ett stort utbud av sommar- och vintersporter. Idrotts- och 
rekreationsområdena ligger nära centrala Järvsö, lätt nåbara med gång- och 
cykelvägsanslutningar. På Öjebergets södra sida finns både backar för utförsåkning 
och belysta längdskidspår, planer finns för en utveckling av längdskidstadion. 
Härifrån kan man också nå vandringslederna som går vidare mot Kramstatjärnens 
friluftsområde. Strandvallens idrottsområde erbjuder både friidrott, fotboll och en 
hockeyarena med konstisplan. I Skästra och i Nor ligger ytterligare fotbollsplaner. En 
kommunal badplats ligger vid Kyrkbyvågen. Vid Stene Gård finns Järvsö Ridcentrum 
där det bedrivs lektionsridning och ridlägerverksamhet i privat regi. Stene Gård är 
både ett allmänt besöksmål och ett kulturcentrum med besökscentrum för Världsarv 
Hälsingegårdar.  
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Riktlinjer med hänsyn till befolkning och boende 

 

 En ökad befolkning förutsätter bland annat fler bostäder och arbetstillfällen. 
Fysisk planering kan bidra med att utreda områden för boende och 
arbetsplatser. En markreserv för bostäder ska finnas.  

 

 Nya bostäder för äldre personer i centrala lägen bör tillkomma, så som 
trygghetsboenden enligt Boverkets definition eller mindre marklägenheter. Ett 
tillskott av attraktiva boendeformer för äldre kan ge en positiv flyttkedja då 
gårdar och småhus frigörs till gagn för unga familjebildare.    

 

 Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät bidrar på sikt till en god folkhälsa och 
miljö, då det underlättar ökad fysisk aktivitet i vardagen och medför att bilen 
inte behöver användas i lika hög grad. Det bidrar även till att framförallt barn 
och unga kan färdas på egen hand och på ett säkert sätt.  

 

 Kommunens bostadspolitiska program ska utgöra en utgångspunkt vid 
planering av bostäder.  
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Näringsliv och service 

Järvsö utgör kommunens centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som 
vinter enligt översiktsplanen och denna profil ska stärkas. Kommunen ska kunna 
erbjuda mark till expanderande och nya företag.     
 

Näringsliv 
Många arbetstillfällen för ortens befolkning finns inom offentlig förvaltning och 
service, skola och barnomsorg, sjukvård och handel. En stor del av Järvsös 
befolkning är sysselsatta inom besöksnäringen. Arbetstillfällena är ofta av 
säsongskaraktär, med huvudinriktning på vinter, och riktar sig i hög grad till 
ungdomar. En del företagare driver egna besöksverksamheter samtidigt som de har 
en anställning. Möjligheterna till dagpendling och goda kommunikationer med tåg gör 
att man kan bo i Järvsö men arbeta på annan ort.  
 
En stor del av besöksnäringen kretsar kring Öjeberget med Järvsöbacken och de 
aktiviteter som har etablerats runt den, till exempel bergcykelparken, Järvzoo, 
vintercamping och olika former av turistboende. Under säsongen 2011-2012 hade 
Järvsöbacken 169 000 besökare. Utbyggnaden av antalet turistbäddar bedöms vara 
en av de viktigaste faktorerna för näringens expansionsmöjligheter och det backnära 
boendet anses ha störst attraktionskraft.  
 
Det finns flera aktiva jordbruk inom planområdet, där man bedriver djurhållning och 
brukar jorden inne i och i anslutning till tätorten. Antalet anställda inom skogsbruket 
har minskat och många skogsägare sköter skogen som en binäring till vanliga 
lönearbeten. Skästrasågen lade ner verksamheten i början av 2000-talet, men 
sågverksområdet används fortfarande av träindustrin. Mekanindustrin är stark i hela 
kommunen.  
 

Offentlig och privat service 
Inom Järvsö utbildningsområde finns tre skolor; Öjeskolan med årskurs 3-9, Nybo 
skola med årskurs F-2 samt utanför planområdet finns Båtbackens friskola i Nor med 
årskurs F-6. Förskolor finns i anslutning till alla tre skolorna. Det finns dessutom flera 
kooperativa förskolor och familjedaghem inom planområdet. Järvsös biblioteksfilial 
ligger integrerat i Öjeskolan.  
 
Vård- och omsorgsboende för äldre finns på Öjegården som har 51 lägenheter och 
Björkbacka med 14 platser. Järvsö Dagverksamhet är ett komplement till 
hemtjänsten och finns för den som behöver stimulans och social samvaro.   
 
Järvsö har en familjeläkarmottagning på Stationsgatan som ligger i anslutning till 
Öjegårdens äldreboende. Här finns även distriktssköterskor, barnavårdscentral, 
diabetesmottagning, resevaccinationsmottagning och ett provtagningslab. En privat 
tandläkarpraktik finns i utmed Stationsgatan och Folktandvården har en filial i lokaler 
vid Öjeskolan. Lillälvsgården är en privat vårdanläggning för människor med fysiska 
eller psykiska funktionshinder.  
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Utmed Turistvägen ligger mindre handels- och affärshus med ett blandat utbud. Här 
finns florister, second hand-butiker, sport- och fritidshandlare och den lokala 
dagligvarubutiken. Efterfrågan på varor varierar med turistsäsongerna men det finns 
en allmän uppfattning i Järvsö att ytterligare dagligvarubutiker behövs. En del butiker, 
med ett sortiment som riktar sig till besöksnäringen i första hand, har öppettider som 
varierar efter säsong. Bank, bankomat och apotek finns i centrum. Järnaffären är 
utskänkningsställe för Systembolaget.  I orten finns även ett flertal hotell- och 
pensionatsrörelser. Bland caféer och restauranger finns ett brett utbud från snabb- till 
gourmetmat.  
 

 
Funktioner i Järvsö enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 
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Riktlinjer med hänsyn till näringsliv och service  
 

 Om visionen för en kraftigt ökande befolkning inom planområdet ska bli 
verklighet är det viktigt med bevakning av utvecklingen och en aktiv intern 
planering, hos kommun och landsting, för att möta en ökande efterfrågan på 
service, exempelvis inom skola/barnomsorg och sjukvård.  
 

 Om besöksnäringen ska kunna utvecklas i den omfattning som de verksamma 
aktörerna önskar, behövs nya områden för fritidshus och aktiviteter.  

 

 Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. Tyngdpunkten på 
kommunens handel ligger i Ljusdals centrum och för Järvsö finns begränsade 
möjligheter till en större handelsexpansion. Behov av en ytterligare 
livsmedelsbutik har lyfts fram och en sådan etablering bör hamna i ett 
centrumnära läge. De små specialbutiker som finns kan förstärkas med 
liknande etableringar med ett uttalat lokalt sortiment och ytterligare handel 
med inriktning mot sport och fritid kan etableras i anslutning till de större 
anläggningarna. En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och 
anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen.  
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Riksintressen  

Riksintressen utgörs av särskilt värdefulla områden i ett nationellt perspektiv. 
Riksintresseområden utpekas av statliga sektorsmyndigheter med stöd av 
miljöbalkens 3 kapitel. Sådana områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada eller motverka intresset. Det finns även riksintressen med geografiska 
bestämmelser som är angivna i miljöbalkens 4 kapitel. I sådana områden får ingrepp 
endast göras om det inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena.   
 
I översiktsplanen redovisas samtliga riksintressen inom kommunen och hur 
kommunen avser tillgodose dem. Utgångspunkten är att riksintressena är en av 
Ljusdals kommuns styrkor. Att vårda natur- och kulturmiljövärden skapar 
förutsättningar för turismen och ökar kommunens attraktivitet.    
 

Riksintresse naturvård 
Områden som är av riksintresse för 
naturvård pekas ut av 
Naturvårdsverket. Områdena ska 
representera huvuddragen i 
svensk natur och visa på 
landskapets utveckling och 
naturens mångfald ur ett nationellt 
perspektiv. Nedre Mellanljusnan 
har utpekats som ett sådant 
område och avser Ljusnandalen 
från Ljusdal till Arbråsjöarna. Den 
stora älven Ljusnan centralt i 
dalgången dominerar landskapet 
men omges av en öppen 
jordbruksbygd, inramad av höga 
skogklädda berg. Till området 
räknas även de omgivande bergen 
och dalgångarna som har en 
mycket attraktiv landskapsbild och 
är viktiga för friluftsliv.         
 

Riksintresse kulturmiljövård 
Områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövård pekas ut av 
Riksantikvarieämbetet. Riksintressena 
ska representera hela landets historia, 
allt från forntiden till nutid. Kulturmiljöer 
av riksintresse ska bland annat visa 
hur människor använt tillgängliga 
resurser, byggnadsskick och olika 
estetiska ideal. Järvsö centralbygd har 
utpekats som riksintresse och beskrivs 
som odlingslandskap i odlingsbygd 
med stora slåtter- och betesmarker, 
med representativ hälsingebebyggelse 
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från 1700- och 1800 talet med anknytning till protoindustrin (tidiga industrier) och 
med sockencentrum. 
 

Riksintresse kommunikationer 
Områden som är av nationell 
betydelse för transportsektorn kan 
pekas ut av Trafikverket som 
riksintresseområden för 
trafikslagens anläggningar, väg, 
järnväg, luft och sjöfart. Sådana 
områden ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. Inom planområdet 
finns två riksintressen för 
kommunikationer: väg 83 mellan 
Tönnebro och Ånge (E14), som är 
av särskild betydelse för regional 
eller interregional trafik. Samt 
järnvägen Norra stambanan, 
sträckan mellan Bräcke och 
Storvik/ Gävle. Järnvägen ingår i 
TEN- T nätet (Trans European 
Transport Network) som är av internationell betydelse. Järnvägen ingår även i det 
strategiska godsnätet.  Järnvägens och vägarnas riksintresse syftar till att skydda 
internationella, nationella och regionala intressen av samverkande och samman-
hållna transportnät.   
 

Riksintresse friluftsliv 
Ljusnans dalgång har utpekats av 
Naturvårdsverket som riksintresse 
för friluftsliv. Med friluftsliv menas 
här vistelse i naturen för 
naturupplevelser, fysisk aktivitet 
och avkoppling och avser 
aktiviteter som natur- och 
kulturstudier, vandring, cykling, 
utförsåkning, bad, kanoting och 
fritidsfiske. Naturvårdsverket ser för 
närvarande över riksintressena för 
friluftsliv.    
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Riksintresse turism och friluftsliv (rörligt friluftsliv)  
Området mellan Ljusnan från Färila 
till Bergvik är med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i 
området i sin helhet av riksintresse 
enligt 4 kap miljöbalken. Inom 
området ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön.    
 

 
 
 
 
 
 
Riksintresse natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s 
mest skyddsvärda områden och är 
klassade som riksintressen enligt 4 
kap 8 § miljöbalken. Områdena 
utses av regeringen och fastställs 
av EU kommissionen. Syftet är att 
värna de naturtyper och arter som 
är särskilt skyddsvärda i ett 
europeiskt perspektiv. Del av 
Kyrkön är upptaget som natura 
2000. Det övergripande 
bevarandesyftet med området 
Kyrkön är att bevara en 
naturskogsliknande åsbarrskog 
med inslag av lövblandskog. Inom 
området gäller en tillståndsplikt för 
åtgärder/ verksamheter som på ett 
betydande sätt kan påverka 
naturmiljön. Området är skyddat 
som naturreservat.       
 

Riksintresse totalförsvaret  
Områden som är av riksintresse för totalförsvaret väljs ut av Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap eller av Försvarsmakten. I Järvsö finns inga 
riksintressen för totalförsvarets militära del som kan redovisas öppet. Riksintressen 
för totalförsvaret, exempelvis tekniska system, kan främst påverkas av uppförandet 
av höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk. Objekt klassas som höga 
om de är högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen 



18 
 

bebyggelse. Alla plan- och bygglovsärenden som rör höga objekt ska remitteras till 
Försvarsmakten för samråd.  
 
 

Riktlinjer med hänsyn till riksintressen 
 

 De värden riksintressena avser är viktiga att värna. En utveckling av orten 
innebär dock att vissa områden förändras och tas i bruk för nya ändamål, men 
utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt och med hänsyn till de områden och 
värden som utgör riksintressen.  

 

 Kommunen anser att avgränsningen av riksintresseområdet för friluftsliv 
kraftigt bör avgränsas eller att riksintresseområdet avlägsnas.  
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Naturmiljö  

Naturen har ett egenvärde och dess biologiska mångfald och det öppna 
kulturlandskapet ska bevaras och de unika värdena ska skyddas, enligt 
översiktsplanen. Områden med höga naturvärden ska bevaras och naturområden vid 
tätorterna ska göras tillgängliga, skyddas och bevaras.    
 

Landskap och grönstruktur 
Landskapsbilden i Järvsö präglas av läget i Ljusnans dalgång med de omgivande 
skogsklädda höjderna och den öppna jordbruksmarken utmed älven, ett småskaligt 
och relativt slutet landskap med en påtaglig rumslighet. Landskapet kan beskrivas 
som ett trångt, kuperat odlingslandskap enligt ”Landskapet i Gävleborg”. Öjeberget, 
Järvsö Klack och åsen i dalgången utgör karaktärsfulla platsmarkörer i dalgången.   
 

 
Ljusnans dalgång, ”Trångt kuperat landskap”, enligt ”Landskapet i Gävleborg”.  

 
Jordtäcket i Ljusnans och angränsande dalgångar består till största delen av lera och 
isälvssediment. Upp mot höjderna och Öjeberget tar moränen vid med delvis tunt 
eller osammanhängande jordtäcke och med synligt berg. Berggrunden utgörs i 
huvudsak av gnejsgranit, såkallad ljusdalsgranit.   
 

 
Utdrag ur SGU:s jordartskarta 
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Natur- och åkermarken är påtaglig inne i tätorten. Centrum saknar i stort sett anlagda 
parker, men många av villorna och de gamla hälsingegårdarna har stora uppvuxna 
trädgårdar som bidrar upplevelsen av natur och grönska. Vid tätortens södra infart 
ligger det lummiga naturparksområdet kring Doktorsdammen. 
 

 
Grönstruktur och friluftsliv enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 
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Naturvårdsområden 
Inom planområdet finns flera naturvårdsområden som är upptagna i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg” (1997). Rapporten beskriver 
områden i länet med höga naturvärden. De berörda naturområdena har översiktligt 
inventerats i samband med framtagandet av denna fördjupade översiktsplan i 
rapporten ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden” (2013). 
Inventeringen har visat att värdena beskrivna i rapporten fortfarande är aktuella och i 
vissa fall har de till och med ökat. För genomgången av områdena hänvisas till 
rapporten. De naturvårdsområden som är inventerade är följande:   
 

 Nedre Mellanljusnan     139 

 Bodasjön - odlingslandskap     143 

 Kyrkbyängarna, Vågaängarna och Norrvåga - älvängar och radby  160 

 vid Ljusnan       

 Åsbodalen - vackert jordbrukslandskap    183   

 Öjeberget / Kramstatjärn - fritidsområde    184 

 Södra Järvsöbygden - öppet jordbrukslandskap   185 

 Myra - öppen hagmark    186 

 Kyrkön - naturreservat och utflyktsmål   187 

 Sanna – sötvattenstrandäng    188 

 Järvsöholmarna - deltalandskap vid Ljusnans inlopp i Tevsjön 189 
 

 
Naturvårdsområden enligt ”Värdefull natur i Gävleborg”  
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Skyddad natur  
I det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” ingår formellt skydd som ett 
delmål. Under perioden 1999-2010 ska totalt 400 000 hektar ges ett formellt skydd. 
Av dessa ska 320 000 hektar utgöras av reservat, 50 000 hektar av naturvårdsavtal 
och 30 000 av biotopskyddsområden. Ytterligare 500 000 hektar ska avsättas frivilligt 
av markägarna själva. Områden som ska utses till naturreservat väljs ut av 
länsstyrelsen och kommunen. Biotopskydd kan väljas ut av länsstyrelsen, kommunen 
och Skogsstyrelsen, med stöd av miljöbalken. Besluten om skydd gäller för all 
framtid.   

Naturreservat  

Kyrköns östra och södra del är förklarat naturreservat av länsstyrelsen. Trots att det 
sedan länge har bedrivits mänsklig aktivitet på ön ger delar av den ett ursprungligt 
och nästan urskogsartat intryck. Reservatet syftar till att bevara den biologiska 
mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön, samt att tillgodose 
friluftslivets behov. Områdets prägel av naturskog ska bibehållas så långt möjligt, där 
åsbarrskog är ett viktigt inslag. De värdefulla livsmiljöerna, och typiska växt- och 
djursamhällena som är karaktäristiska för äldre skogmiljöer i norra hälsingland, ska 
bevaras i gynnsamt tillstånd.  

Natura 2000 

Kyrkön utgör ett Natura 2000-habitat. Natura 2000 är ett EU-gemensamt nätverk av 
skyddade områden, dessa väljs ut med stöd av art- och habitatdirektivet samt 
fågeldirektivet. Urvalet av Natura 2000-områden utgör en viktig grund för att bevara 
ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Cirka 60 procent av områdena 
omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller 
biotopskyddsområden.   

Biotopskydd  

Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre områden som håller mycket höga 
naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen hanterar bildandet av 
biotopskyddsområden på skogsmark. Även enskilda kommuner kan bilda 
biotopskyddsområden. Bestämmelserna kring biotopskyddsområden finns i 
miljöbalken. Ett beslut om biotopskydd innebär att alla åtgärder i området som skadar 
naturvärdena är förbjudna.  
 
Förutom specifika biotopskyddsområden finns generellt skyddade biotoper enligt 
miljöbalken. Dessa är: allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksbygd, 
odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, 
stenmur i jordbruksmark och åkerholme.    

Nyckelbiotop 

En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för 
skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. 
Dessa arter uppträder inte slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns 
ofta på vissa platser. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en 
speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några 
nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, 
raviner och rasbranter.  
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Väster om Sorttjärn ligger en rasbrant med hällmarkskog som är en utpekad 
nyckelbiotop. I skogen sydost om Järvzoo finns två utpekade nyckelbiotoper, ett 
område med rörligt markvatten vid Badtjärn och ett litet område med barrskog som 
innehåller mycket gamla torra träd som ligger kvar på marken. På toppen av 
Gruvberget finns en utpekad nyckelbiotop som utgörs av hällmarkskog med 
urskogskaraktär. Andra områden med utpekade naturvärden är ett barrskogsområde 
på Hokabacke och en brant strax söder om Gruvberget mot området Dalarna.   

Sumpskog 

Ett sumpskogsområde med mosseskog finns utpekat vid Öjebergets norra fot, mellan 
Borghem och Storsved. Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. 
Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur. 
Det finns tre huvudtyper: myrskog, fuktskog och strandskog. För att bevara 
sumpskogarnas naturvärden är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen 
av marken kan bibehållas. De arter som är beroende av stabila förhållanden i form av 
fuktighet, temperatur, ljus och vind slås annars lätt ut.   
 

 
Skyddade naturområden och områden med höga naturvärden 
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Vattenområden  

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Åtgärder 
som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid strandområdet, eller som 
väsentligt ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får därför inte göras inom 
strandskyddsområdet. Strandskyddet gäller vid alla vattendrag och sjöar och även 
vid mindre bäckar och diken. Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen. 
Länsstyrelsen har utvidgat Ljusnans strandskydd till 200 meter, men gör för 
närvarande en översyn av det utvidgade strandskyddet.  
 
Vid bygglovsansökan kan kommunen ge dispens från strandskyddet. Då måste något 
av miljöbalkens särskilda skäl enligt 7 kapitlet uppfyllas, åtgärden får inte strida mot 
strandskyddets syften och en fri passage närmast vattnet måste finnas. Samma krav 
gäller i samband med detaljplaneläggning då kommunen har möjlighet att upphäva 
strandskyddet. Om en detaljplan ersätts med en ny återställs strandskyddet 
automatiskt och måste då prövas på nytt. Byggnader och anläggningar som behövs 
för jordbrukets och skogsbrukets behov är undantagna från strandskyddsreglerna.  
 
I kommunens översiktsplanering kan landsbygdsutvecklingsområden i strandnära 
lägen pekas ut. I de utpekade områdena kan åtgärder som kräver dispens eller 
upphävande från strandskyddet prövas med ett ytterligare skäl enligt miljöbalken: om 
åtgärden långsiktigt kan bidra till utvecklingen av landsbygden. Kommunen arbetar 
för närvarande med att utpeka sådana områden.  

Ytvatten och grundvatten 

Älven Ljusnan är en av landets stora älvar. Den dominerar landskapet där den 
omväxlande flyter och forsar fram genom Ljusnans dalgång. Vattnet har flera 
funktioner. Rent ekologiskt är det smala strandområdet mellan land och fritt vatten, 
en viktig miljö för många små ekosystem. Vattnet används bland annat för bevattning 
av odlingar, trädgårdar och för Järvsöbackens konstsnöanläggning men även för fritid 
och rekreation som bad, fiske och båtliv.  
 
Sorttjärn är den enda större sjön inom planområdet. Sjön användes tidigare som 
vattenreservoar för backens behov. Sjön har sin betydelse för fritidsfiske och 
friluftsbad. Kramstatjärn och Badtjärn ligger på Öjebergets sydöstra sida och ingår i 
ett större strövområde och här finns brygga och rastplats. Därutöver finns alla bäckar 
och diken som rinner till och torkar ut allteftersom tillgången på vatten växlar. Mycket 
vatten söker sig från Öjeberget ner mot älven och måste ha fri passage för att inte 
skapa översvämningsproblem.  
 
I Åsbodalen och del av Ljusdandalen finns två större grundvattenförekomster i form 
av isälvsavlagringar med namnen Grönås och Järvsö som har goda eller utmärkta 
uttagsmöjligheter för framtida dricksvattenförsörjning. Den kommunala 
vattenförsörjningen i Järvsö baseras på Järvsö grundvattenförekomst och del av 
denna är skyddad som vattenskyddsområde.  
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Riktlinjer med hänsyn till naturmiljö 
 

 Landskapsbilden i Ljusnans dalgång har ett stort värde och är viktig för 
upplevelsen av orten. Vid större avverkningar och exploateringar och andra 
åtgärder bör därför stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljön i Ljusnans 
dalgång och området skyddas från förvanskning och överexploatering.   

 

 Södra Järvsöbygdens öppna jordbrukslandskap kräver att det levande 
jordbruket kan fortgå och utvecklas. Vilket bör ske i en kulturvårdande anda så 
att upplevelsen av kulturarvets sammanhang består.  

 

 Grönytor i eller i nära anslutning till tätorten, liksom öppna diken, fyller en viktig 
funktion för lokal hantering av dagvattnet, och i vissa fall som 
rekreationsområden och buffertområden mellan verksamheter och bostäder.  
 

 Ljusnan är en relativt outnyttjad resurs för rekreation och friluftsliv. En 
utveckling som gagnar stigar och leder, bad- och båtliv, fiske och camping är 
önskvärd.  

 

 Grundvattenförekomsterna ska värnas från åtgärder som kan riskera att 
förorena dem.   
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Kulturmiljö och kulturarv  

Kulturarvet består av de traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller 
omedvetet har övertagit från tidigare generationer. Kulturmiljön är den fysiska miljö 
som genom tiderna påverkats av människan och som vittnar om historiska och 
geografiska sammanhang. Kulturmiljön kan omfatta enskilda objekt eller hela 
landskap och är en viktig del av vårt kulturarv. Att vårda och skydda kulturarvet och 
kulturmiljön är en nationell angelägenhet och är ett ansvar som delas av alla.  
 
Enligt översiktsplanen ska kommunen vårda kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och miljöer där människor har verkat. 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 med mera. Kulturlandskapet ska 
bevaras och hållas öppet genom ett ekologiskt, långsiktigt och hållbart brukande av 
jorden.  
 

Odlingslandskap  
Åsbodalens och Järvsö centralbygds odlingslandskap utgör värdefulla kulturmiljöer 
och är upptagna i ”Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Norra Hälsingland”. 
Odlingslandskapen har högsta bevarandevärde, klass 1, bedömt utifrån en 
trestegsskala. Den djupa och delvis ganska trånga Åsbodalen är en bodlandsbygd 
med välbevarad jordbruksbebyggelse från 1800- talet och karaktäriseras av ett 
mosaikartat odlingslandskat enligt bevarandeprogrammet. Gårdarna ligger mestadels 
ensamma och högt uppe på dalsluttningarna. Genom att byggnaderna ligger tätt 
samlade och gårdarna saknar trädgårdar bildas klart avgränsade bebyggelsenheter 
som ger bygden en särprägel. Järvsö centralbygds odlingslandskap överensstämmer 
i stort med riksintresseområdet för kulturmiljö och som med sitt storslagna 
odlingslandskap med de praktfulla gårdarna i älvdalen för många är liktydigt med 
sinnebilden av Hälsingland.     
 

 
Odlingslandskapen Åsbodalen och Järvsö centralbygd, utdrag ur ”Bevarandeprogram för 

odlingslandskapet” 
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Fornlämningar 
Fasta fornlämningar är rester av människors verksamhet från forna tider och som är 
varaktigt övergivna. Utan tillstånd är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast 
fornlämning, enligt 2 kap kulturmiljölagen. Järvsö socken fornminnesinventerades 
1955 och då registrerades ca 60 fornlämningar. Ett stort flertal lämningar bedöms 
även finnas oupptäckta under jord. Inom planområdet finns ett fyrtiotal registrerade 
fornlämningar, bland annat i form av gravar och minnesstenar, milstolpar, en runsten, 
gruvhål, kolningsgropar och bebyggelselämningar.  
   

Byggnadsminnen 
Stenegård, Kristofers i Stene och linskäkten vid Hians i Löräng är av länsstyrelsen 
förklarade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Skyddet innebär bland annat 
att byggnaderna inte får rivas, flyttas eller byggas om eller att exteriören får ändras. 
Stenegård är från 1856 och en mycket påkostad, närmast herrgårdsliknande 
anläggning med mycket välbyggda och välbevarade ekonomibyggnader och 
markanläggningar som tidigare varit trädgårdar, enligt beslutet om byggnadsminne 
från 1978. Skyddet omfattar 12 byggnader. Kristofers i Stene är från 1807 och en av 
de allra bäst bevarade representanterna för 1800-talets lokala byggnadstradition i 
Järvsö, enligt beslutet från 2011. Stenegård och Kristofers omfattas även av 
kommunens områdesbestämmelser. Linskäkten vid ”Hians” eller linberedningsverket, 
var i drift fram till 1940- talet och byggnadsminnesförklarades år 2007 tillsammans 
med trösklogen, dammen, stenvalvsbron och spånhyveln.    
 

Världsarv hälsingegårdar  
Hälsingegårdarna är unika och utgör ett av de bäst bevarade minnesmärkena från 
den självägande bondeklassen som under lång tid präglade landskapet i Hälsingland. 
I översiktsplanen har ett 50- tal hälsingegårdar identifierats inom planområdet. År 
2012 utnämndes sju hälsingegårdar som världsarv av UNESCO. Världsarv bedöms 
vara så unika och ha ett så stort värde att de utgör ett kulturarv för hela 
mänskligheten. Det som särskilt pekas ut när det gäller hälsingegårdarna är de 
målningsdekorerade festsalarna. Inom Ljusdals kommun finns tre världsarvsgårdar, 
varav en inom planområdet, gården Kristofers i Stene.  
 

Byggnader skyddade i detaljplan 
Enskilda byggnader och kulturmiljöer kan skyddas med beteckningar i detaljplan. 
Inom planområdet är ett 20-tal byggnader skyddade som kulturhistoriskt värdefulla 
med beteckningen ”q” eller med den äldre varianten ”k”. Innebörden av beteckningen 
varierar med rivningsförbud, flyttförbud eller att ändringar ska ske med särskild 
hänsyn. De skyddade byggnaderna utgörs av både jordkällare, uthus och vackra 
bostadsbyggnader.   
  

Kulturvägar   
Riksväg 83 som slingrar sig på åshöjden utmed Ljusnans dalgång genom Järvsö 
utgör en del av det äldre vägsystemet mellan Uppsala och Ånge. Hela sträckan finns 
skyltad som ”Tidernas Väg” vilken utgörs av länsväg 272 och riksväg 83.   
 
Väg 695 genom mellan Grönås och Rödmyra samt väg 698 mellan Skästra och 
Ygskorset har utpekats som kulturhistoriskt värdefulla vägar av länsstyrelsen och 
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dåvarande Vägverket. Det kulturhistoriska värdet ligger i att vägarna berättar om 
äldre vägbyggnadsteknik eller epoker i vägbyggandet. Vägarna utgör ryggraden i de 
strukturer som bildats och utvecklats under olika epoker i länets historia. Vid insatser 
på sådana vägavsnitt rekommenderas att särskild hänsyn tas till vägmiljön.  
 
Väg 695 går genom Åsbodalen, ett kuperat odlingslandskap med stora 
kulturmiljövärden. Vägen följer den kuperade topografin. Genom byarna smiter vägen 
nära uthus och härbren och i sluttningarna går vägen på höjdsidorna. Väg 698 utgör 
den gamla byvägen mellan socknarna Järvsö och Färila. Vägen går genom 
dalgången i ett öppet kuperat odlingslandskap med mindre byar och ensamgårdar. 
Vägens topografi är mycket påtaglig med backkrön och kurvor bevarade.      
 

Kyrkliga kulturminnen   
Järvsö kyrka är som alla kyrkor och tillhörande kyrkoanläggningar anlagda före år 
1940, skyddade enligt 4 kap lagen om kulturminnen. Länsstyrelsens tillstånd krävs 
för väsentliga förändringar i kyrkomiljön.      
 

 
Kulturmiljöobjekt 
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Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader 
Länsmuseet har genomfört en översiktlig bebyggelseinventering över del av 
planområdet i rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i 
Järvsö” (2013) och där utpekat ett antal värdefulla bebyggelsemiljöer och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  I Järvsö finns ett flertal  mycket speciella och 
värdefulla byggnader med höga bevarandevärden. I bebyggelseinventeringen pekas 
representanter ur 15 olika byggnadskategorier ut. Förutom de bostadshus och 
monumentalbyggnader som vanligtvis bedöms som bevarandevärda, nämns bland 
annat jordbrukets ekonomibyggnader som härbren och logar, moderna 
kyrkobyggnader och samlingslokaler, fritidshus samt industribyggnader av 
modernare snitt. För genomgången av byggnaderna och miljöerna hänvisas till 
rapporten. De utpekade kulturmiljöerna är:    
 

 Skästra/ Sörvåga    A 

 Åsgård    B 

 Kyrkön    C 

 Stene    D  

 Löräng/ Myra – Lillälven och Kyrkbyns västra del E 

 Sekelskifteshusen intill Stenevägen  F  

 Affärsområdet längs Turistvägen  G 

 1950-talsområdet vid Nybo skola   H 

 1970-talsvillorna i Öje    I 
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Utpekade kulturmiljöområden (linjer) och kulturhistoriskt värdefulla byggnader (punkter) enligt 

”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”
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Riktlinjer med hänsyn till kulturarv och kulturmiljö 

 

 Bevarandefrågor och utveckling av utpekade höga värden inom kulturmiljön 
bör få stort utrymme i samband med planering och byggande. Bebyggelsens 
årsringar är väl avläsbara och det är värdefullt att bevara och förnya 
bebyggelsen på ett sådant sätt att läsbarheten finns kvar och förstärks. 
Bygdens karaktärsbyggnader ska bevaras på ett sådant sätt att de kan 
användas för framtida behov utan att deras positiva betydelse för 
bebyggelsemiljön försvinner.  

 

 Det är eftersträvansvärt att så långt möjligt bevara ålderdomliga ägostrukturer 
som ägogränser, ägofigurer, permanenta hägnader och gamla byvägar då de 
är bevarandevärda i sig har ett högt upplevelsevärde.  

 

 De kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som är utpekade i 
rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” ska 
beaktas vid planering och byggande.      
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Bebyggelse 

Fokus idag gällande den byggda miljön ska vara att bygga till, bygga på, reparera 
och underhålla det befintliga byggnadsbeståndet enligt översiktsplanen.  
Nybyggnation, liksom underhåll och reparation av byggnader, ska ske med 
miljöanpassad och resurssnål teknik, med i huvudsak återanvändbara eller 
återvinningsbara material. Ny bebyggelse ska i första hand förläggas inom tätorterna, 
eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Byggnader ska utformas och placeras 
med hänsyn till lokala byggnadstraditioner. Vid nybyggnation är det också viktigt att 
ta hänsyn till landskapsbilden, att inte ta grönområden i anspråk och att inte skapa 
alltför stora parkeringsytor. Vid några sjöar och vattendrag ska dock strandskyddet 
upphävas, så att ny bebyggelse kan uppföras i attraktiva strandnära lägen. 
Turistboende ska omfatta olika former av vinterbonat boende: hotell, stugbyar, 
vandrarhem, camping och friköpta fritidshus. 
 
Tätorter avgränsas geografiskt av SCB (Statistiska Centralbyrån) och har minst 200 
invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. 
Sammanhållen bebyggelse avgränsas av kommunen och är ett begrepp enligt plan- 
och bygglagen som avser bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs 
åt endast av en väg, gata eller parkmark. Ny bebyggelse prövas olika av kommunen 
beroende på om platsen är belägen inom eller utanför område med detaljplan eller 
sammanhållen bebyggelse. Huvuddelen av Järvsö tätort är detaljplanerad. 
Detaljplaner anger markanvändning och reglerar bebyggelse. Plan- och bygglagen 
anger i vilka situationer en detaljplan ska upprättas innan bygglov får ges men 
kommunen bestämmer när och var en detaljplan ska göras.  
 

 
Bebyggelseområden 
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Centrala Järvsö 
Järvsö tätort har vuxit fram mellan 
Öjeberget och älven. De centrala 
delarna utgörs i huvudsak av byarna 
Kyrkbyn och Öje. Gränsen är dock 
svår att se eftersom byarna har vuxit 
ihop. Centrum ligger på båda sidor om 
genomfartsvägen, väg 83 och 
Stationsgatan där övervägande delen 
av handel och service är koncentrerad. 
Genomfartens gaturum är smalt och 
kantas av tvåvåningsbyggnader, varav 
flera är uppförda i traditionell 
panelarkitektur med ett småskaligt 
intryck. De modernare handelshusen 
är få. Här finns några putsade 1950- 
talshus med handel i bottenvåningen 
och byggnader från 1960, 70- talet i 
plåtfasader samt den nyutbyggda ICA- 
butiken från år 2013. 
 
Bebyggelsen i tätorten är relativt blandad med byggnader från olika tidsperioder. 
Tätortsbebyggelsen utgörs dock i huvudsak av villabebyggelse med egna hem från 
flera tidsåldrar, både gammal jordbruksbebyggelse som styckats av från 
jordbruksmarken och gått upp i tätortskvarteren och traditionella villakvarter av 
senare datum. Flerfamiljshus ligger i småskaliga områden med få hus i varje grupp. 
Utmed genomfarten finns ett område med 2-våningshus från 50-talet och ett 
tidstypiskt 60-talsområde med 3-våningshus i Grytan. Flera av husen i Grytan revs i 
början av 2000-talet. Ett par mindre hyresfastigheter och några bostadsrätter har 
uppförts under 1990- och 2000-talet, annars är utbudet av moderna attraktiva 
lägenheter begränsat. Fritidshus är en växande bostadstyp även inne i tätorten. I de 
backnära lägena säljs numera en del permanentbostäder för fritidsändamål och flera 
renodlade fritidsbyar planeras i anslutning till backområdena. Järvsös industriområde 
etablerades under 1950- och 60-talet och är i dagsläget fullt utbyggt.  
 
Det finns ett flertal karaktärsbyggnader i tätorten som är betydelsefulla för förståelsen 
av olika tidsåldrar. Bland annat Järvsö kyrka, som är utnämnd till Sveriges största 
landsortskyrka. Röda gården, som är Öjeskolans första byggnad. Det gamla 
Tingshuset, Järvsöbaden, Stene Gård tillsammans med flera välskötta, traditionella 
gårdar av hälsingestil som ligger inne i tätorten och utgör fina exempel på lokal 
byggnadstradition. Förutom de större och mer iögonfallande byggnaderna finns flera 
komplementbyggnader av olika slag: uthus, lador, härbren och gårdshus som ofta 
ligger kvar inne i de nya kvartersbildningarna som även de är värdefulla.    
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Generaliserad bild över bebyggelseutvecklingen i Järvsö tätort enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 

 

Byar 
Flertalet av byarna inom planområdet ligger i ett pärlband i nord-sydlig riktning utefter 
Ljusnans dalgång och väg 83, i mötet mellan skogs- och jordbruksmarkerna. Torp, 
gårdar, villor, fritidshus och ekonomibyggnader samsas utefter slingriga och backiga 
vägar på den högre belägna moränmarken med jordbruksmarken i sluttningarna 
nedanför. Den övervägande delen av bebyggelsen är utförd med traditionella 
material, former och färger, även om en del nyare villabebyggelse har tillkommit. 
Enstaka mindre flerbostadshus finns också liksom äldre skolor. Nybo gamla skola är 
nedlagd sedan länge, men ligger fortfarande väl synlig från riksvägen. Den nya 
skolan från 1950-talet används fortfarande och byggdes om- och till under 1990-talet. 
Skästra skola ligger monumentalt, högt över omgivande landskap men är nedlagd 
sedan 1990-talet.   
 
Utmed riksvägen kan man även hitta flera värdshus och gästgiverier med långa 
traditioner. Många av de äldre jordbruksfastigheterna runt planområdet kan ståta 
med praktfulla bostadshus och pampiga ekonomibyggnader. Ekonomibyggnader och 
överloppsbyggnader, som inte längre används, är värdefulla för förståelsen av det 
gamla jordbrukssamhällets olika funktioner och är viktiga att bevara. Hit hör bland 
annat ladugårdar och logar, härbren, utedass och inte minst ängsladorna som ger liv 
åt odlingsmarkerna.  
 
Industriområden finns lokaliserade i Skästra där trä- och verkstadsindustri bedrivs 
samt vid Nybo.  
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Riktlinjer med hänsyn till bebyggelse 

 

 Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den förstärker befintliga strukturer, i 
första hand i eller i nära anslutning till Järvsö tätort eller i eller i nära anslutning 
till byarna och områden med sammanhållen bebyggelse. Med en varsam 
förtätning, komplettering och vidareutveckling av befintliga bebyggelsemiljöer 
kan befintlig teknisk försörjning och infrastruktur som vägar, gång- och 
cykelvägar, gator, elnät, fibernät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät, 
kollektivtrafik, avfallshantering med mera bättre nyttjas, utvecklas och natur 
sparas. En tät och sammanhållen bebyggelse ger bättre förutsättningar för en 
god service och minskar transportbehoven.  
 

 Ny bebyggelse ska undvikas på den öppna jordbruksmarken. I syfte att 
utveckla orten kan det dock i strategiska tätortsnära lägen, som har tillgång till 
teknisk försörjning och infrastruktur, vara motiverat att bebygga del av 
jordbruksmark där ny bebyggelse förstärker och utvecklar befintlig 
bebyggelsestruktur.         

 

 Ny bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till de lokala 
byggnadstraditionerna och landskapsbilden, det vill säga ortens karaktär. En 
del av ortens karaktär sitter i småskaligheten och bebyggelsens utformning 
och utmärks genom byggnaders placering, material och färg på fasad och tak, 
typ av takform och takets lutning, antal våningar, höjd, skala och storlek och 
byggnadernas förhållande till varandra.   

 

 Nya detaljplaner bör inte enbart upprättas för ny bebyggelse och 
markanvändning, även befintliga planlösa bebyggelseområden, större 
anläggningar och liknande samt äldre planer bör ses över med nya så att 
markanvändningen tydligt framgår.  
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Trafik och kommunikation  

Enligt översiktsplanen ska kommunens trafikmiljö vara säker och hälsofrämjande. 
Gatorna i tätorternas centrala delar ska bli tillgängliga för alla. Centrum ska inte 
domineras av trafik. Vid förändring i trafikmiljön ska hänsyn tas till den omgivande 
miljön för att skapa ett tilltalande helhetsintryck. Tätortstriangeln ska bindas samman 
genom ett nät av gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg ska byggas under 
järnvägen vid stationsområdet och från Järvsö centrum till Karsjö.        
 

Väg 83 
Väg 83 sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommunen och utgör genomfartsled 
och centrumgata i Järvsö tätort. Genomfarten är säsongsvis hårt belastad med 
turisttrafik och tung trafik som samsas med lokalbilism, kollektivtrafik och oskyddade 
trafikanter i det smala gaturummet. Trafikintensiteten genom tätorten utgörs av 5600 
fordon per årsmedelsdygn varav cirka 10 % är tung trafik. Trafikverket och 
kommunen arbetar gemensamt med frågor för att öka tillgänglighet, framkomlighet 
och säkerhet invid vägområdet. I Gävleborgs länstransportplan för åren 2010-2025 
ingår ett åtgärdspaket för riksväg 83, för sträckningen Tönnebro - Ljusdal. I paketet 
ingår en ombyggnad av trevägskorsningen mellan riksväg 83 och länsväg 696 med 
infart till Järvsöbacken/ Rödmyra.      
 
Det byggnadsfria avståndet utmed väg 83, som räknas från vägområdets gräns, är 
med hänsyn till trafiksäkerheten utökat till 30 meter efter beslut av länsstyrelserna. 
På länsvägarna är det byggnadsfria avståndet 12 meter. Det byggnadsfria avståndet 
utgörs av en såkallad tillståndspliktig zon, där byggnader, skyltar och åtgärder inte får 
uppföras/utföras utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens tillstånd krävs också 
utanför område med detaljplan och för åtgärder som inte kräver bygglov. Längs med 
vägarna finns dessutom så kallade säkerhetszoner. En sådan zon utgörs av ett 
område ett antal meter ut från körbanan, som ska vara fritt från fysiska hinder i form 
av fasta oeftergivliga föremål. Zonen bestäms av vägens utformning och tillåten 
hastighet.  
 
Busstrafiken i kommunen har stor betydelse för befolkningens möjligheter att nå olika 
målpunkter utan bil. Underlaget för en tät lokaltrafik är dock relativt svagt. 
Förbindelsen mellan Ljusdal och Järvsö är god tack vare både buss- och 
tågförbindelser. Busstider har koppling till skoltider och några turer mellan byarna 
finns sällan kvällstid. För Järvsös besöksnäring finns en efterfrågan på lokala 
kommunikationer. Busshållplatser finns tätt utmed hela väg 83 inom planområdet. 
Busslinjer saknas dock helt utmed Grönåsvägen, Åsbovägen och Rödmyravägen i 
Åsbodalen.   
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Busshållplatser utmed väg 83. Norr är åt höger i bild.  

 

Järnvägen Norra stambanan 
Järnvägen och Järvsö station är betydelsefulla för ortens tillgänglighet och koppling 
till resten av landet.  Flera dagliga avgångar och ankomster ger möjlighet till pendling 
ända ner till Mälardalen med direktkoppling till Arlanda flygplats och Stockholm. 
Norra stambanan är högt utnyttjad och är trafikerad av både av gods- och 
persontransporter. Dubbelspår utmed järnvägen genom Järvsö är inte planerade 
inom överskådlig framtid. Järnvägsnätet förvaltas av Trafikverket. Järnvägen, och 
väg 83, utgör kraftiga barriärer i Järvsö samhälle samtidigt som de är viktiga 
livsnerver.  
 

Lokalgator och parkering 
Järvsös lokalgatunät ägs till stora delar av Järvsö vägförening, men sköts av 
kommunen. Under turisttidens högsäsong utsätts lokalgatunätet för stora 
påfrestningar. Trafiken har en tendens att hitta nya smitvägar för snabbare passager. 
En sådan smitväg är Kyrkbyvägen som har en planskild korsning med järnvägen vid 
Norrvåga. Kyrbyvägen är dock inte anpassad för annat än boendetrafik och 
underfarten har bland annat siktproblem.   
 
Järvsö har många besökare under hela året. Vissa tider är det dock toppar som det 
är svårt att dimensionera olika behov för. Det råder brist på centrala 
parkeringsplatser och de platser som finns ligger utspridda i små enheter, med dålig 
hänvisningsskyltning. Det saknas parkeringar för husbilar och husvagnar i centrum, 
en kategori av besökare som också har behov av rastställen med möjlighet till 
vattenpåfyllning och latrintömning. Det saknas en strukturlösning för parkering som 
kan utgöra ett positivt tillskott i stadsbilden under både hög- och lågsäsong. För 
turistmålen kring Öjeberget finns behov av att öka parkeringsmöjligheterna i 
backnära lägen. På nuvarande platser inom backens angöringsområden är 
utbyggnadsmöjligheterna begränsade.  
 

Gång- och cykelvägar 
I översiktsplanen redovisas målet att knyta samman Ljusdal – Järvsö – Nybo med ett 
sammanhängande gång- och cykelvägvägnät. Lokalt i Järvsö finns ett begränsat 
gång- och cykelvägsnät som binder ihop ortens viktigaste angöringspunkter. Gång- 
och cykelvägen genom orten är lokaliserad utmed väg 83 västra sida. Säkerheten 
runt genomfartsleden för oskyddade trafikanter är relativt god med gångbanor på 
båda sidor av Turistvägen, även om problem kan uppstå vid korsning av 
genomfarten.   
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Trafikmönster i Järvsö tätort enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort”  

 

 
Riktlinjer med hänsyn till Trafik och kommunikation 

 

 Kommunen ska verka för att föreslagna trafikåtgärder i översiktsplanen och i 
denna fördjupade översiktsplan prioriteras i Gävleborgs länstransportplan för 
transportinfrastruktur.   

 

 Gång- och cykelvägnätet bör byggas ut i strategiska lägen mellan tätorterna 
och byarna så som Järvsö och Ljusdal samt Järvsö och Karsjö.  Gång- och 
cykelvägnätet bör även utvecklas inom tätorten för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

 

 Information om, och skyltning av trafikstråk med målpunkter, bör samordnas 
och uppdateras för en ändamålsenlig helhetsverkan.  
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Teknisk försörjning 

Enligt översiktsplanen ska vattentäkter och grundvattenförande formationer så som 
rullstensåsar och isälvsavlagringar, skyddas och en plan för dricksvattenförsörjning 
upprättas. Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas på plats och 
inte ledas vidare till reningsverk. Bristfälliga kommunala och enskilda 
avloppsanläggningar ska åtgärdas kontinuerligt. Ljusdals kommun svarar via bolaget 
Ljusdal Energi AB för vatten och avlopp, renhållning och återvinning, fjärrvärme, 
bredband och tv. Fortum svarar för elnätet inom planområdet.    
 

Dricksvatten, avlopp och dagvatten 
Ljusdal Energi svarar för drift, skötsel och förbättring av vattentjänster inom de 
kommunala VA- verksamhetsråden som är fastställda av kommunfullmäktige. I 
dagsläget omfattas ett kommunalt verksamhetsområde av tillhandahållande av 
dricksvatten samt omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Fastigheter som är 
nära belägna utanför verksamhetsområdet kan anslutas om det är praktiskt möjligt. 
För närvarande pågår arbete med uppdatering av verksamhetsområden, där skilda 
verksamhetsområden för ren-, spill- och dagvatten tas fram, samt utredning om 
verksamhetsområdet i centrala Järvsö ska utvidgas västerut.     
 
Den kommunala vattenförsörjningen i Järvsö baseras på en grundvattentäkt i 
grusåsen längs Ljusnan. Området är skyddat som vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter, i syfte att säkerställa en god vattenkvalitet. För närvarande utreds 
ny lokalisering av vattentäkten, vilken troligtvis kommer vara belägen längre österut.  
 
Avloppsvattnet från verksamhetsområdena leds till Järvsö avloppsreningsverk. Där 
avvattnas även slam som hämtas i samband med slamavskiljningen från enskilda 
avlopp. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 300 meter till bostäder från 
ett avloppsreningsverk av Järvsös kapacitet.     
 
För hushåll som ligger utanför verksamhetsområdena ansvarar fastighetsägarna 
själva för VA- försörjningen. Dricksvatten tas via grundvattentäkter och 
avloppsanläggningar delas eller sköts individuellt per fastighet. 
Avloppsanläggningarna består oftast av slamavskiljare med efterföljande rening i 
markbädd eller genom filtrering i marklagren. Även minireningsverk förekommer. 
Slamtömning sker mellan 1 gång vartannat år till 2 ggr/år och latrinhämtning 1 gång i 
månaden för de hushåll som inte har enskilt avlopp.  
 
Dagvatten är framförallt regn och smältvatten som hindras från att infiltreras i marken 
på grund av hårdgjorda ytor, så som gator och takytor. Dagvatten är att betrakta som 
avloppsvatten enligt miljöbalken. I dagsläget leds dagvattnet i huvudsak via både 
öppna diken och ledningar till Ljusnan utan rening. Vissa av ledningarna är dock 
anslutna till reningsverket. Föroreningsnivåerna från dagvattnet är ofta små, men om 
vattenområden utsätts för stora mängder dagvatten kan påverkan bli relativt stor. I 
kommunens dagvattenstrategi är prioriterade åtgärder att minska dagvattnets 
belastning på avloppsreningsverken och att ta hand om dagvattnet på ett sådant sätt 
att påverkan på yt- och grundvatten minimeras.  
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Avfall och återvinning 
Kommunens återvinningscentral finns i Ljusdal, Åkerslund. Återvinningsstationer I 
Järvsö finns vid den norra järnvägsövergången tätorten och i Nybo. 
Återvinningsstationerna drivs i dagsläget av FTI AB (Förpacknings och 
tidningsinsamlingen). På stationerna finns behållare för ofärgat och färgat glas, 
pappersförpackningar, returpapper, förpackningar av metall, hårda 
plastförpackningar och batterier. Sophämtning hos hushållen sker var 14:e dag. 
Flerfamiljshus har hämtning 1 eller 2 gånger i veckan. Kommunens 
renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering gäller 
2009-2014. Ny avfallsplan är under framtagande och avses gälla åren 2014-2018.  
 

Elektronisk kommunikation  
Telia äger det fasta telenätet. Ett flertal mobilnätsoperatörer erbjuder mobilnät och 
mobilt bredband i området. Fibernät för bredband är under utbyggnad i Järvsö och 
omkringliggande byar. Det regionala målet för bredband i Gävleborgs län är enligt 
den regionala bredbandsstrategin, att 60 % av hushållen och företagen ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbt/s år 2016. År 2020 ska minst 90 % av 
hushållen och 95 % av företagen ha tillgång till 100 Mbt/s. Ljusdals kommuns 
bredbandsstrategi är under utarbetande, när den är antagen ska den beaktas vid 
kommande planering. Målen för kommunen blir troligen detsamma som de regionala 
målen. Den övergripande principen i strategin är att alla hushåll och företag ska ha 
möjlighet att ansluta sig till någon form av internetanslutning, men områden med 
många hushåll och företag ska prioriteras framför områden med färre hushåll och 
företag.      
 

Fjärrvärme 
En produktionsanläggning för fjärrvärme finns i Järvsö och har täckning i de centrala 
delarna av tätorten. Ljusdal Energi producerar och distribuerar fjärrvärmen, som 
huvudsakligen eldas med biobränslet flis.  
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Teknisk försörjning 

 
Riktlinjer med hänsyn till teknisk försörjning 

 

 I syfte att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA- 
försörjning och att bidra till en god yt- och grundvattenstatus bör en VA- plan 
tas fram, som beskriver hur VA- försörjningen ska lösas både inom och utom 
kommunala VA- verksamhetsområden. VA- planen ska beaktas vid planering 
och bygglov.   
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Riskhänsyn och miljöstörningar  

Risk kan rent tekniskt förstås, enligt kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, som en 
sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de negativa 
konsekvenser händelsen i fråga kan leda till. Enligt översiktsplanen ska Ljusdal 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.    
 

Buller och vibrationer 
Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem som kan orsaka sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter, stressreaktioner och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Verksamhetsutövaren som ger upphov till buller och vibrationer är den som enligt 
miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Riksdagen 
har angett riktvärden för buller som normalt inte ska överskridas och som ska vara 
vägledande vid planering. Riktvärdena gäller för nybyggnation av bostäder, vård- och 
undervisningslokaler samt vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. Vid tillämpningen av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Inom planområdet är det framförallt trafik på 
riksväg 83 och järnvägen som genererar höga bullernivåer. Riktvärdena är:    
 

 30 dB(A) ekvivalentnivå (dygnsmedelvärde) inomhus  

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
  
Vibrationer kan ge upphov till störningar och obehag för människor och orsaka 
skador på byggnader. Trafikverket och Naturvårdsverket har angett ett vägledande 
riktvärde för vibrationer från väg- och spårburen trafik som ska eftersträvas i bostäder 
och vårdlokaler: 0,4 mm/s vägd RMS. Inom planområdet är det framförallt trafik på 
järnväg och riksväg 83 som alstrar vibrationer. Vibrationerna blir kraftigast när tunga 
godståg och lastbilar passerar.  
 

Farligt gods  
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som på grund av sina 
kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på människor, djur, miljö, 
egendom och annat gods vid olycka. Farligt gods får i första hand transporteras på 
rekommenderade transportvägar, primära transportvägar. Riksväg 83 är en primär 
transportled för farligt gods men farligt gods transporteras även på järnvägen Norra 
stambanan.  
 
Vid ny- eller ombyggnation i anslutning till transportleder med farligt gods kan vissa 
byggnadstekniska åtgärder vidtas för att minska riskerna vid olyckor. Byggnader kan 
till exempel förses med övertrycksventilation och ventilationsintag mot leden kan 
begränsas. Trafikverket rekommenderar att ny bebyggelse inte placeras inom 30 
meter från järnvägen. Inom 15-30 meter kan verksamheter som inte är 
störningskänsliga placeras, som parkering, lager, garage och förråd medan 
verksamheter där det finns många människor samtidigt, som handel och kontor, bör 
placeras längre bort. Bensinstationer är en annan riskskälla som hanterar farligt 
gods, där en olycka kan få konsekvenser för omgivningen. En bensinstation finns i 
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tätortens södra del. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd om 100 meter till 
bostäder.   
 

Radon 
Radongas betraktas som en olägenhet/fara för människors hälsa. Radonhalten mäts 
i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I Boverkets byggregler har 
gränsen satts till 200 Bq/m3 för radon i nya byggnader. Radonförekomsten varierar 
mycket från plats till plats. Vid tunt eller osammanhängande jordtäcke, eller vid 
genomsläpplig mark som rullstens - och sandåsar, är radonrisken generellt högre än 
vid djupare och mindre genomsläpplig mark som morän, lera och pinnmo. Enligt 
SGU:s flygradiometriska karta har även Öjeberget, där berg i dagen förekommer, 
något högre uranhalter än omgivningen. Radonavgång från marken kan förebyggas 
genom olika byggnadstekniska åtgärder, åtgärdsnivån indelas i radonsäkert eller 
radonskyddat utförande. I Ljusdals kommun tillämpas generellt ett krav på 
radonskyddat utförande vid nybyggnation.     
 

 
Radon i Järvsötrakten, utdrag ur SGU:s flygradiometriska karta 

 

 Förorenad mark 
Inom planområdet finns ett antal gamla deponier samt förorenade eller eventuellt 
förorenade områden. Föroreningarna kommer från skjutbanor, bensinstationer, 
tvätterier och från industrier som sågverk, gruvverksamhet, verkstad och tillverkning. 
Förekomsten och spridning av föroreningarna kan hota människors hälsa och miljön. 
Flera av områdena har riskklassats i rangordningen 1-4. Klass 1 och 2 innebär 
mycket stor respektive stor risk och klass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk.  
 
Inför en fysisk åtgärd som berör ett sådant område måste hänsyn tas till föroreningen 
och marken eventuellt undersökas för att ta reda på föroreningens art och om 
marken måste efterbehandlas innan någon ny åtgärd kan komma till stånd. Ska en 
ny markanvändning planeras används olika riktvärden för olika 
markanvändningsalternativ. Vid känslig markanvändning, exempelvis bostäder, 
begränsar markkvaliteten inte valet av markanvändning. Vid mindre känslig 
markanvändning, exempelvis kontor och industri, begränsar markvaliteten valet av 
markanvändning.  
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Enligt förslag till kommunal avfallsplan är målet att alla kommunala deponier med 
riskklass 1 och 2 ska vara undersökta enligt MIFO 2 och behov av åtgärder 
fastställda. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen där 
syftet främst är att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa 
förekommer samt spridningsvägar.  
 

Översvämning  
Vid kraftig nederbörd, snösmältning eller dammbrott kan lågt belägen mark invid 
vattenområden översvämmas. Älvar innebär risk för höga, eller extremt höga 
vattenflöden. Hotbilden bedöms öka i och med klimatförändringar som innebär att 
jordens medeltemperatur stiger och att nederbörden ökar enligt kommunens Risk- 
och sårbarhetsanalys. Översvämningar kan orsaka skador på byggnader, 
anläggningar och infrastruktur. Risk finns att avloppsreningen slås ut och att 
markföroreningar lösgörs med risk för grundvattnet. En större avrinning kan förorsaka 
en sämre grundvattenkvalité, grundvattentäkter och brunnar kan förorenas med yt- 
och älvvatten. I kommunens Risk- och sårbarhetsanalys har sannolikheten av 
dammbrott/ höga flöden beräknats som mycket låg, medan följderna beräknats bli 
katastrofala.   
 
Det finns vissa riskobjekt identifierade utmed Ljusnan som kan beröras i samband 
med höga flöden. De utgörs av eventuella föroreningar vid Skästra sågverk och 
föroreningar vid Järvsö industriområde, Järvsö kyrkogård, Järvsö vattenverk och 
Järvsö båthamn. En detaljplanerad men inte bebyggd yta vid Kyrkbyvågen för 
industri berörs av höga flöden, samt bebyggd bostadsmark vid Strandvägen.  
Kommunen har en policy för agerande i samband med höga flöden som bland annat 
berör detaljplanering och bygglov. En lägsta sockelhöjd på +116,6 meter över havet 
(koordinatsystem RH2000) för nybyggnad tillämpas för nybyggnation i Järvsö.  
 

 
Riskområden (blå yta) och riskobjekt (stjärnor) i samband med översvämning. Norr är åt höger i bild  
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Ras, skred och erosion  
Skred kan till följd av höga flöden uppkomma i lera och ras i grus- och sandmark men 
kan även förekomma som enskilda riskfaktorer. Under år 2000 drabbades 
Hälsingland och Järvsö av stora regnmänger med ras, skred och underminering av 
vägar och järnväg som följd. Vattenmängder från Öjeberget ner till Ljusnan drabbade 
tätorten med stora materiella skador som följd. Marken utmed Ljusnan har 
förutsättningar för erosion och vid vissa platser har erosionsskydd uppförts. I 
översiktlig stabilitetskartering (2008) av Räddningsverket har man dock dragit 
slutsatsen att stabilitetsförhållandena inom utredningsområdet mellan tätorten och 
Ljusnan vid utredningstillfället var tillfredsställande goda.  
 

 
Mark med erosionsförutsättningar (källa: SGI). Norr är åt höger i bild   

 

Elektromagnetiska fält    
Elektromagnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och 
förbrukas. Anläggningar som ger förhöjda magnetfält är kraftledningar, 
transformatorstationer och kontaktledningar vid järnvägen. Hälsoeffekter från 
magnetfält på lång sikt kan inte uteslutas. Enligt översiktsplanen ska 
försiktighetsprincipen enligt 2 kap miljöbalken tillämpas vid samhällsplanering och 
byggande. I Boverkets skrift ”Magnetfält och hälsorisker” ges rekommendationen att  
undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält. Enligt rön från elsäkerhetsverket bör värdet vid bostadshus inte 
överstiga 0,4 mikrotesla.  
 
Inom planområdet finns en större transformatorstation, Stene belägen norr om 
Stenegård som är ansluten med regionnätsledningar om 40 kilovolt (kV). Spänningen 
transformeras ner till 10 kV i transformatorstationen och som sedan går ut via 
lokalnätet. Öster om planområdet går en stamnätsledning om 220 kV.  Enligt 
Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska bebyggelse där människor vistas varaktigt 
placeras minst 80 meter från en 220 kV- ledning. Enligt Elsäkerhetsverkets 
elsäkerhetsföreskrifter ska byggnadsfritt avstånd från stolpstation (nätstation i luft) 
vara 15 meter. Avstånd från nätstation (lokal transformatorstation) och från 
luftledning (lokalnät) är 5 meter. Från kontaktledningarna utmed järnvägen får inte 
byggnader eller byggnadsdelar förekomma inom 5 meter enligt Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter.  
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Djurhållning 
Djurhållning medför olika typer av påverkan på omgivningen, som ofta blir större ju 
fler djur som finns inom ett område. De mest typiska olägenheterna är lukt, 
flugbildning, damning, buller och påverkan på vattentäkter. Vid hästhållning 
tillkommer en risk för hälsopåverkan, i och med spridning av allergen som kan orsaka 
svåra skador hos personer som är överkänsliga. Forskning visar att låga halter av 
hästallergen sprids inom 50-100 meter från hästanläggningen, men spridningen beror 
på lokala förhållanden på platsen. Förutom avståndet är vindriktning, topografi och 
vegetation faktorer som påverkar risken för omgivningspåverkan. Känsliga miljöer i 
detta sammanhang är bland annat bostadsområden, skolor och daghem.   
 

Räddningstjänst 
Den kommunala räddningstjänstens uppdrag är att förebygga bränder och olyckor 
samt att svara för insatser vid olyckshändelser. I Järvsö är Räddningstjänstens 
station lokaliserad till den norra järnvägsövergången i centrala Järvsö. En uppenbar 
nackdel för Räddningstjänstens framkomlighet är att det saknas en planskild korsning 
för fordonstrafik i centrala Järvsö.    
 

 
Riskobjekt 
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Riktlinjer med hänsyn till risker och miljöstörningar 

 

 Ur störningssynpunkt koncentreras lämpligen mindre känslig markanvändning 
i direkt anslutning till de större trafikstråken. Vid ny- eller ombyggnation bör 
riskreducerande åtgärder vidtas.     

 

 Om planering för bebyggelse sker på mark inom riskområden för 
översvämning bör en lägsta byggnadshöjd och/ eller skyddsåtgärder tillämpas. 
Kommunens policy för agerande i samband med höga flöden ska beaktas vid 
planering och byggande inom riskområden.  
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PLANFÖRSLAG  
 
Planförslaget är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid beslut rörande 
den fysiska miljön inom planområdet. Planområdet är indelat i fem delområden som 
baseras på karaktäristiska och geografiska egenskaper. För stöd vid planering av 
mark- och vattenområden som inte omnämns specifikt i planförslaget, hänvisas till 
föregående kapitel som redovisar planeringsförutsättningar och riktlinjer samt till 
översiktsplanen. Planförslaget ersätter del av översiktsplanen som redovisas på 
översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal – Järvsö”. 
Planområdesgränsen anger den yta som ersätts på kartan.     
 

 

Planområdets indelning i delområden  Utdrag ur översiktsplanens karta 
”Tätortstriangeln”. Svart gräns markerar 
området som denna plan ersätter 
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Norra delområdet 

 
 

Skästra industriområde 
Möjliga markföroreningar tillsammans med störningar från riksväg och järnväg gör att 
området även fortsättningsvis lämpar sig bäst för industriverksamhet. Läget kan 
medföra störningar för närbelägna bostäder. Vid fortsatt verksamhet ska det 
eftersträvas att minimera störningarna för de boende. Eventuell expansion av 
industriområdet bör inte ske söder om Skästravägen eller väster om Skästra 
Kvarnväg på den öppna jordbruksmarken. Om fotbollsplanen flyttar kan en expansion 
ske västerut. En expansion kan även prövas österut, till området mellan väg och 
järnväg som utgörs av tidigare nyttjad industrimark. Ett befintligt stickspår från 
järnvägen ger möjligheter till järnvägsomlastning.  
 

Skriksvik 
Utmed Skriksvik Skansenvägen bör ytterligare lägen för bostäder kunna prövas 
lämplig med förhandsbesked, eller med detaljplan beroende på avsedd omfattning.     
 

Skästra 
industriområde 

Skriksvik 

Skästra 

Gc-väg Järvsö-
Ljusdal 

Norrvåga 

Sorttjärn 
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Skästra 
Bymiljön i Skästra bör kunna kompletteras med ytterligare bostäder utmed Skästra 
byväg. Utformning av ny bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyggelsemiljö. 
Hänsyn ska tas till störningar från riksväg och järnväg.  
 

Gång- och cykelväg - Järvsö och Ljusdal 
En sammanhängande gång- och cykelväg mellan Järvsö och Ljusdal längs Ljusnan 
bedöms ha ett stort värde för friluftsliv, turism och folkhälsa. För att genomföra 
sträckningen behövs bland annat cirka 1,5 km ny, separerad GC-väg utmed 
riksvägen vid Skästra samt iordningställande av broförbindelser vid Skästra och 
Edänge. Norr om Edänge finns befintliga vägar till Ljusdal. Huvuddelen av sträckan 
kan förläggas till Skästra byväg och på den gamla järnvägsbanken. Ett alternativ till 
översiktsplanens sträckning, norr om planområdet, föreslås vid det utpekade 
strategiska området vid Ede, där det tidigare funnits intresse av att anlägga en 
timmerterminal. Istället för att anlägga helt ny gång- och cykelväg runt området bör 
vägen tills vidare kunna gå på Norra Edevägen genom det strategiska området.   
 

Norrvåga 
Norrvåga radby har ett högt bevarandevärde. Underhåll, ny- och tillbyggnad ska ske 
med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena.  
  

Sorttjärn  
En vidareutveckling av det glesa och småskaliga stugområdet utmed nordvästra 
stranden kan ske längs Sorttjärnsvägen och även delvis längs Åsgårdsvägen. Vid 
bebyggelse kring skjutbanan ska störningar och eventuella föroreningar från 
skjutbanans verksamhet beaktas. Ett nytt läge för skjutbanan bör utredas. En 
förutsättning för ny bebyggelse är att den prövas förenlig med strandskyddet. De 
obebyggda, väglösa strandområdena utmed östra Sorttjärn bör inte bebyggas.  
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Centrala Järvsö 

Inom planområdets centrala del, med Järvsö tätort, finns större delen av ortens 
bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner koncentrerade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det centrala delområdet 

Sörvåga  
Nordväst om villabebyggelsen i Sörvåga finns obebyggd mark lämpad för en framtida 
expansion av bostadsområdet. Befintliga gator, Pell-Persvägen och Lustevägen kan 
knytas ihop för en ändamålsenlig vägstruktur. För genomförandet behöver en 
detaljplan upprättas. I det befintliga bostadsområdet finns ett fåtal detaljplanerade 
men obebyggda tomter kvar. Utmed Rödmyravägen finns en obebyggd lucka mellan 
två bostadshus som bedöms lämpad för bebyggelse.                 

 

Bergvägen/ Renbergsvägen   
Utmed Bergvägen finns lägen för ny bostadsbebyggelse. Vissa delar är redan 
detaljplanerade för bostäder men inte bebyggda. Ny bebyggelse i området skulle 
inverka positivt genom att befintlig bebyggelse i norr och söder knyts ihop och en mer 
sammanhållen miljö uppnås. Den översiktliga inventeringen av värdefull natur har 

Sörvåga 

Bergvägen/ 
Renbergsvägen 

 
Turistvägen och 
torgbildning 

Nuv. camping 

Kyrkbyängarna/ 
Vågaängarna 

Järvsö 
industriområde 

Järnvägen- 
Industrivägen 

Sockenmagasinet 

Kyrkbyns 
grönområde 

Kyrkbyvägen 

Stenevägen 

Grytan 

Strandvallens 
idrottsområde 

Kulthammar 



52 
 

funnit och identifierat ett litet stråk med örtrik och intressant flora utmed 
Tornbergsleden. Det utpekade naturområdet bör därför undantas från ny bebyggelse. 
En informationsskylt i anslutning till stigen över områdets rika kvalitéer skulle vara 
värdefullt. Enstaka bostadstomter bör kunna prövas vid kurvan av Bergvägen/ 
Renbergsvägen och strax norr om det utpekade naturstråket.  
 

Turistvägen och torgbildning 
Turistvägen är det centralt belägna huvudstråket i Järvsö med handel och 
centrumverksamheter. Centrumstråket bör förstärkas och ytterligare 
centrumverksamheter lokaliseras till området. Ur ett besöksperspektiv utgör visuella 
målpunkter så som butiker och restauranger goda referenser för att resenärer ska 
vilja stanna. Störningar från Turistvägen ska minimeras för att göra stråket 
attraktivare och säkrare.     
 
En torgbildning är ett sätt att utveckla och stärka centrum och att möjliggöra en ny 
central mötesplats. Ett sådant offentligt rum bör utredas i området där 
Renbergsvägen korsar Turistvägen och Stationsgatan. I stråket möts flera viktiga 
målpunkter som järnvägs- och busstation, turistbyrå och olika servicefunktioner vid 
genomfartsvägen. Platsen bör innehålla goda möjligheter att enkelt stanna till på och 
tillfälligt parkera.  
 

Vägkorridor i ÖP 
I översiktsplanen redovisas en vägkorridor för en ny dragning av riksväg 83 förbi 
Järvsö tätort. Ett genomförande bedöms dock inte görligt under planens tidshorisont. 
Åtgärden är inte och har inte varit aktuell att prioriteras i Gävleborgs länsplan för 
infrastruktur under den tid vägkorridoren har varit upptagen i kommunens 
översiktsplanering sedan 1988. Att bibehålla vägkorridoren eller att föreslå en annan 
dragning bedöms inte motiverat och vägkorridoren avlägsnas därför.     
 

Nuvarande campingområde 
Nuvarande campingplats har ett centralt och lättillgängligt läge invid riksvägen och 
tätorten som bör nyttjas för att utveckla centrumbebyggelsen. Läget innebär dock 
störningar från riksväg och järnväg och är därför inte optimalt som campingområde. 
Campingen föreslås därför flyttas till ett nytt område och campingområdet ges 
möjlighet att bebyggas för centrumändamål, samt bostäder om det kan prövas 
förenligt med störningarna. Som bullerdämpande åtgärder skulle jordvallar mot 
järnvägen övervägas då dessa även på ett bra sätt smälter in i landskapsbilden.     
 

Nytt campingområde 
Det finns inget självklart nytt läge för en campingplats. Ett ostört läge, god 
tillgänglighet till centrum och rekreationsmöjligheter som badplats bör dock väga 
tungt. Förslag till utredningsområden är i anslutning till Sorttjärns östra strand, den nu 
obebyggda platsen mellan Kyrkbyvägen och Ljusnan/Kyrkbyvågen, ute på 
Kyrkbyvågen vid badplatsen och i anslutning till marinan. Finns behov av ytterligare 
uppställningsplatser för husbilar och husvagnar bör även dessa platser övervägas, 
speciellt i anslutning till marinan där samordningsvinster med hamnen kan  uppnås 
avseende exempelvis vattenpåfyllning och latrintömning.  
  



53 
 

Kabinbana från tätorten till Öjeberget 
Idén att anlägga en kabinbana från tätorten till Öjebergets skidområde har lyfts i 
Järvsö. Anläggningen skulle öka tillgängligheten till skidområdena och minska 
behovet av bilåkande men skulle även innebära en uppseendeväckande förändring 
av Järvsös traditionella stadsbild. När eller om idén aktualiseras bör åtgärden och 
dess lokalisering först prövas lämplig via detaljplan.   
 

Kyrkbyängarna -  Vågaängarna  
Området består av strandängar och odlingsmarker och ligger norr om Stenevägen 
och öster om Kyrkbyvägen. Området omfattas av naturvårdsprogrammet och ligger 
inom riksintresseområde för kulturmiljö och naturvård. Översvämningsrisk (100 års 
flöde) föreligger inom nästan hela området. Utökat strandskydd om 200 meter från 
Ljusnan och generellt strandskydd om 100 meter från Kyrkbyvågen gäller. Områdets 
södra del utgör även skyddsområde för vattentäkt. Området bedöms olämpligt för ny 
bebyggelse.    
 
En detaljplan för industri finns upprättad för ett område på båda sidor om 
Kyrkbyvägen. Med hänsyn till förutsättningarna bör industriområdet öster om 
Kyrkbyvägen inte anses aktuellt att genomföras och således upphävas. Den västra 
delen av industriområdet kan eventuellt genomföras kan kvarstå tills vidare. För att 
kunna ianspråkta området behövs en ny industriväg, som bör knytas an till befintligt 
industriområde, eftersom Kyrkbyvägen inte är lämplig för ökad trafik.  
 

Sockenmagasinet 
Det fyra våningar höga timrade sockenmagasinet från 1700-talet vid Socken-
magasinsvägen bör utredas för byggnadsminnesförklaring. Byggnaden och 
omgivande mark är angiven som kulturreservat ”Q” i gällande detaljplan.      
 

Järvsö industriområde 
En revidering av detaljplanerna för befintligt industriområde bör göras med inriktning 
på omfattningen av allmän plats- och kvartersmark, markanvändning och 
expansionsmöjligheter österut i samband med att vägkorridoren avlägsnas. Ny 
förbindelse från det befintliga industriområdet till det detaljplanerade industriområdet 
utmed Kyrkbyvägens västra sida bör utredas. Hänsyn måste tas till föroreningarna 
som finns i området.  
  

Gång- och cykelpassager 
En gång- och cykeltunnel under järnvägen finns detaljplanerad vid stationsområdet, 
cirka 40 meter norr om stationshuset. Genomförandet av en planskild gång- och 
cykelväg skulle innebära förbättrad tillgänglighet och säkerhet vid passage till 
arbetsområdena och bostäderna öster om järnvägen. Utformningen av tunneln bör 
ge ett tryggt och tilltalande intryck. Det är dock viktigt att den redan befintliga 
järnvägspassagen vid Stenevägen breddas och görs säkrare för oskyddade 
trafikanter.  
 

Kyrkbyvägen  
För området mellan Kyrkbyvägen och Ljusnan/Kyrkbyvågen finns en detaljplan för ett 
vårdboende som ännu inte bebyggt. Finns inget intresse av att genomföra ett 
vårdboende på platsen bör området istället planeras för bostäder. Marken utgörs av 
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jordbruksmark, omfattas av strandskydd och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljövård. Ny bebyggelse på platsen bör dock kunna ske på ett sådant sätt som 
är förenligt med intressena. Utmed vägen finns ett ytterligare antal obebyggda 
markavsnitt med förtätningsmöjligheter för framförallt bostäder.   
 

Kyrkbyns grönområde 
Naturområdet mellan industriområdet och bostäderna i Kyrkbyn fungerar som 
tätortsnära natur och avskiljer bostäderna från Järvsö industriområde. Naturområdet 
bör bevaras obebyggt.     
 

Järnvägen – Industrivägen 
Området mellan Industrivägen och järnvägen har avyttrats av Trafikverket eftersom 
marken inte längre behövs för järnvägsändamål. Något dubbelspår avses inte längre 
genomföras. En ny detaljplan bör därför upprättas som möjliggör en annan, ej 
störningskänslig markanvändning. När gång- och cykelpassagen under järnvägen 
genomförs är det lämpligt att pendlarparkering planeras liksom parkytor. Det är viktigt 
att intrycket av området utmed järnvägen förbättras.  
 

Stenevägen 
Detaljplanen för området Hällberg, söder om Stenevägen, anger mark för bostads- 
och allmänt ändamål längs med Stenevägen, där vägkorridoren korsar området. I 
samband med att vägkorridoren avlägsnas kan området exploateras. Utmed 
Stenevägen är det lämpligt med en stadsmässig bebyggelsemiljö i två våningar med 
blandade funktioner som bostäder,  kontor och handel vars utformning utgår från den 
befintliga bebyggelsens karaktär. Gällande detaljplan bör justeras. Utformningen ska 
även ske med hänsyn till buller från väg och järnväg. Fickparkeringar utmed vägen 
bör övervägas.       

 

Grytan 
De obebyggda delarna av området Grytan utgör ett strategiskt bebyggelseområde 
eftersom det är centralt beläget med närhet till kommunikationer, service och har 
kommunalt VA. Befintlig detaljplan medger bostäder, både friliggande och 
flerfamiljshus om två våningar med suterräng. I en ny detaljplan bör fler användningar 
än bostäder kunna inrymmas och husen placeras friare än vad som nu medges. 
Parkeringar placeras lämpligen närmast Stationsgatan och järnvägen.  
 

Strandvallens idrottsområde  
Norr om nuvarande idrottsområde finns ytterligare mark detaljplanerad för idrott. 
Delar av området upptas av detaljplanerad mark för vägkorridoren, och i samband 
med att den avlägsnas bör hela området ses över i en ny detaljplan för att utreda hur 
ytor och bebyggelse kan vidareutvecklas. Fotbollsplanen i Skästra kan flyttas till 
Strandvallen för att skapa samordningsvinster och en större mötesplats för 
ungdomsverksamheten.       
 

Strandvallens gång- och cykelpassage 
Gång- och cykeltunneln under järnvägen till Strandvallen knyter ihop centrum med 
idrottsområdet. Skulle passagen byggas om för att även ta fordonstrafik mellan 
Stationsgatan och Strandvägen skulle ökad tillgänglighet mellan tätortsområdena 
uppnås och trafikströmmarna till Strandvallen omfördelas.   
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Stenegård 
Stenegård med omgivning har områdesbestämmelser som reglerar markanvändning 
och bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Kraftledningarna som 
angör ställverket bör på sikt markförläggas för att inte störa landskapsbilden i 
området. Vid större evenemang på Stenegård kan parkeringsbrist uppstå, varför 
ytterligare parkeringsmöjligheter i anslutning till de befintliga bör utredas.  
 

Kulthammar 
I anslutning till det före detta ålderdomshemmet utreds för närvarande nya bostäder i 
detaljplan. Området ligger inom kulturmiljöområdet Stene som är utpekat av 
Länsmuseet. Fastigheten är belägen inom tätorten och har befintlig infrastruktur och 
teknisk försörjning. Vid prövningen av ny bebyggelse ska strandskydd och störningar 
från länsväg 660 och hästanläggningen i öster beaktas samt bebyggelsens påverkan 
på natur- och kulturmiljön, samt även världsarvet Kristofers.  Bebyggelsen ska även 
prövas med avseende på jordbrukets intressen och riksintressena för naturvård, 
rörligt friluftsliv, friluftsliv och kulturmiljövård. Prövas bostadsbebyggelse lämpad bör 
gång- och cykelvägen förlängas till området för ökad tillgänglighet.               
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Öjeberget 

Inom influensområdet Öjeberget finns flera av de stora besöksmålen och 
turistboendet. Området är också viktigt som tätortsnära skog där rekreation- och 
friluftsliv kan bedrivas i nära anslutning till tätorten och de närmsta byarna. Det är 
viktigt att exploatering sker varsamt och att områdets kvaliteter som lokalt friluftslivs- 
och strövområde bibehålls. Naturmiljön bör så långt möjligt sparas och bergets södra 
och östra branter undantas från omfattande bebyggelse och skogsavverkning. 
Eftersom exploateringar kan bli väl exponerade i Ljusnanddalens landskapsbild är en 
god anpassning i utformning och färgsättning av stor betydelse.   
 

 
Delområdet Öjeberget 

Norra Öjeberget 
Bebyggelsen på Öjebergets norra sida har vuxit fram utmed Rödmyravägen och 
Alpvägens sträckning uppför berget. Utvecklingen av skidanläggningar och backnära 
boende pågår alltjämt. Detaljplanerad mark för bostäder, hotell och parkeringar finns 
och ytterligare mark för bostäder och centrumverksamhet utreds för närvarande. I 
takt med att ny bebyggelse tillkommer och utreds är det viktigt att bebyggelsen hålls 
samman i skala och utformning. Bergets östra sida är extra värdefull för 
landskapsbilden då den vetter mot Ljusnandalen. Ytterligare byggnader eller åtgärder 
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öster om de redan planerade bör prövas restriktivt och med hänsyn till vilken 
påverkan på landskapsbilden de bedöms få.  
 
Området omfattas inte av det kommunala verksamhetsområdet för VA, men flera 
fastigheter är redan anslutna till det kommunala nätet. För att få en hållbar VA- 
lösning i förändringsområdet föreslås det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten- och avlopp utökas i området så att befintliga och planerade bostäder och 
anläggningar inryms.  
 

 
Norra Öjeberget 

 

Östra och södra Öjeberget 
För landskapsbilden och för upplevelsen av Järvsö har Öjebergets södra och östra 
branter stor betydelse. Inom bergsområdet finns även ett stråk med naturvärden i 
form av en örtrik och intressant flora. Ny bebyggelse eller åtgärder som kan skada 
bergssidorna bör inte tillkomma.     
 

Nordvästra Öjeberget 
De obebyggda delarna av nordvästra Öjebergets toppar och sluttningar bedöms ha 
goda förutsättningar att utgöra ett framtida expansionsområde för skidanläggningarna 
tillsammans med skidnära boende och parkeringsytor. Planläggning krävs som 
prövar lokalisering, förbindelser, trafikfrågor, tillgänglighet, anläggningar, vatten- och 
avlopp och bebyggelse i ett sammanhang. Ett översiktligt program bör först upprättas 
som anger inriktning, riktlinjer och utredningsfrågor.    
 

Södra Öjeberget och Doktorsdammen  
I området pågår en utveckling av befintliga och nya besöksmål för såväl vinter som 
sommaraktiviteter. Ytterligare stugbyar och ett hotell är detaljplanerade. Området 
utgör en knutpunkt för bebyggelse och anläggningar med anknytning till Öjeberget. 
För närvarande utreds en lokalisering av ett badhus delvis insprängt i Öjeberget. Ett 
alternativt läge för badhus, som tidigare varit aktuellt är mellan Järvzoo, 
parkeringsplatserna och Badtjärn. Området närmast Öjeberget omfattas inte av det 
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kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp, men verksamhetsområdet 
föreslås utökas för att införliva resterande befintliga, detaljplanerade och framtida 
bebyggelseområden.     
 
Befintliga parkeringsmöjligheter har inte bedömts tillräckliga för nuvarande och 
kommande behov. I anslutning till parkeringarna vid Järvzoo finns ytterligare en 
detaljplanerad, men inte genomförd parkering. Mark norr om Vallmovägen och 
sydväst om Hemvärnsgården bedöms vara de områden som bör utredas vidare i 
detaljplan för parkeringsändamål. Detaljplanen för hembygdsgårdens mark anger 
bostadsmark, varför planen bör ändras till att även omfatta befintlig användning. En 
ny infart till hembygdsgården från söder eller väster kan även utredas, som knyter 
området närmare verksamheterna i området.    
 
Trafik till och från besöksanläggningarna vid södra Öjeberget avses gå via 
Vallmovägen som är anpassad enligt dagens trafiksäkerhetsprinciper och som 
ansluter direkt till riksväg 83. En ny barnskidbacke med lift ner till Doktorsdammen 
utreds för närvarande. För att det ska bli möjligt behöver en del av Öjevägen tidvis 
eller permanent stängas av för fordonstrafik eller att en planskildhet skapas. I 
området finns även tankar om att skapa en trafiklösning där Vallmovägen knyter 
samman Anders Persvägen öster om Hemvärnsgården för att skapa bättre 
tillgänglighet och för att undslippa genomfartstrafik på Anders Persvägen, som då 
kan avslutas med en vändplan. Även under den nya gatan behöver en tunnel skapas 
om barnskidbacken ska genomföras. Målpunkterna för trafik på den nya gatan blir då 
planerad stugby vid hembygdsgården, hembygdsgården och eventuellt badhus. Den 
nya gatan innebär även att hemvärnsgården kan utvecklas vidare mot skidområdet 
utan trafik emellan. I samband med utveckling av området är det viktigt att 
Doktorsdammen och den trädbevuxna parkmarken bevaras.  
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Södra Öjeberget och Doktorsdammen 

 

Elljusspåret söder om Järvzoo 

Elljusspåret mellan Järvzoo och Kramsta Hällar, ett område om cirka 800 meter, har 
varit utpekat som lämpligt för nya bostäder sedan 1988, i första hand för 
turistboende, men bedöms idag ligga för långt bort från backarna för att vara attraktivt 
för skidturister. Marken föreslås inte längre rekommenderas för en större och 
omfattande utbyggnad av bostäder utan istället bevaras som ett rekreations- och 
grönområde eftersom området i huvudsak är obebyggt, hyser elljusspår, stigar och 
två nyckelbiotopsområden.  
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Västra delområdet 

Hela dalgången väster om Öjeberget utgörs av småskalig jordbruksmark med 
traditionell uppbyggnad och homogen traditionell bebyggelse. Nya stugbyar och 
gruppbebyggelse är inte lämpligt i den lantliga strukturen men utrymme bör finnas för 
enstaka tillkommande fastigheter som noggrant inplaceras i den befintliga 
bebyggelsestrukturen.           
 

 
Det västra delområdet 
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Södra delområdet 

 
Det södra delområdet 

 

Byarna 
Ny bostadsbebyggelse kan med fördel införlivas i de befintliga 
bebyggelsestrukturerna i byarna söder om tätorten Järvsö och ner till Nybo, Kramsta, 
Ulvsta, Älvsätra, Bondarv, Hamre, Bränna, Tå och Myra utmed riksväg 83:s västra 
sida. I områdena finns attraktiva lägen med fin utsikt över Ljusnandalen och närhet  
till busshållplatser utmed riksvägen. Utmed vägen Kramsta Hällar är marken relativt 
obebyggd och ett flertal bostadshus bör kunna inrymmas, och på sikt utvecklas till ny 
sammanhållen bebyggelse. I cirklarna redovisas strategiska lägen för ny bebyggelse.  
       

Gång- och cykelväg - Järvsö, Nybo och Karsjö 
En sammanhängande gång- och cykelväg mellan Järvsö och Karsjö bedöms ha ett 
stort värde i och med att det knyter ihop byarna med tätorten, bidrar till ökad 
trafiksäkerhet, underlättar för ny bebyggelse i byarna och att det erbjuder ett 
alternativ till att använda bilen. I delområdeskartan redovisas befintliga separerade 
gång- och cykelvägar utmed riksvägen (heldragen grön linje), gång- och cykelvägar 
med blandtrafik på befintliga byvägar (grön streckad linje) samt sträckor där nya 
vägar behövs för att knyta ihop lederna (röd streckad linje).   
 

Karlsgården 

Mines camping 

Gc-väg 

Byarna 
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Karlsgården  i Bondarv   
Karlsgården i Bondarv och granngården Oljons kan uppfylla kraven för 
byggnadsminnesförklaring, enligt Länsmuseet. Det vore värdefullt om en sådan 
utredning tillsattes i syfte att byggnadsminnesförklara Karlsgården.  
 

Mines camping 
Mines camping längst ner i sydöstra delen av planområdet har utvecklats till ett 
attraktivt besöksmål för lokalbefolkningen. För att utveckla området på sikt bör 
bebyggelse och markanvändning prövas mot  bland annat översvämningsrisker och 
strandskydd.  
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INLEDNING 
 

Bakgrund och syfte 
Vid upprättandet av en översiktsplan ska en miljöbedömning av planen göras enligt 
miljöbalken eftersom genomförandet av en översiktsplan alltid kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter 
i planen, att främja en hållbar utveckling inom planområdet och att underlätta 
förståelsen av planen genom att redovisa planens ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter och konsekvenser. Miljöbedömningen dokumenteras i denna 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n kommer planförslagets betydande 
miljöpåverkan, som ett genomförande kan antas medföra, att identifieras, beskrivas 
och bedömas.  
 

Framtagande 
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Samhällsutvecklingsförvaltningen 
inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö.  
 
Under den fördjupade översiktsplanens samrådsskede sker även samråd om 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, omfattning och detaljeringsgrad.  
Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån planförslagets troliga konsekvenser. 
Svårigheten ligger i att förutse vilken inverkan planen har, då ett genomförande till 
stor del beror på privata initiativ och dessa är beroende av en mängd faktorer, inte 
bara lokala, utan även regionala och nationella omvärldsfaktorer.        
 

Avgränsning och bedömningsgrunder 
All samhällsutveckling innebär olika förändringar av och påverkan på miljön. Det 
innebär att även om planen avser att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling så 
påverkas olika miljöaspekter inom planområdet i positiv och negativ riktning.  
 
Avgränsning i tid 
Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen till samma tidsperiod som den fördjupade 
översiktsplanens giltighetstid, fram till 2024.  
 
Avgränsning i rum 
Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen följer den 
fördjupade översiktsplanens avgränsning.      
  
Avgränsning i sak 
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas med utgångspunkt i de miljöaspekter som 
bedöms ha betydelse för planen. Bedömningsgrunden utgår från de nationella 
miljömålen och miljöpåverkan.  
 

Sammanfattning av fördjupad översiktsplan för Järvsö   
Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är en fördjupning av den 
kommunomfattande översiktsplanen. Fördjupningen ersätter: ”Översiktsplan för 
Järvsö” från 1988. Planens syfte är att ta fram riktlinjer och förslag för att komma 
närmre de mål och visioner som är beskrivna i översiktsplanen. Utgångspunkten är 
att stärka Järvsö som kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planen ska 
utgöra ett vägledande underlag för efterkommande planering, lovgivning och andra 
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beslut som rör den fysiska miljön inom området.  Avsikten är att planförslaget ska 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom planområdet avseende en ökande 
befolkning, en expansion av besöksnäringen och en utveckling av nya 
boendemöjligheter.  I planen föreslås nya och utökade bebyggelseområden, nya och 
förändrade trafikområden och förändringar av natur- och grönområden. Utökningar 
av idrotts- och industriområden föreslås samt bevarande av utpekad värdefull 
bebyggelse, natur- och kulturmiljö.   
 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
 

Miljöaspekter  
Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 
beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med 
avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap bebyggelse samt forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv. De miljöaspekter som är aktuella inom 
planområdet, hur ett genomförande påverkar dem samt hur och i vilken omfattning de 
påverkas av planförslaget, redovisas i följande uppställning.  

Biologisk mångfald 

De fysiska förändringar som ett genomförande av planen innebär är av så liten 
omfattning att någon risk för en minskning av den biologiska mångfalden inte 
föreligger.  

Befolkning 

Planförslagets genomförande innebär att fler människor kommer att söka sig till 
kommunen för att arbeta och bo här. Det innebär också en ökning av antalet 
besökare som kommer till Järvsö och regionen för friluftsliv och rekreation. En kraftig 
befolkningsökning, både av permanent och säsongsbetonad karaktär, kommer 
förhoppningsvis att påverka åldersstruktur och befolkningssammansättning på ett 
positivt sätt. En befolkningsökning innebär ett ökat underlag för samhällelig och privat 
service med en utveckling av nya boendealternativ och attraktiva lägenheter.  

Människors hälsa och säkerhet 

De risk- och störningsmoment, miljöstörningar, som planområdet berörs av lyfts i 
planen, samt den generella hänsyn och aktuella riktvärden som bör iakttas. Dessa 
påpekas även i planförslagets delar när de berörs vid bebyggelseområdena. Överlag  
ger detta en ökad medvetenhet och ett brett underlag inför bedömning och beslut 
kring markanvändning i och kring störningsfaktorer som inverkar på människors 
hälsa och säkerhet.         

Djurliv 

De markområden som exploateras innebär inga betydande förändringar för djurlivets 
möjligheter till fri rörelse. De områden som pekas ut innehåller inga unika biotoper 
som utgör en avgörande livsmiljö för någon utpekad djurart. Tätortsnära natur finns i 
riktig omfattning och gröna kilar mellan bebyggelseområdena skapar rörelsefrihet för 
olika djurkategorier.  
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Växtliv 

Den mark som tas i anspråk enligt planförslaget påverkar inga utpekade 
nyckelbiotoper eller utrotningshotade arter. Inga större hårdgjorda ytor förväntas som 
följd av ett plangenomförande utan det finns goda möjligheter för naturen att ta plats 
även inom nya exploateringsområden.  

Mark 

För de markområden som exploateras kommer förutsättningarna att förändras 
radikalt. Markområdena är dock inte av sådan dignitet och omfattning att någon 
utarmning av värdefulla biotoper kommer att ske eller att tillgången till natur 
avseende friluftsliv och rekreation begränsas. Till största delen föreslås åtgärder som 
är kompletteringar inom redan ianspråktagna områden.  

Vatten 

Ett plangenomförande innebär att kommunens VA-hantering utvecklas och att en VA- 
plan upprättas. På sikt bör detta innebära att avloppsvatten i högre grad än tidigare 
renas och omhändertas på ett hållbart sätt. Planen framhåller dagvattnets möjligheter 
till lokalt omhändertagande liksom framkomligheten för smältvattnets avrinning från 
högre markområden. Planen lyfter även de naturliga grundvattenförekomsternas 
betydelse och att erforderligt skydd av dessa iakttas.  

Luft  

Den mängd ökade emissioner som kan uppstå i samband med en befolkningsökning 
och en utbyggnad av besöksnäringen bedöms inte ge någon påvisbar effekt på 
luftens kvalitet. En vidareutveckling av allmänna kommunikationer och tillgänglighet, 
samt de lokaliseringar av exploateringsområden som föreslås inom planområdet, 
bedöms kunna tillgodose de krav på luftkvalitet som eftersträvas i nationella 
miljökvalitetsnormer.  

Klimatfaktorer 

En utökning av befintlig tätortsverksamhet med ökad befolknings- och besökstal 
kommer med nödvändighet att belasta de faktorer som påverkar globala 
klimatförändringar som transporter, byggnationer, uppvärmning och konsumtion. 
Planförslaget tar ett mycket begränsat område i anspråk och framhåller vikten av att 
all exploatering ska genomföras med en hållbar utveckling i fokus, utifrån nationella 
krav och regelverk.  

Materiella tillgångar 

Om planförslaget genomförs avseende en ökad exploatering av Öjebergets 
backområde kommer produktiv skogsmark att tas i anspråk för friluftsliv och 
turismutveckling. Detta är dock helt i linje med definitionen av riksintresse för friluftsliv 
och turism som framhåller att en utveckling av dessa verksamhetsområden har 
företräde i regionen.  

Landskap och Landskapsbild  

Planförslaget värnar om områdets kända natur- och kulturmiljövärden. För Järvsö 
som ort påpekas värdet av den befintliga småskaligheten och att kompletteringar i 
den bebyggda miljön måste utföras på ett sätt som harmonierar med omgivande 
bebyggelse. I de större exploateringsområden som föreslås finns få natur- och 
kulturmiljövärden som kan utgöra begränsningar för ny bebyggelse vilka ska utföras 
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på ett anpassat sätt. Landskapsbilden bedöms inte att domineras eller påverkas 
negativt av tillskotten. För mindre ingrepp i känsliga områden föreslås förebyggande 
åtgärder för att minimera negativ påverkan.  

Bebyggelse 

Planförslaget genomförande innebär en förstärkning av skyddet för bevarandevärd 
befintlig bebyggelse och en anpassning av tillkommande bebyggelse till 
omgivningarna. Det innebär också en ökning av olika boendealternativ och en 
utveckling av ett attraktivt bostadsutbud.  

Fornlämningar, Kulturarv och kulturmiljö 

Ett genomförande av översiktsplanen innebär ingen påverkan på kända 
fornlämningsområden. Kulturarv och kulturmiljöer har inför arbetet med planen 
inventerats och uppdaterats där det ansetts nödvändigt, och bevarandefrågor har fått 
ett stort utrymme.   
 

Sammanfattande bedömning av miljöaspekter 
Trots att ett genomförande av översiktsplanen för Järvsö innebär viss miljöpåverkan 
bedöms den positiva effekt det kommer att ha för kommunen och orten att överväga. 
Det område som berörs av ett genomförande är av så begränsad storlek och 
betydelse i ett nationellt sammanhang och aktuella miljöaspekter påverkas i så liten 
grad att det kan anses försumbart.  
 

Nationella miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, arton etappmål och 
sexton miljökvalitetsmål. Etappmålen är steg på vägen för bland annat för att nå 
generationsmålet, och läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. Nationellt 
finns 16 miljömål antagna. Inriktningen är att målen ska vara uppfyllda 2020.  
 
I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder 
som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Uppföljningen utförs varje år och 
samordnas av Naturvårdsverket. Årets bedömning är att 14 av 16 miljökvalitetsmål 
inte kommer att nås till år 2020. Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många 
områden krävs en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, 
effektiv energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås. 
 

Generationsmålet 
Riksdagens definition "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Generationsmålet 
anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske för att 
miljökvalitetsmålen ska nås, med fokus på att: Ekosystemen har återhämtat sig, eller 
är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera 
ekosystemtjänster är säkrad. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön 
bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Människors hälsa utsätts för minimal negativ 
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
En god hushållning sker med naturresurserna. Andelen förnybar energi ökar och att 
energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 
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Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 
som möjligt.  
 

Miljökvalitetsmål 
Av de 16 målen kan 13 stycken anses vara relevanta inom ramen för 
miljöbedömningen av planen. De som inte har ansetts relevanta är: ”Skyddande 
ozonskikt”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”.  
Nedan följer en beskrivning av målen tillsammans med en redovisning av dagsläget 
ur ett regionalt perspektiv samt planens förhållande till målen.  
 

 
De svenska miljökvalitetsmålen, källa: Naturvårdsverket 

Begränsad klimatpåverkan 

Riksdagens definition: "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås." 
 
Det regionala läget: Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, där Gävleborgs län 
är en del av problemet. Länet har en stor andel transporter med mycket 
pendlingstrafik och en stor andel tung trafik. Länet har också en mycket 
energiintensiv industri. Det ligger en stor utmaning i att minska dessa utsläpp. 
 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
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Planförslagets konsekvenser: Möjligheten att ta sig till och från Järvsö med allmänna 
kommunikationer är god tack vare direktförbindelser med tåg till Mälardalen. Till 
omkringliggande orter finns också tåg- och bussförbindelser. En expansion av 
besöksnäringen kommer att innebära en ökning av trafik både till och från men även 
inom planområdet samtidigt som en ökad befolkningstäthet kan ge underlag för en 
ökning av kollektivtrafiken. Totalt sett kan dock ökade transporter, till följd av en 
expansion av besöksnäringen, innebära negativ påverkan på miljömålet. 
Planförslaget bedöms inte öka andelen tunga transporter i någon betydande grad. 
Befintliga industrier släpper inte ut några betydande emissioner.   

Frisk luft 

Riksdagens definition: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas.” 
 
Det regionala läget: Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är 
glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av 
föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. 
Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.  
 
Planförslagets konsekvenser: För uppvärmningen av central bostadsbebyggelse och 
turistboende finns fjärrvärme. För nya bostadsetableringar kan värmepumpar och 
solceller komplettera uppvärmningsbehovet. För fritidshusbebyggelse är ved som 
huvudkälla för uppvärmning ovanlig. Planförslaget föreslår i huvudsak en 
komplettering av bebyggelsen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
En alternativ sträcka för väg 83 föreslås. Sträckan är längre från befintlig bebyggelse, 
och omges inte av bebyggelse på båda sidor av vägen som under nuvarande 
förhållanden. Alternativet bedöms kunna innebära förbättrad luftkvalité på 
Turistvägen.        

Bara naturlig försurning 

Riksdagens definition: ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar." 
 
Det regionala läget: Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket 
långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst 
markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför 
bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad. 
 
Planförslagets konsekvenser: Planområdets påverkan på försurningen bedöms 
mycket begränsad. Försurande nedfall produceras inte i någon betydande omfattning 
men i omgivningarna bedrivs aktivt jord- och skogsbruk med moderna metoder. 

Giftfri miljö 

Riksdagens definition: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/3-Bara-naturlig-forsurning/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/


74 
 

 
Det regionala läget: En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. 
Gävleborg har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas 
med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö 
för människors hälsa och miljö. Utvecklingen i länet är svagt positiv. 
 
Planförslagets konsekvenser: Planförslaget bedöms stämma väl överens med målet 
om en giftfri miljö. Ingen tung industri finns inom planområdet och ingen sådan 
planeras. Befintliga förorenade områden är av begränsad omfattning och ska inte tas 
i bruk för känsligt användande innan en sanering utförts.  

Säker strålmiljö 

Riksdagens definition: "Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålning." 
 
Det regionala läget: Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå 
målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en 
attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter 
generellt att vara låga.  
 
Planförslagets konsekvenser: Besöksnäringen i Järvsö har fokus på friluftsliv och 
aktiviteter. Klimatet lockar inte i första hand till solsemestrar. Radon finns i 
berggrunden inom hela planområdet, men kommunen förordar generellt 
radonskyddat byggande.  

Ingen övergödning 

Riksdagens definition: "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." 
 
Det regionala läget: Det bedöms inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med 
idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön 
är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå 
miljökvalitetsmålet. 
 
Planförslagets konsekvenser: Planen innebär ingen utökning av aktiv jordbruksmark. 
En del jordbrukare inom planområdet utvecklar ekologisk produktion av grönsaker. 
Planförslaget poängterar vikten av hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden.  

Levande sjöar och vattendrag 

Riksdagens definition: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 
 
Det regionala läget: Sjöar och vattendrag i länet är starkt påverkade av mänskliga 
aktiviteter. Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan krävs vid 
vattenkraftsproduktion, skogs- och jordbruk. Arbete med skydd och restaurering av 
sjöar och vattendrag pågår men resurserna är bristfälliga.  
 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/6-Saker-stralmiljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
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Planförslagets konsekvenser: Ljusnans kemiska vattenstatus har bedömts som god 
av Vattenmyndigheterna. Då ingår inte halten av kvicksilver i bedömningen, eftersom 
alla Sveriges sjöar och vattendrag har värden som överstiger antagna gränsvärden. 
Ekologiskt sett har Ljusnans vattenstatus klassificerats som otillfredsställande. 
Regleringar, som kraftverk och slussar, och förändringar av älvfårans dragning och 
tillflöden är konstaterade orsaker till problemet. År 2021 ska problemen vara lösta 
och Ljusnan ska ha uppnått miljömålet för god ekologisk status. Planen har 
begränsade möjligheter att påverka vattenregleringen och flöden i Ljusnan. Planen 
föreslår strandnära byggande i anslutning till sjöar och vattendrag, men ett 
genomförande bedöms kunna ske på ett sådant sätt som inte inverkar negativt på 
miljömålet.  

Grundvatten av god kvalitet 

Riksdagens definition: "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag." 
 
Det regionala läget: Utvecklingen är positiv. En regional vattenförsörjningsplan tas 
fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden. Genom 
vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet 
ökat. Kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet behöver dock öka. 
 
Planförslagets konsekvenser: Grundvattenförekomsterna Järvsö och Grönås 
redovisas i planen och behovet av att värna dessa påtalas. Grönås 
grundvattenförekomst har god kemisk status. Järvsö grundvattenförekomst har 
otillfredsställande status. Risk föreligger dock att  båda grundvattenförekomsternas 
kemiska status inte uppnås år 2015. Detta på grund av påverkanskällor som 
jordbruksmark, förorenade områden och transporter av farligt gods som utgör möjliga 
hot mot grundvattnet. Vid höga flöden kan förekomsterna utsättas för 
föroreningsrisker om avloppsvatten och föroreningar lösgörs och vid olyckor med 
farligt gods kan föroreningar spridas. Vägkorridoren har haft ett läge närmre 
grundvattenförekomsten Järvsö, planen föreslår att den avlägsnas vilket innebär att 
en eventuellt framtida större risk omintetgörs. En åtgärd för att minska riskerna är att 
flytta vattentäkten och skyddsområdet, vilket för tillfället utreds, samt att på sikt 
avhjälpa föroreningarna.   

Myllrande våtmarker 

Riksdagens definition: "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 
 
Det regionala läget: Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan 
mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering är av liten 
omfattning. Det krävs en ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen av 
miljöpåverkan är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.    
 
Planförslagets konsekvenser: Planförslaget tar fasta på ett bevarande av de 
våtmarker som finns i form av Kyrkbyängarna- Vågaängarna och sumpskogar.   

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker/
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Levande skogar 

Riksdagens definition: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 
 
Det regionala läget: Resurserna för områdesskydd täcker inte skyddsbehovet. Vidare 
är behovet stort av fortsatt utveckling av miljöhänsyn inom skogsbruket. Trenden för 
att nå målet bedöms vara neutral, eller något negativ.  
 
Planförslagets konsekvenser: Planen påtalar behovet av hänsyn i det tätortsnära 
skogsbruket. De sociala värdena av tätortsnära skog som rekreations- och 
grönområde lyfts fram och grönområden utpekas. Även för upplevelsen av 
kulturmiljön och landskapsbilden har de omgivande skogsområdena stor betydelse, 
vilket påpekas.  

Ett rikt odlingslandskap 

Riksdagens definition: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 
 
Det regionala läget: Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det 
minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är 
negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer 
igen. Möjligheten finns dock att vända trenden.  
 
Planförslagets konsekvenser: I planen och i de underlagsmaterial som tagits fram 
pekas på betydelsen av att hålla åkrar, ängar och naturbetesmarker öppna.  

God bebyggd miljö 

Riksdagens definition: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 
 
Det regionala läget: Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. 
Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och 
naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets 
kommuner. 
 
Planförslagets konsekvenser: Den fördjupade översiktsplanen bedöms ligga väl i linje 
med miljömålet.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Riksdagens definition: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 
 
Det regionala läget: För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. 
Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av 
skog och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera 
exempel på lokala insatser som utförts eller som planeras för att förbättra tillståndet. 
 
Planförslagets konsekvenser: I planen och i de underlagsmaterial som tagits fram 
påpekas betydelsen av att hålla åkrar, ängar och naturbetesmarker öppna.  
 

Övriga krav 

Miljökvalitetsnormer (MKN)   

Miljökvalitetsnormernas syfte är att skydda miljön och människors hälsa. 
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster och 
för fisk- och musselvatten. MKN för fisk- och musselvatten bedöms irrelevanta att 
bedöma inom ramen för denna MKB.  
 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster används för att ange krav på vattnets 
kvalitet i olika avseenden. Ljusnan vattenförekomst uppfyller kraven för god kemisk 
status men har otillfredsställande ekologisk status. År 2021 ska Ljusnan ha nått god 
ekologisk status. Grönås grundvattenförekomsten har god kemisk status. Järvsö 
grundvattenförekomst har otillfredsställande status. Risk föreligger att  båda 
grundvattenförekomsternas kemiska status inte uppnås år 2015, på grund av 
påverkanskällor som jordbruksmark, förorenade områden och transporter av farligt 
gods som utgör möjliga hot mot grundvattnet.   
 
Vad gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs kommunen av kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar och marknära ozon.  
 
Vad gäller buller eftersträvas att uppnå de rekommenderade bullerriktvärdena. Kan 
dessa inte uppnås genom att ett visst avstånd uppfylls, kan byggnadstekniska 
åtgärder vidtas.   

Jord- och skogsbruk 

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och det finns 
särskilda krav för att få ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse eller anläggningar. 
Bland annat ska ett ianspråktagande tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och 
behovet ska inte kunna tillgodoses genom att någon annan typ av mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.  
 
Jordbruksmarken är en ändlig resurs som inte kan ersättas. I planens riktlinjer för 
bebyggelse belyses de väsentliga samhällsintressen som motiverar varför vissa 
begränsade jordbruksområden i anslutning till tätorten i planförslaget föreslås få 
bebyggas. Det bedöms inte finnas andra alternativa lägen för mer omfattande 
utbyggnadsområden än de i planen redovisade, som uppfyller de krav vi bör ställa för 
tätortsbebyggelse med tillgång till eller närhet till befintlig teknisk försörjning och 
infrastruktur och som även kan knyta samman och förstärka bebyggelsestrukturer i 
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tätorten. Orten saknar övrig ianspråktagen mark som kan brukas för 
tätortsanvändning. Ska ny mark tas i anspråk för bebyggelse är vi hänvisade till jord- 
eller skogsbruksmark. I planförslaget utpekas mark för bebyggelse där det bedöms 
göra minst skada på jordbruksmarken.  

Områden som kan påverkas betydligt 

En utökning av befintligt skidområde på Öjeberget innebär att andelen skogsmark 
minskas. Berget utgörs i dagsläget av obebyggda marker. Här finns två sumpskogar 
och området omfattas av naturvårdsprogrammet, Öjeberget/ Kramstatjärn. Åtgärder 
för att minska påverkan på landskapsbilden kan göras, till exempel att spara 
skogsridåer mellan skidbackarna och ny bebyggelse. Det är också viktigt att 
bebyggelse och planering av skidområdena ges en god helhetsverkan  avseende 
färg och form och vegetation. Åtgärder för att inte skada sumpskogarna är att spara 
en skyddszon kring områdena.   
 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Avsikten är att planen ska medverka till goda sociala effekter i form av ökad 
befolkning, utökade boendemöjligheter, bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet, färre 
barriäreffekter och tidig konfliktlösning kring markanvändning. Det är också en 
önskan att planen ska medverka till en positiv ekonomisk utveckling, med ökat 
besöksantal och bättre samhällsekonomi som följd.                         
 
En vidareutveckling av skidområdena innebär fler arbetstillfällen. Många är 
säsongsbetonade och lämpliga i första hand för ungdomar. En utökning av 
sommaraktiviteterna kring berget ökar också möjligheterna för fler arbetstillfällen. 
Dessa verksamheter kan kombineras till att skapa heltidsanställningar. Järvsös natur- 
och kulturmiljöer, med Stenegård i centrum, har goda möjligheter att skapa ett ökat 
besöksantal vilket också kan påverka arbetsmöjligheterna positivt.  
 
Turistbostäder och permanentbostäder blandat i och kring tätorten bidrar till en 
levande bygd där en koncentrerad och funktionsblandad tätort med fler människor i 
rörelse under dygnets alla timmar bör öka den upplevda tryggheten. En utveckling av 
besöksnäringen kan också skapa intressekonflikter om hur orten ska utvecklas och 
om var ny bebyggelse ska få uppföras. En förtätning i befintliga bebyggelseområden 
kan innebära sociala konflikter, oavsett om det handlar om nytt permanent- eller 
fritidsboende och även om det samhällsekonomiskt är  mer gynnsamt att förlägga ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig.   
 
En positiv flyttkedja i Järvsö skulle kunna innebära att äldre människor får möjlighet 
att flytta till attraktiva äldreboenden i olika former. På så sätt kan villabebyggelse och 
mindre gårdar frigöras till förmån för yngre människor och barnfamiljer vilket skulle 
påverka både åldersfördelningen och befolkningstillväxten positivt.     
 
Ytterligare mötesplatser, ett offentligt rum och en minskning av tung trafik inne i 
tätortens centrala delar skulle bidra och stimulera till möten mellan människor med 
positiva sociala följdverkningar på sikt.  
 
Ett utpekande av rekreations- och grönområden bidrar till att befintliga tätortsnära 
natur bevaras och kan utvecklas för allmänhetens rekreation. Nära belägna och väl 
utvecklade rekreationsområden bidrar till en god folkhälsa, med positiva följder för 
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den enskilde men även för samhället och samhällsekonomin. Ett väl 
sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät har en positiv folkhälsoaspekt. 
Det kan möjligen också bidra till minskad privatbilism med positiva miljöeffekter som 
följd.                
 
Genomförandet av planen innebär kostnader för både privata fastighetsägare, 
kommunen och regionen. Det gäller investeringar i nya gator, gång- och cykelvägar 
och utökad samhällsservice avseende social och teknisk försörjning. För privata 
investerare handlar det om nybyggnationer och underhåll av det befintliga 
byggnadsbeståndet samt utbyggnad av lokalgator och avloppsanläggningar. En ökad 
befolkning skapar ett större skatteunderlag samtidigt som  det innebär en ökad 
belastning på den offentliga servicen.         
 

Nollalternativ 
Nollalternativet utgör en referens för att tydliggöra skillnader mot övriga alternativ och 
beskriver den förväntade situationen om FÖP Järvsö inte antas och genomförs. I 
nollalternativet kommer vägledande planer för den fysiska utvecklingen i Järvsö 
utgöras av den fördjupade översiktsplanen för Järvsö från år 1988 samt 
översiktsplanen för Ljusdals kommun. De åtgärder som anges på Tätortskartan 
kommer vara fortsatt vägledande tillsammans med rekommendationer för 
markanvändning som har sin utgångspunkt i 1980-talets värderingar och lagstiftning. 
Järvsös expansion kommer inte att stanna av, men det kommer att saknas ett 
vägledande och aktuellt planeringsunderlag för orten som bygger på kommunens 
nuvarande översiktsplan och en inriktning mot hållbar utveckling. De förslag till 
exploatering och förtätning som framlagts i planen utgörs i huvudsak av 
kompletteringar till befintliga bebyggelseområden och verksamheter och kan därför 
inte förläggas till andra platser inom Järvsö.  
 

Uppföljning  
Kommande detaljplaner kommer att behovsbedömas för att klarlägga huruvida 
åtgärden innebär betydande miljöpåverkan. I samband med översiksplanens 
aktualitetsförklaring kan det följas upp vilken betydande miljöpåverkan planen har 
givit upphov till.  
 

SAMMANFATTNING 

Syftet med planförslaget är att skapa möjligheter för Järvsö att växa och locka fler 
besökare till attraktiva aktiviteter och besöksmål såväl sommar som vinter. Den 
miljöpåverkan som planområdet kommer att utsättas för, vid ett genomförande av 
den fördjupade översiktplanens mål och förslag, är inte av någon större omfattning.  
Inga stora industriområden planeras, inga stora förändringar bedöms nödvändiga 
inom jord- och skogsbruk och inga större handelsområden föreslås. Mycket av den 
möjliga expansion som finns i Järvsö förutsätter att redan planlagda områden tas i 
bruk. Orten har järnvägsanslutning vilket ger goda förutsättningar för hållbara 
transporter och kommunikationer med omvärlden. De miljöproblem som finns idag får 
ökade möjligheter att lösas om samhällsekonomin förbättras, och vid ombyggnader 
kan säkrare och mer hållbara lösningar införas.  
 
De områden som kommer att förändras mest är Öjebergets norra sida, markerna runt 
Sorttjärn och de delar av tätorten som berörs av en omläggning av genomfarten. 
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Den större expansion av skid- och stugområden på Öjeberget som föreslås, ligger vid 
sidan av tätorten och skapar möjligheter för en ganska stor exploatering utan att 
förändra miljön inom tätorten. Ett nytt område kan också skapa lösningar för att ta 
hand om en stor del av den trafik och det parkeringsbehov som skidturismen ger 
upphov till redan idag.   
 
Sorttjärn finns sedan tidigare utpekat som ett område för expansion av 
fritidshusbebyggelse. Om markerna runt sjön kan lyftas fram för landsbygds-
utveckling i en LIS-plan kan förutsättningarna för områdets utbyggnad förbättras. 
Sorttjärn, tillsammans med det föreslagna området för camping i anslutning till Järvsö 
marina, utgör exempel på områden som kan stärka förutsättningarna för en ökning av 
sommarturismen.  
 
Genom en försiktig förtätning inne i samhället bevaras Järvsös nuvarande utbredning 
och samhällsförändringarna blir mindre påtagliga. Planförslaget betonar att Järvsös 
skala och ”själ” är viktiga att bevara – det kan som exempel innebära att nybyggda 
hus inte är högre eller större än de övriga i området eller att de inte ges ett, för orten, 
ovanligt utseende. Mycket handlar om en anpassning till och ett bevarande av den 
redan bebyggda miljön samtidigt som det skapas möjligheter för en kontrollerad 
utveckling av befintliga verksamheter.  
 
De natur- och kulturvärden som finns i Järvsö är av mycket hög kvalitet och därför är 
det viktigt att de förändringar som görs i framtiden inte förstör de värdena.  
De förändringar som Järvsö står inför vid en större befolkningsökning och en 
utbyggnad av besöksnäringen ryms väl inom framtidens hållbara samhälle. 

REFERENSER 
Publicerade källor  

Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 
Miljöbalken (1998:808) 
Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning, Boverket 
(2006) 
MKB – introduktion till miljökonsekvensbeskrivning, Hedlund & Kjellander (2011) 
Översiktsplan för Ljusdals Kommun (2010) 

Digitala källor  
Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen, Naturvårdsverket:  
www.miljomal.se  
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Bilaga 2, Utlåtande efter granskning 

 
 
                                  Datum          Dnr     
                                  2014-04-30  KS 0065/12 

 
 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRVSÖ 
 
LJUSDALS KOMMUN 
GÄVLEBORGS LÄN 
 
UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 
 
Via annons i Ljusdalsposten den 21 februari år 2014 har kommunen informerat om 
att planförslaget fanns tillgängligt för granskning. Beslut om granskning av fattades 
den 18 februari år 2014 § 23 av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, 
styrgruppen för arbetet med den nya översiktsplanen. Under granskningstiden har 
handlingarna funnits tillgängliga hos samhällsutvecklingsförvaltningen på plan 4 i 
förvaltningshuset vid Riotorget i Ljusdal, på Innetorget i förvaltningshuset i Ljusdal, på 
biblioteket i Järvsö, på turistbyrån i Järvsö, på ICA i Järvsö samt på kommunens 
hemsida.   
 
Granskningsperioden har pågått under 6 veckor mellan den 21 februari och 4 april år 
2014. Ett sammandrag av de inkomna synpunkterna presenteras nedan.  
 
INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Kommunen har överlag tillmötesgått länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet på 
ett bra sätt. Det är positivt att kommunen tar ett helhetsgrepp över 
bebyggelseutvecklingen i Järvsö. Orten är en av de delar av kommunen där 
bebyggelseutvecklingen är som starkast, det är därför extra viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv på all planering.  
 
Statliga intressen  
Generellt tillgodoses gällande riksintressen i planförslaget.  
 
Statliga intressen - riksintresse friluftsliv 
Vad gäller riksintresse friluftsliv har länsstyrelsen lämnat förslag om nya 
avgränsningar för riksintresset till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen föreslår nya 
gränser för Ljusnans dalgång. Detta berör inte planområdet, men omgivande 
områden kan komma beröras.  
 
Statliga intressen - riksintresse kommunikationer  
Vad gäller riksintresse för kommunikationer ger Norra Stambanan och riksväg 83 
upphov till barriäreffekter. Det är därför positivt att tvärgående kommunikationsleder 
förtydligas och att gång- och cykelleder finns i strategiska lägen för att minimera 
barriäreffekterna. Speciellt viktigt ur tillgänglighet och säkerhetsperspektiv att 
rörelsemönster inom väg- eller järnvägsområdet inte uppmuntras.  
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Den i samrådet föreslagna vägkorridoren har till granskningsskedet tagits bort. Det 
kan försvåra en framtida handläggning om de två barriärerna ska sammanföras, 
eftersom föreslagen förtätning kan komplicera tillkomsten av en ny linjedragning av 
riksväg 83. Det finns dock förståelse för kommunens strategi, som inte ser en ny 
dragning av riksvägen inom planens aktualitet. Den södra delen av korridoren bör 
dock kvarstå i planen.    
 
Kommentar: det öppna landskapet liksom skyddsavståndet från bensinmacken och 
riksvägen innebär troligen att någon bebyggelse, som skulle kunna hota en eventuell 
framtida dragning av riksvägen, inte kommer att medges inom det södra området, 
varför vägkorridoren inte behövs.     
 
Statliga intressen - strandskydd 
Länsstyrelsen tolkar det som att Sorttjärnsområdet kommer att föreslås i kommande 
LIS- plan och tar därför inte ställning till LIS- området i detta yttrande. I riktlinjerna 
nämns att Järvsö ska betraktas som landsbygd i LIS- sammanhang, länsstyrelsen 
anser att kommunen istället ska ta ställning i LIS- planen och inte i detta dokument, 
det är först då helhetsperspektivet är tydligt.   
 
Kommentar: för lättare hantering av LIS- områden stryks riktlinjen. 
 
Övriga synpunkter – jordbruksmark 
Några av de föreslagna bostadsområdena ligger inom bevarandeplanen för 
odlingslandskapet och har högsta bevarandevärde, kommunen bör därför vara 
mycket restriktiv gällande ingrepp i den odlingsbara jordbruksmarken. Länsstyrelsen 
instämmer dock delvis i kommunens argument för att ta jordbruksmark i anspråk. För 
att förhindra en utglesad bebyggelseutveckling rekommenderar länsstyrelsen att 
kommunen kompletterar planförslaget med en viljeinriktning om vilken inbördes 
prioriteringsordning jordbruksmarken ska ha ifråga om ianspråktagande.  
 
Kommentar: riktlinjer med hänsyn till bebyggelse anses tillräckliga ifråga om att 
förhindra en utglesad bebyggelseutveckling.     
 
Privatperson om Skästra 
Utöka cirkeln i planförslaget över Skästra så att den även omfattar marken nedanför 
byvägen.  
 
Kommentar: cirkeln omfattar redan en viss yta nedanför/ öster om byvägen vilket 
anses tillräckligt, kartan förtydligas dock.     
 
STÄLLNINGSTAGANDE EFTER GRANSKNING 
Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Beräknat datum: 2 maj 
2014.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  
Stefan Norberg  
Planingenjör  
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Bilaga 3, Antagandeprotokoll 

 

 
 

Kommunfullmäktige 
PROTOKOLLSUDTRAG  

Sammanträdesdatum 

 2014-09-29 

 

§ 136 Diarienummer KS 0065/12 

 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö 
 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   

Sammanfattning  

 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är att komma närmare de 

mål och visioner som är framförda i översiktsplanen. Det sker genom att planen 

ger vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efter-

kommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade plan-

området. Planen avses gälla i tio år, men den ska dock aktualitetsförklaras minst 

en gång per mandatperiod.  

 

Uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö fattades av 

kommunstyrelsen i mars år 2012.  I oktober år 2013 beslöt kommunstyrelsen att 

sända det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter inkomna 

synpunkter och ställdes sedan ut för granskning under februari och april år 2014 

efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.  

 

Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö utgör en ändring och en fördjupning 

av Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfull-

mäktige den 22 februari 2010, § 41. Fördelen med den fördjupade 

översiktsplanen är bland annat att kommunens avsikter kan redovisas med en 

högre detaljeringsgrad. Planen ersätter ”Översiktsplan för Järvsö” antagen av 

kommunfullmäktige den 28 november 1988 samt del av översiktsplanen för 

Ljusdals kommun som redovisas på översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln – 

Färila – Ljusdal – Järvsö”.  

 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 77 att den fördjupade 

översiktsplanen för Järvsö antas. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 144 att den fördjupade översiktsplanen 
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för Järvsö antas. 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 144 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 77 

Antagandehandlingar 30 april 2014 

 

 

Yrkanden 

 

Jonny Mill (SRD), Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell 

(V), Torsten Hellström (M), Sören Görgård (C), Bertil Skoog (FP), Malin Ängerå 

(S), Björn Mårtensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Karin Jansson (MP): Meningarna Shopping har utvecklats till en betydande 

fritidsaktivitet och En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och 

anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen ska 

strykas. 

 

László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP): Stycket Tätortstriangeln- Järvsö i 

kommunen stryks. 

 

Kommunen ska genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning 

ta fram en plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och 

trivselaspekter. 

 

Helena Brink (C): Avslag på László Gönczis tilläggsyrkande om att kommunen 

genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning ska ta fram en 

plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och 

trivselaspekter. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 

om att stryka meningen Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 

om att stryka meningen En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt 

och anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 

om att stryka stycket om tätortstriangeln- Järvsö i kommunen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 33 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 

yrkande om att den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.   

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

 

 

 

 
Vid protokollet

 

Karin Höglund 

 

 

2014-10-06 

Ordförande 

Willy Eriksson 

 

 

Justerare 

Peter Engdahl 
 

Justerare 

Bertil Skoog 
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	Planens bakgrund och syfte  
	Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen, i en fördjupning, och där redovisas med en högre detaljeringsgrad än i den kommunomfattande planen.    
	 
	Behovet av en aktuell och mer detaljerad översiktsplan för Järvsö har tydliggjorts i samband med olika åtgärder för att vidareutveckla orten som ett attraktivt besökscentrum och fastboendealternativ. Det handlar om att skapa och vidareutveckla redan attraktiva boendemöjligheter, att förbereda utbyggnad av fritidsanläggningarna, att se över nya behov av infrastruktur, att värna den värdefulla natur- och kulturmiljön och att synliggöra och ta hänsyn till olika risker och miljöstörningar.                   
	 
	Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och visionen för Ljusdals kommun genom att ge vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet.    
	 
	    Planeringsunderlag  
	Planen bygger delvis på speciellt framtagna planeringsunderlag. Dessa har tagits fram under år 2013 på fristående basis men i samarbete med arbetsgruppen för planen. Planeringsunderlagen är:    
	 
	 ”Ortsanalys för Järvsö tätort”, som utifrån Boverkets metod ”Lär känna din ort” innehåller en analys av platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till omgivningen.   
	 ”Ortsanalys för Järvsö tätort”, som utifrån Boverkets metod ”Lär känna din ort” innehåller en analys av platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till omgivningen.   
	 ”Ortsanalys för Järvsö tätort”, som utifrån Boverkets metod ”Lär känna din ort” innehåller en analys av platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till omgivningen.   


	 
	 ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”, som innehåller en uppdatering av äldre byggnadsinventeringar och som utpekar områden och enskilda fastigheter med höga kulturhistoriska värden i centrala Järvsöbygden.    
	 ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”, som innehåller en uppdatering av äldre byggnadsinventeringar och som utpekar områden och enskilda fastigheter med höga kulturhistoriska värden i centrala Järvsöbygden.    
	 ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”, som innehåller en uppdatering av äldre byggnadsinventeringar och som utpekar områden och enskilda fastigheter med höga kulturhistoriska värden i centrala Järvsöbygden.    


	 
	 ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden”, som innehåller en genomgång och uppdatering av naturområden med höga naturvärden i Järvsöbygden utifrån naturvårdsområdena beskrivna i rapporten ”Värdefull natur i Gävleborg, 1997:12”.      
	 ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden”, som innehåller en genomgång och uppdatering av naturområden med höga naturvärden i Järvsöbygden utifrån naturvårdsområdena beskrivna i rapporten ”Värdefull natur i Gävleborg, 1997:12”.      
	 ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden”, som innehåller en genomgång och uppdatering av naturområden med höga naturvärden i Järvsöbygden utifrån naturvårdsområdena beskrivna i rapporten ”Värdefull natur i Gävleborg, 1997:12”.      


	  
	Planens utarbetande 
	Kommunstyrelsen gav år 2012 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Järvsö. Planen har arbetats fram enligt nedanstående process:   
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	Process för planens framtagande 
	 
	 Inledande inomkommunala samt allmänna informations- och diskussionsmöten i Järvsö vid fem tillfällen under våren 2013. Godkännande av projektbeskrivning. Framtagande av ett planförslag.  
	 Inledande inomkommunala samt allmänna informations- och diskussionsmöten i Järvsö vid fem tillfällen under våren 2013. Godkännande av projektbeskrivning. Framtagande av ett planförslag.  
	 Inledande inomkommunala samt allmänna informations- och diskussionsmöten i Järvsö vid fem tillfällen under våren 2013. Godkännande av projektbeskrivning. Framtagande av ett planförslag.  

	 Samråd av planförslag med samrådsmöten vid tre tillfällen i Järvsö, 6 veckors tid. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under samrådet. Upprättande och godkännande av samrådsredogörelse.  
	 Samråd av planförslag med samrådsmöten vid tre tillfällen i Järvsö, 6 veckors tid. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under samrådet. Upprättande och godkännande av samrådsredogörelse.  

	 Granskning av reviderad plan, 6 veckors tid. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under granskningstiden. Upprättande och godkännande av utlåtande efter granskning.  
	 Granskning av reviderad plan, 6 veckors tid. Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under granskningstiden. Upprättande och godkännande av utlåtande efter granskning.  

	 Antagande av plan.  
	 Antagande av plan.  

	 Planen vinner laga kraft.   
	 Planen vinner laga kraft.   


	 
	Läsanvisningar 
	Planen är uppdelad i fyra kapitel: ”Inledning”, som beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod, ”Förutsättningar och riktlinjer”, som ämnesvis beskriver relevanta planeringsförutsättningar, mål i översiktsplanen och redovisar riktlinjer, ”Planförslag”, som geografiskt strukturerat ger förslag till ändringar i den fysiska miljön samt ”Referenser”, som anger de källor som har använts. De politiska ställningstagandena omfattas av riktlinjerna och av planförslaget. Till planen hör en miljöbedömning som är
	 
	 Planområdets avgränsning  
	Planen behandlar tätorten Järvsö med omnejd. Planområdet sträcker sig från Skästra i norr till Nybo i söder. I öster sträcker det sig från Ljusnans västra strand, innefattar Stenegård med omgivning, och gränsar i väster till Åsbodalen och Rödmyra.   
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	Planområdets avgränsning 
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	Regionala, mellankommunala och kommunala frågor 
	Ljusdals kommun ska, enligt översiktsplanen, vara ett välkänt begrepp i landet som förknippas med utveckling och förbättring och ha en positiv klang. Ljusdals kommun ska ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet. Mellankommunala frågor som kan kräva samverkan rör bland annat kommunikationer, infrastruktur, miljövård, vattenreglering och andra gemensamma samarbetsprojekt i regionen.   
	 
	Väg 83 
	Väg 83 utgör en del i ett sammanhängande stråk för trafik mellan målpunkter från Mälardalen upp till Fjällvärlden i Härjedalen och Jämtland. Vägen har betydelse för boende, näringsliv och transporter. Projektet ”Fjällvägen” är ett mellankommunalt projekt som har tagit fasta på vägens betydelse. Medverkande är de berörda kommunerna, näringsidkare, Trafikverket och Regionerna Gävleborg och Jämtland.  Syftet är att förbättra vägstandard och korta restiderna samt att lyfta fram turistmål och verksamheter utmed 
	 
	Ljusnan 
	Ljusnans dalgång med det gemensamma vattendraget Ljusnan delas med kommuner och orter uppströms och nedströms. Ett gemensamt projekt som bygger på älven är ”Ljusnan river”. Projektet syftar till att samordna omprövningen av gamla vattenkraftdomar i älvens avrinningsområde och identifiera åtgärder som gynnar biologisk mångfald och bevarar höga natur- och kulturvärden.  
	  
	Turism- och besöksfrågor 
	Turism- och besöksfrågor kan vara av mellankommunal betydelse. Ett samarbete över gränserna kan öka attraktionskraften genom en samlad marknadsföring. ”Tidernas väg”, är ett exempel som utgörs av väg 272 och väg 83 som går mellan Uppsala och Ånge, över Dalälven och Storsjön, längs Ljusnan och Ljungan. Sträckningen berör landskapen Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Syftet är att öka turistströmmen och att ge fler en chans att upptäcka allt det roliga och intressanta som finns längs sträckan.  
	 
	Andra frågor 
	Kommunerna i Hälsingland bedriver gemensam avfallsplanering och tar tillsammans fram kommunala avfallsplaner. Kraftledningar löper över flera kommuner vilket kan behöva mellankommunal samverkan. De världsarvsutnämnda hälsingegårdarna är lokaliserade i Ljusdals, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner och marknadsförs gemensamt. Etableringar med stort upptagningsområde, så som handelsområden, får stora konsekvenser för en orts handelsindex och frågor runt den typen av verksamheter kräver ett gott samförst
	 
	Tätortstriangeln – Järvsö i kommunen 
	Järvsö utgör tillsammans med Färila och Ljusdal ”Tätortstriangeln” enligt översiktsplanen. Orterna är belägna på ungefär samma avstånd från varandra och bildar på så sätt formen av en triangel. Området har en särskild växtkraft där orterna kompletterar varandra med sina speciella profiler, som ska utvecklas och stärkas:   
	 
	 Järvsö är centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter 
	 Järvsö är centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter 
	 Järvsö är centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter 

	 Färila är centrum för industri och vildmarksturism med inriktning på jakt och fiske  
	 Färila är centrum för industri och vildmarksturism med inriktning på jakt och fiske  

	 Ljusdal är centrum för handel och service 
	 Ljusdal är centrum för handel och service 
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	Tätortstriangeln, enligt översiktsplanen för Ljusdals kommun 
	Befolkning och boende 
	Målet i översiktsplanen gällande befolkning och boende är att människor ska välja att bosätta sig i kommunen, att folkhälsan ska vara god och att befolkningen ska öka. Bostadsbeståndet ska vara varierat och utgå från olika hushållstyper. Varje ort ska ha en tydlig centrumkärna med plats för människors möten. Människors hälsa och trygghet ska beaktas då ny bebyggelse planeras och uppförs. Offentliga byggnader, allmänna platser och miljöer ska vara tillgängliga för alla. Barns och ungdomars, flickors och pojk
	 
	Befolkning och folkhälsa  
	Kommunen har över en längre tid arbetat mot en befolkningsminskning. De demografiska utmaningar kommunen står inför är bland annat att andelen äldre i kommunen utgör en allt större del av befolkningen, genomsnittsåldern ökar och det föds färre barn. Vid utgången av år 2013 var folkmängden i kommunen knappt 19 000 personer, varav ungefär 2400 personer bodde inom planområdet. Järvsö församlings befolkning uppgick vid tidpunkten till cirka 4300 personer. Antalet inflyttade till kommunen var fler än vad som fly
	 
	I Järvsö finns en uttalad vilja att befolkningen ska öka, särskilt antalet inflyttande barnfamiljer och yngre personer i arbetsför ålder. Järvsörådet har satt som mål att befolkningen i Järvsö ska öka med 100 personer per år under planperioden. Det ställer krav på ytterligare bostäder, arbetstillfällen, teknisk försörjning, infrastruktur samt offentlig och privat service. Även ett högt besöksantal under turistsäsongerna vid jul, sport- och påsklov och under sommarmånaderna ställer höga krav på samhällets be
	 
	En god folkhälsa innebär att så många människor som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt. I Gävleborgs län är folkhälsan generellt sett sämre än riksgenomsnittet, enligt SKL:s jämförelser. De största folkhälsoproblemen är kopplade till att vi rör oss för lite, enligt Boverket, därför är ökad fysisk aktivitet i vardagen en viktig del. Rörelsevanorna påverkas av hur den fysiska miljön är planerad och tillgången av till exempelvis attraktiva gång- och cykelvägar och rekreations- och grönområ
	   
	Boende, tillgänglighet och mötesplatser  
	En fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor ska kunna bo och verka i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär, och i eftertraktade lägen, måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning, enligt Vision för Ljusdals kommun.     
	 
	I jämförelse med den efterfrågan för bostäder som hittills har varit aktuell har planberedskapen, det vill säga mark detaljplanerad och reserverad för bostäder, varit relativt god. Den största delen av den planlagda bostadsmarken berör privat mark. Olika typer av bostadsmark finns planerad så som småhus, stugbyar, hotell och äldreboende. Därutöver finns cirka 30 stycken avstyckade, men obebyggda fritidshustomter, inom planområdet.  
	 
	En ökad inflyttning gör att efterfrågan på villor och egna hem ökar, vilket har gjort att huspriserna i Järvsö stigit, särskilt i de centrala och backnära områdena. Många av objekten i de lägena köps och används som fritidsboende och en oro finns i bygden att det innebär en utarmning av bostadsmarknaden för de fastboende. I takt med befolkningens ökade medelålder uppstår en efterfrågan på lokala lösningar på senior- och äldreboende.  Pensionärsorganisationerna efterfrågar flera olika typer av boenden, bland
	 
	Ett tillskott av attraktiva lägenheter för äldre skulle kunna sätta igång en flyttkedja, då villor och mindre gårdar kunde frigöras. En undersökning som den lokala Rotaryklubben genomförde år 2005 bland utflyttade äldre Järvsöbor i Mälardalen, gav till svar att många var öppna för möjligheten att återvända om det erbjöds ett bra seniorboende. Lägenheter som är lämpliga för ungdomar, både ur pris- och storleksaspekter, saknas helt i Järvsö.   
	 
	Tillgängligheten inom Järvsö tätort varierar. Offentliga byggnader och miljöer har anpassats efter Boverkets riktlinjer för ”Enkelt avhjälpta hinder”, men många andra byggnader är äldre och någon anpassning har inte kunnat ske på ett enkelt sätt. Terrängen i och runt Järvsö är starkt kuperad med stora höjdskillnader mellan älv och berg, så det kan många gånger vara svårt och tröttsamt för äldre och funktionshindrade att bekvämt ta sig runt till fots. Avstånden mellan olika målpunkter kan upplevas som relati
	 
	Förutom gatustråken genom tätorten saknas offentliga rum och mötesplatser, så som torg eller parker, som även är enkla att stanna till på för besökares del. ICA:s parkeringsyta och parkeringsytan vid stationen framstår som tätortens givna mötesplatser.  
	 
	Fritids- och rekreationsmöjligheter  
	Järvsö har ett stort utbud av sommar- och vintersporter. Idrotts- och rekreationsområdena ligger nära centrala Järvsö, lätt nåbara med gång- och cykelvägsanslutningar. På Öjebergets södra sida finns både backar för utförsåkning och belysta längdskidspår, planer finns för en utveckling av längdskidstadion. Härifrån kan man också nå vandringslederna som går vidare mot Kramstatjärnens friluftsområde. Strandvallens idrottsområde erbjuder både friidrott, fotboll och en hockeyarena med konstisplan. I Skästra och 
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	Riktlinjer med hänsyn till befolkning och boende 
	 
	 En ökad befolkning förutsätter bland annat fler bostäder och arbetstillfällen. Fysisk planering kan bidra med att utreda områden för boende och arbetsplatser. En markreserv för bostäder ska finnas.  
	 En ökad befolkning förutsätter bland annat fler bostäder och arbetstillfällen. Fysisk planering kan bidra med att utreda områden för boende och arbetsplatser. En markreserv för bostäder ska finnas.  
	 En ökad befolkning förutsätter bland annat fler bostäder och arbetstillfällen. Fysisk planering kan bidra med att utreda områden för boende och arbetsplatser. En markreserv för bostäder ska finnas.  


	 
	 Nya bostäder för äldre personer i centrala lägen bör tillkomma, så som trygghetsboenden enligt Boverkets definition eller mindre marklägenheter. Ett tillskott av attraktiva boendeformer för äldre kan ge en positiv flyttkedja då gårdar och småhus frigörs till gagn för unga familjebildare.    
	 Nya bostäder för äldre personer i centrala lägen bör tillkomma, så som trygghetsboenden enligt Boverkets definition eller mindre marklägenheter. Ett tillskott av attraktiva boendeformer för äldre kan ge en positiv flyttkedja då gårdar och småhus frigörs till gagn för unga familjebildare.    
	 Nya bostäder för äldre personer i centrala lägen bör tillkomma, så som trygghetsboenden enligt Boverkets definition eller mindre marklägenheter. Ett tillskott av attraktiva boendeformer för äldre kan ge en positiv flyttkedja då gårdar och småhus frigörs till gagn för unga familjebildare.    


	 
	 Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät bidrar på sikt till en god folkhälsa och miljö, då det underlättar ökad fysisk aktivitet i vardagen och medför att bilen inte behöver användas i lika hög grad. Det bidrar även till att framförallt barn och unga kan färdas på egen hand och på ett säkert sätt.  
	 Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät bidrar på sikt till en god folkhälsa och miljö, då det underlättar ökad fysisk aktivitet i vardagen och medför att bilen inte behöver användas i lika hög grad. Det bidrar även till att framförallt barn och unga kan färdas på egen hand och på ett säkert sätt.  
	 Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät bidrar på sikt till en god folkhälsa och miljö, då det underlättar ökad fysisk aktivitet i vardagen och medför att bilen inte behöver användas i lika hög grad. Det bidrar även till att framförallt barn och unga kan färdas på egen hand och på ett säkert sätt.  


	 
	 Kommunens bostadspolitiska program ska utgöra en utgångspunkt vid planering av bostäder.  
	 Kommunens bostadspolitiska program ska utgöra en utgångspunkt vid planering av bostäder.  
	 Kommunens bostadspolitiska program ska utgöra en utgångspunkt vid planering av bostäder.  


	 
	 
	 


	Näringsliv och service 
	Järvsö utgör kommunens centrum för turism och besöksnäring såväl sommar som vinter enligt översiktsplanen och denna profil ska stärkas. Kommunen ska kunna erbjuda mark till expanderande och nya företag.     
	 
	Näringsliv 
	Många arbetstillfällen för ortens befolkning finns inom offentlig förvaltning och service, skola och barnomsorg, sjukvård och handel. En stor del av Järvsös befolkning är sysselsatta inom besöksnäringen. Arbetstillfällena är ofta av säsongskaraktär, med huvudinriktning på vinter, och riktar sig i hög grad till ungdomar. En del företagare driver egna besöksverksamheter samtidigt som de har en anställning. Möjligheterna till dagpendling och goda kommunikationer med tåg gör att man kan bo i Järvsö men arbeta p
	 
	En stor del av besöksnäringen kretsar kring Öjeberget med Järvsöbacken och de aktiviteter som har etablerats runt den, till exempel bergcykelparken, Järvzoo, vintercamping och olika former av turistboende. Under säsongen 2011-2012 hade Järvsöbacken 169 000 besökare. Utbyggnaden av antalet turistbäddar bedöms vara en av de viktigaste faktorerna för näringens expansionsmöjligheter och det backnära boendet anses ha störst attraktionskraft.  
	 
	Det finns flera aktiva jordbruk inom planområdet, där man bedriver djurhållning och brukar jorden inne i och i anslutning till tätorten. Antalet anställda inom skogsbruket har minskat och många skogsägare sköter skogen som en binäring till vanliga lönearbeten. Skästrasågen lade ner verksamheten i början av 2000-talet, men sågverksområdet används fortfarande av träindustrin. Mekanindustrin är stark i hela kommunen.  
	 
	Offentlig och privat service 
	Inom Järvsö utbildningsområde finns tre skolor; Öjeskolan med årskurs 3-9, Nybo skola med årskurs F-2 samt utanför planområdet finns Båtbackens friskola i Nor med årskurs F-6. Förskolor finns i anslutning till alla tre skolorna. Det finns dessutom flera kooperativa förskolor och familjedaghem inom planområdet. Järvsös biblioteksfilial ligger integrerat i Öjeskolan.  
	 
	Vård- och omsorgsboende för äldre finns på Öjegården som har 51 lägenheter och Björkbacka med 14 platser. Järvsö Dagverksamhet är ett komplement till hemtjänsten och finns för den som behöver stimulans och social samvaro.   
	 
	Järvsö har en familjeläkarmottagning på Stationsgatan som ligger i anslutning till Öjegårdens äldreboende. Här finns även distriktssköterskor, barnavårdscentral, diabetesmottagning, resevaccinationsmottagning och ett provtagningslab. En privat tandläkarpraktik finns i utmed Stationsgatan och Folktandvården har en filial i lokaler vid Öjeskolan. Lillälvsgården är en privat vårdanläggning för människor med fysiska eller psykiska funktionshinder.  
	 
	Utmed Turistvägen ligger mindre handels- och affärshus med ett blandat utbud. Här finns florister, second hand-butiker, sport- och fritidshandlare och den lokala dagligvarubutiken. Efterfrågan på varor varierar med turistsäsongerna men det finns en allmän uppfattning i Järvsö att ytterligare dagligvarubutiker behövs. En del butiker, med ett sortiment som riktar sig till besöksnäringen i första hand, har öppettider som varierar efter säsong. Bank, bankomat och apotek finns i centrum. Järnaffären är utskänkni
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	Funktioner i Järvsö enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 
	 
	Riktlinjer med hänsyn till näringsliv och service  
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	 Om visionen för en kraftigt ökande befolkning inom planområdet ska bli verklighet är det viktigt med bevakning av utvecklingen och en aktiv intern planering, hos kommun och landsting, för att möta en ökande efterfrågan på service, exempelvis inom skola/barnomsorg och sjukvård.  
	 Om visionen för en kraftigt ökande befolkning inom planområdet ska bli verklighet är det viktigt med bevakning av utvecklingen och en aktiv intern planering, hos kommun och landsting, för att möta en ökande efterfrågan på service, exempelvis inom skola/barnomsorg och sjukvård.  
	 Om visionen för en kraftigt ökande befolkning inom planområdet ska bli verklighet är det viktigt med bevakning av utvecklingen och en aktiv intern planering, hos kommun och landsting, för att möta en ökande efterfrågan på service, exempelvis inom skola/barnomsorg och sjukvård.  


	 
	 Om besöksnäringen ska kunna utvecklas i den omfattning som de verksamma aktörerna önskar, behövs nya områden för fritidshus och aktiviteter.  
	 Om besöksnäringen ska kunna utvecklas i den omfattning som de verksamma aktörerna önskar, behövs nya områden för fritidshus och aktiviteter.  
	 Om besöksnäringen ska kunna utvecklas i den omfattning som de verksamma aktörerna önskar, behövs nya områden för fritidshus och aktiviteter.  


	 
	 Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. Tyngdpunkten på kommunens handel ligger i Ljusdals centrum och för Järvsö finns begränsade möjligheter till en större handelsexpansion. Behov av en ytterligare livsmedelsbutik har lyfts fram och en sådan etablering bör hamna i ett centrumnära läge. De små specialbutiker som finns kan förstärkas med liknande etableringar med ett uttalat lokalt sortiment och ytterligare handel med inriktning mot sport och fritid kan etableras i anslutning till de s
	 Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. Tyngdpunkten på kommunens handel ligger i Ljusdals centrum och för Järvsö finns begränsade möjligheter till en större handelsexpansion. Behov av en ytterligare livsmedelsbutik har lyfts fram och en sådan etablering bör hamna i ett centrumnära läge. De små specialbutiker som finns kan förstärkas med liknande etableringar med ett uttalat lokalt sortiment och ytterligare handel med inriktning mot sport och fritid kan etableras i anslutning till de s
	 Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. Tyngdpunkten på kommunens handel ligger i Ljusdals centrum och för Järvsö finns begränsade möjligheter till en större handelsexpansion. Behov av en ytterligare livsmedelsbutik har lyfts fram och en sådan etablering bör hamna i ett centrumnära läge. De små specialbutiker som finns kan förstärkas med liknande etableringar med ett uttalat lokalt sortiment och ytterligare handel med inriktning mot sport och fritid kan etableras i anslutning till de s


	 
	Riksintressen  
	Riksintressen utgörs av särskilt värdefulla områden i ett nationellt perspektiv. Riksintresseområden utpekas av statliga sektorsmyndigheter med stöd av miljöbalkens 3 kapitel. Sådana områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada eller motverka intresset. Det finns även riksintressen med geografiska bestämmelser som är angivna i miljöbalkens 4 kapitel. I sådana områden får ingrepp endast göras om det inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena.   
	 
	I översiktsplanen redovisas samtliga riksintressen inom kommunen och hur kommunen avser tillgodose dem. Utgångspunkten är att riksintressena är en av Ljusdals kommuns styrkor. Att vårda natur- och kulturmiljövärden skapar förutsättningar för turismen och ökar kommunens attraktivitet.    
	 
	Riksintresse naturvård 
	Områden som är av riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket. Områdena ska representera huvuddragen i svensk natur och visa på landskapets utveckling och naturens mångfald ur ett nationellt perspektiv. Nedre Mellanljusnan har utpekats som ett sådant område och avser Ljusnandalen från Ljusdal till Arbråsjöarna. Den stora älven Ljusnan centralt i dalgången dominerar landskapet men omges av en öppen jordbruksbygd, inramad av höga skogklädda berg. Till området räknas även de omgivande bergen och da
	Figure
	 
	Riksintresse kulturmiljövård 
	Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård pekas ut av Riksantikvarieämbetet. Riksintressena ska representera hela landets historia, allt från forntiden till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska bland annat visa hur människor använt tillgängliga resurser, byggnadsskick och olika estetiska ideal. Järvsö centralbygd har utpekats som riksintresse och beskrivs som odlingslandskap i odlingsbygd med stora slåtter- och betesmarker, med representativ hälsingebebyggelse 
	Figure
	från 1700- och 1800 talet med anknytning till protoindustrin (tidiga industrier) och med sockencentrum. 
	 
	Riksintresse kommunikationer 
	Områden som är av nationell betydelse för transportsektorn kan pekas ut av Trafikverket som riksintresseområden för trafikslagens anläggningar, väg, järnväg, luft och sjöfart. Sådana områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Inom planområdet finns två riksintressen för kommunikationer: väg 83 mellan Tönnebro och Ånge (E14), som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Samt järnvägen Norra stambanan, sträckan mellan 
	Figure
	 
	Riksintresse friluftsliv 
	Ljusnans dalgång har utpekats av Naturvårdsverket som riksintresse för friluftsliv. Med friluftsliv menas här vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling och avser aktiviteter som natur- och kulturstudier, vandring, cykling, utförsåkning, bad, kanoting och fritidsfiske. Naturvårdsverket ser för närvarande över riksintressena för friluftsliv.    
	Figure
	 
	Riksintresse turism och friluftsliv (rörligt friluftsliv)  
	Området mellan Ljusnan från Färila till Bergvik är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.    
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	Riksintresse natura 2000 
	Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och är klassade som riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken. Områdena utses av regeringen och fastställs av EU kommissionen. Syftet är att värna de naturtyper och arter som är särskilt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Del av Kyrkön är upptaget som natura 2000. Det övergripande bevarandesyftet med området Kyrkön är att bevara en naturskogsliknande åsbarrskog med inslag av lövblandskog. Inom området gäller en tillståndsplikt för åtgärder/ 
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	Riksintresse totalförsvaret  
	Områden som är av riksintresse för totalförsvaret väljs ut av Myndigheten för samhällskydd och beredskap eller av Försvarsmakten. I Järvsö finns inga riksintressen för totalförsvarets militära del som kan redovisas öppet. Riksintressen för totalförsvaret, exempelvis tekniska system, kan främst påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk. Objekt klassas som höga om de är högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen 
	bebyggelse. Alla plan- och bygglovsärenden som rör höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten för samråd.  
	 
	Figure
	 
	Riktlinjer med hänsyn till riksintressen 
	 
	 De värden riksintressena avser är viktiga att värna. En utveckling av orten innebär dock att vissa områden förändras och tas i bruk för nya ändamål, men utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt och med hänsyn till de områden och värden som utgör riksintressen.  
	 De värden riksintressena avser är viktiga att värna. En utveckling av orten innebär dock att vissa områden förändras och tas i bruk för nya ändamål, men utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt och med hänsyn till de områden och värden som utgör riksintressen.  
	 De värden riksintressena avser är viktiga att värna. En utveckling av orten innebär dock att vissa områden förändras och tas i bruk för nya ändamål, men utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt och med hänsyn till de områden och värden som utgör riksintressen.  


	 
	 Kommunen anser att avgränsningen av riksintresseområdet för friluftsliv kraftigt bör avgränsas eller att riksintresseområdet avlägsnas.  
	 Kommunen anser att avgränsningen av riksintresseområdet för friluftsliv kraftigt bör avgränsas eller att riksintresseområdet avlägsnas.  
	 Kommunen anser att avgränsningen av riksintresseområdet för friluftsliv kraftigt bör avgränsas eller att riksintresseområdet avlägsnas.  


	Naturmiljö  
	Naturen har ett egenvärde och dess biologiska mångfald och det öppna kulturlandskapet ska bevaras och de unika värdena ska skyddas, enligt översiktsplanen. Områden med höga naturvärden ska bevaras och naturområden vid tätorterna ska göras tillgängliga, skyddas och bevaras.    
	 
	Landskap och grönstruktur 
	Landskapsbilden i Järvsö präglas av läget i Ljusnans dalgång med de omgivande skogsklädda höjderna och den öppna jordbruksmarken utmed älven, ett småskaligt och relativt slutet landskap med en påtaglig rumslighet. Landskapet kan beskrivas som ett trångt, kuperat odlingslandskap enligt ”Landskapet i Gävleborg”. Öjeberget, Järvsö Klack och åsen i dalgången utgör karaktärsfulla platsmarkörer i dalgången.   
	 
	 
	 
	InlineShape

	Ljusnans dalgång, ”Trångt kuperat landskap”, enligt ”Landskapet i Gävleborg”.  
	 
	Jordtäcket i Ljusnans och angränsande dalgångar består till största delen av lera och isälvssediment. Upp mot höjderna och Öjeberget tar moränen vid med delvis tunt eller osammanhängande jordtäcke och med synligt berg. Berggrunden utgörs i huvudsak av gnejsgranit, såkallad ljusdalsgranit.   
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	Utdrag ur SGU:s jordartskarta 
	 
	Natur- och åkermarken är påtaglig inne i tätorten. Centrum saknar i stort sett anlagda parker, men många av villorna och de gamla hälsingegårdarna har stora uppvuxna trädgårdar som bidrar upplevelsen av natur och grönska. Vid tätortens södra infart ligger det lummiga naturparksområdet kring Doktorsdammen. 
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	Grönstruktur och friluftsliv enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 
	 
	Naturvårdsområden 
	Inom planområdet finns flera naturvårdsområden som är upptagna i länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg” (1997). Rapporten beskriver områden i länet med höga naturvärden. De berörda naturområdena har översiktligt inventerats i samband med framtagandet av denna fördjupade översiktsplan i rapporten ”Översiktlig genomgång av värdefull natur i Järvsöbygden” (2013). Inventeringen har visat att värdena beskrivna i rapporten fortfarande är aktuella och i vissa fall har de till och med ökat. 
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	Naturvårdsområden enligt ”Värdefull natur i Gävleborg”  
	 
	Skyddad natur  
	I det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” ingår formellt skydd som ett delmål. Under perioden 1999-2010 ska totalt 400 000 hektar ges ett formellt skydd. Av dessa ska 320 000 hektar utgöras av reservat, 50 000 hektar av naturvårdsavtal och 30 000 av biotopskyddsområden. Ytterligare 500 000 hektar ska avsättas frivilligt av markägarna själva. Områden som ska utses till naturreservat väljs ut av länsstyrelsen och kommunen. Biotopskydd kan väljas ut av länsstyrelsen, kommunen och Skogsstyrelsen, me
	Naturreservat  
	Kyrköns östra och södra del är förklarat naturreservat av länsstyrelsen. Trots att det sedan länge har bedrivits mänsklig aktivitet på ön ger delar av den ett ursprungligt och nästan urskogsartat intryck. Reservatet syftar till att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön, samt att tillgodose friluftslivets behov. Områdets prägel av naturskog ska bibehållas så långt möjligt, där åsbarrskog är ett viktigt inslag. De värdefulla livsmiljöerna, och typiska växt- och d
	Natura 2000 
	Kyrkön utgör ett Natura 2000-habitat. Natura 2000 är ett EU-gemensamt nätverk av skyddade områden, dessa väljs ut med stöd av art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Urvalet av Natura 2000-områden utgör en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Cirka 60 procent av områdena omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden.   
	Biotopskydd  
	Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre områden som håller mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen hanterar bildandet av biotopskyddsområden på skogsmark. Även enskilda kommuner kan bilda biotopskyddsområden. Bestämmelserna kring biotopskyddsområden finns i miljöbalken. Ett beslut om biotopskydd innebär att alla åtgärder i området som skadar naturvärdena är förbjudna.  
	 
	Förutom specifika biotopskyddsområden finns generellt skyddade biotoper enligt miljöbalken. Dessa är: allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksbygd, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme.    
	Nyckelbiotop 
	En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta på vissa platser. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och ras
	 
	Väster om Sorttjärn ligger en rasbrant med hällmarkskog som är en utpekad nyckelbiotop. I skogen sydost om Järvzoo finns två utpekade nyckelbiotoper, ett område med rörligt markvatten vid Badtjärn och ett litet område med barrskog som innehåller mycket gamla torra träd som ligger kvar på marken. På toppen av Gruvberget finns en utpekad nyckelbiotop som utgörs av hällmarkskog med urskogskaraktär. Andra områden med utpekade naturvärden är ett barrskogsområde på Hokabacke och en brant strax söder om Gruvberget
	Sumpskog 
	Ett sumpskogsområde med mosseskog finns utpekat vid Öjebergets norra fot, mellan Borghem och Storsved. Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur. Det finns tre huvudtyper: myrskog, fuktskog och strandskog. För att bevara sumpskogarnas naturvärden är det avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. De arter som är beroende av stabila förhållanden i form av fuktighet, temperatur, ljus
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	Skyddade naturområden och områden med höga naturvärden 
	Vattenområden  
	Strandskydd 
	Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid strandområdet, eller som väsentligt ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter får därför inte göras inom strandskyddsområdet. Strandskyddet gäller vid alla vattendrag och sjöar och även vid mindre bäckar och diken. Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen. Län
	 
	Vid bygglovsansökan kan kommunen ge dispens från strandskyddet. Då måste något av miljöbalkens särskilda skäl enligt 7 kapitlet uppfyllas, åtgärden får inte strida mot strandskyddets syften och en fri passage närmast vattnet måste finnas. Samma krav gäller i samband med detaljplaneläggning då kommunen har möjlighet att upphäva strandskyddet. Om en detaljplan ersätts med en ny återställs strandskyddet automatiskt och måste då prövas på nytt. Byggnader och anläggningar som behövs för jordbrukets och skogsbruk
	 
	I kommunens översiktsplanering kan landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen pekas ut. I de utpekade områdena kan åtgärder som kräver dispens eller upphävande från strandskyddet prövas med ett ytterligare skäl enligt miljöbalken: om åtgärden långsiktigt kan bidra till utvecklingen av landsbygden. Kommunen arbetar för närvarande med att utpeka sådana områden.  
	Ytvatten och grundvatten 
	Älven Ljusnan är en av landets stora älvar. Den dominerar landskapet där den omväxlande flyter och forsar fram genom Ljusnans dalgång. Vattnet har flera funktioner. Rent ekologiskt är det smala strandområdet mellan land och fritt vatten, en viktig miljö för många små ekosystem. Vattnet används bland annat för bevattning av odlingar, trädgårdar och för Järvsöbackens konstsnöanläggning men även för fritid och rekreation som bad, fiske och båtliv.  
	 
	Sorttjärn är den enda större sjön inom planområdet. Sjön användes tidigare som vattenreservoar för backens behov. Sjön har sin betydelse för fritidsfiske och friluftsbad. Kramstatjärn och Badtjärn ligger på Öjebergets sydöstra sida och ingår i ett större strövområde och här finns brygga och rastplats. Därutöver finns alla bäckar och diken som rinner till och torkar ut allteftersom tillgången på vatten växlar. Mycket vatten söker sig från Öjeberget ner mot älven och måste ha fri passage för att inte skapa öv
	 
	I Åsbodalen och del av Ljusdandalen finns två större grundvattenförekomster i form av isälvsavlagringar med namnen Grönås och Järvsö som har goda eller utmärkta uttagsmöjligheter för framtida dricksvattenförsörjning. Den kommunala vattenförsörjningen i Järvsö baseras på Järvsö grundvattenförekomst och del av denna är skyddad som vattenskyddsområde.  
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	Riktlinjer med hänsyn till naturmiljö 
	 
	 Landskapsbilden i Ljusnans dalgång har ett stort värde och är viktig för upplevelsen av orten. Vid större avverkningar och exploateringar och andra åtgärder bör därför stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljön i Ljusnans dalgång och området skyddas från förvanskning och överexploatering.   
	 Landskapsbilden i Ljusnans dalgång har ett stort värde och är viktig för upplevelsen av orten. Vid större avverkningar och exploateringar och andra åtgärder bör därför stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljön i Ljusnans dalgång och området skyddas från förvanskning och överexploatering.   
	 Landskapsbilden i Ljusnans dalgång har ett stort värde och är viktig för upplevelsen av orten. Vid större avverkningar och exploateringar och andra åtgärder bör därför stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljön i Ljusnans dalgång och området skyddas från förvanskning och överexploatering.   


	 
	 Södra Järvsöbygdens öppna jordbrukslandskap kräver att det levande jordbruket kan fortgå och utvecklas. Vilket bör ske i en kulturvårdande anda så att upplevelsen av kulturarvets sammanhang består.  
	 Södra Järvsöbygdens öppna jordbrukslandskap kräver att det levande jordbruket kan fortgå och utvecklas. Vilket bör ske i en kulturvårdande anda så att upplevelsen av kulturarvets sammanhang består.  
	 Södra Järvsöbygdens öppna jordbrukslandskap kräver att det levande jordbruket kan fortgå och utvecklas. Vilket bör ske i en kulturvårdande anda så att upplevelsen av kulturarvets sammanhang består.  


	 
	 Grönytor i eller i nära anslutning till tätorten, liksom öppna diken, fyller en viktig funktion för lokal hantering av dagvattnet, och i vissa fall som rekreationsområden och buffertområden mellan verksamheter och bostäder.  
	 Grönytor i eller i nära anslutning till tätorten, liksom öppna diken, fyller en viktig funktion för lokal hantering av dagvattnet, och i vissa fall som rekreationsområden och buffertområden mellan verksamheter och bostäder.  
	 Grönytor i eller i nära anslutning till tätorten, liksom öppna diken, fyller en viktig funktion för lokal hantering av dagvattnet, och i vissa fall som rekreationsområden och buffertområden mellan verksamheter och bostäder.  


	 
	 Ljusnan är en relativt outnyttjad resurs för rekreation och friluftsliv. En utveckling som gagnar stigar och leder, bad- och båtliv, fiske och camping är önskvärd.  
	 Ljusnan är en relativt outnyttjad resurs för rekreation och friluftsliv. En utveckling som gagnar stigar och leder, bad- och båtliv, fiske och camping är önskvärd.  
	 Ljusnan är en relativt outnyttjad resurs för rekreation och friluftsliv. En utveckling som gagnar stigar och leder, bad- och båtliv, fiske och camping är önskvärd.  


	 
	 Grundvattenförekomsterna ska värnas från åtgärder som kan riskera att förorena dem.   
	 Grundvattenförekomsterna ska värnas från åtgärder som kan riskera att förorena dem.   
	 Grundvattenförekomsterna ska värnas från åtgärder som kan riskera att förorena dem.   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kulturmiljö och kulturarv  
	Kulturarvet består av de traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller omedvetet har övertagit från tidigare generationer. Kulturmiljön är den fysiska miljö som genom tiderna påverkats av människan och som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Kulturmiljön kan omfatta enskilda objekt eller hela landskap och är en viktig del av vårt kulturarv. Att vårda och skydda kulturarvet och kulturmiljön är en nationell angelägenhet och är ett ansvar som delas av alla.  
	 
	Enligt översiktsplanen ska kommunen vårda kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer där människor har verkat. 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 med mera. Kulturlandskapet ska bevaras och hållas öppet genom ett ekologiskt, långsiktigt och hållbart brukande av jorden.  
	 
	Odlingslandskap  
	Åsbodalens och Järvsö centralbygds odlingslandskap utgör värdefulla kulturmiljöer och är upptagna i ”Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Norra Hälsingland”. Odlingslandskapen har högsta bevarandevärde, klass 1, bedömt utifrån en trestegsskala. Den djupa och delvis ganska trånga Åsbodalen är en bodlandsbygd med välbevarad jordbruksbebyggelse från 1800- talet och karaktäriseras av ett mosaikartat odlingslandskat enligt bevarandeprogrammet. Gårdarna ligger mestadels ensamma och högt uppe på dalsluttningarn
	 
	P
	Span
	 
	InlineShape

	Odlingslandskapen Åsbodalen och Järvsö centralbygd, utdrag ur ”Bevarandeprogram för odlingslandskapet” 
	Fornlämningar 
	Fasta fornlämningar är rester av människors verksamhet från forna tider och som är varaktigt övergivna. Utan tillstånd är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning, enligt 2 kap kulturmiljölagen. Järvsö socken fornminnesinventerades 1955 och då registrerades ca 60 fornlämningar. Ett stort flertal lämningar bedöms även finnas oupptäckta under jord. Inom planområdet finns ett fyrtiotal registrerade fornlä
	   
	Byggnadsminnen 
	Stenegård, Kristofers i Stene och linskäkten vid Hians i Löräng är av länsstyrelsen förklarade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Skyddet innebär bland annat att byggnaderna inte får rivas, flyttas eller byggas om eller att exteriören får ändras. Stenegård är från 1856 och en mycket påkostad, närmast herrgårdsliknande anläggning med mycket välbyggda och välbevarade ekonomibyggnader och markanläggningar som tidigare varit trädgårdar, enligt beslutet om byggnadsminne från 1978. Skyddet omfattar 12 by
	 
	Världsarv hälsingegårdar  
	Hälsingegårdarna är unika och utgör ett av de bäst bevarade minnesmärkena från den självägande bondeklassen som under lång tid präglade landskapet i Hälsingland. I översiktsplanen har ett 50- tal hälsingegårdar identifierats inom planområdet. År 2012 utnämndes sju hälsingegårdar som världsarv av UNESCO. Världsarv bedöms vara så unika och ha ett så stort värde att de utgör ett kulturarv för hela mänskligheten. Det som särskilt pekas ut när det gäller hälsingegårdarna är de målningsdekorerade festsalarna. Ino
	 
	Byggnader skyddade i detaljplan 
	Enskilda byggnader och kulturmiljöer kan skyddas med beteckningar i detaljplan. Inom planområdet är ett 20-tal byggnader skyddade som kulturhistoriskt värdefulla med beteckningen ”q” eller med den äldre varianten ”k”. Innebörden av beteckningen varierar med rivningsförbud, flyttförbud eller att ändringar ska ske med särskild hänsyn. De skyddade byggnaderna utgörs av både jordkällare, uthus och vackra bostadsbyggnader.   
	  
	Kulturvägar   
	Riksväg 83 som slingrar sig på åshöjden utmed Ljusnans dalgång genom Järvsö utgör en del av det äldre vägsystemet mellan Uppsala och Ånge. Hela sträckan finns skyltad som ”Tidernas Väg” vilken utgörs av länsväg 272 och riksväg 83.   
	 
	Väg 695 genom mellan Grönås och Rödmyra samt väg 698 mellan Skästra och Ygskorset har utpekats som kulturhistoriskt värdefulla vägar av länsstyrelsen och 
	dåvarande Vägverket. Det kulturhistoriska värdet ligger i att vägarna berättar om äldre vägbyggnadsteknik eller epoker i vägbyggandet. Vägarna utgör ryggraden i de strukturer som bildats och utvecklats under olika epoker i länets historia. Vid insatser på sådana vägavsnitt rekommenderas att särskild hänsyn tas till vägmiljön.  
	 
	Väg 695 går genom Åsbodalen, ett kuperat odlingslandskap med stora kulturmiljövärden. Vägen följer den kuperade topografin. Genom byarna smiter vägen nära uthus och härbren och i sluttningarna går vägen på höjdsidorna. Väg 698 utgör den gamla byvägen mellan socknarna Järvsö och Färila. Vägen går genom dalgången i ett öppet kuperat odlingslandskap med mindre byar och ensamgårdar. Vägens topografi är mycket påtaglig med backkrön och kurvor bevarade.      
	 
	Kyrkliga kulturminnen   
	Järvsö kyrka är som alla kyrkor och tillhörande kyrkoanläggningar anlagda före år 1940, skyddade enligt 4 kap lagen om kulturminnen. Länsstyrelsens tillstånd krävs för väsentliga förändringar i kyrkomiljön.      
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	Kulturmiljöobjekt 
	 
	Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader 
	Länsmuseet har genomfört en översiktlig bebyggelseinventering över del av planområdet i rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” (2013) och där utpekat ett antal värdefulla bebyggelsemiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  I Järvsö finns ett flertal  mycket speciella och värdefulla byggnader med höga bevarandevärden. I bebyggelseinventeringen pekas representanter ur 15 olika byggnadskategorier ut. Förutom de bostadshus och monumentalbyggnader som vanligtvis be
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	Utpekade kulturmiljöområden (linjer) och kulturhistoriskt värdefulla byggnader (punkter) enligt ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö”
	Riktlinjer med hänsyn till kulturarv och kulturmiljö 
	Figure
	 
	 Bevarandefrågor och utveckling av utpekade höga värden inom kulturmiljön bör få stort utrymme i samband med planering och byggande. Bebyggelsens årsringar är väl avläsbara och det är värdefullt att bevara och förnya bebyggelsen på ett sådant sätt att läsbarheten finns kvar och förstärks. Bygdens karaktärsbyggnader ska bevaras på ett sådant sätt att de kan användas för framtida behov utan att deras positiva betydelse för bebyggelsemiljön försvinner.  
	 Bevarandefrågor och utveckling av utpekade höga värden inom kulturmiljön bör få stort utrymme i samband med planering och byggande. Bebyggelsens årsringar är väl avläsbara och det är värdefullt att bevara och förnya bebyggelsen på ett sådant sätt att läsbarheten finns kvar och förstärks. Bygdens karaktärsbyggnader ska bevaras på ett sådant sätt att de kan användas för framtida behov utan att deras positiva betydelse för bebyggelsemiljön försvinner.  
	 Bevarandefrågor och utveckling av utpekade höga värden inom kulturmiljön bör få stort utrymme i samband med planering och byggande. Bebyggelsens årsringar är väl avläsbara och det är värdefullt att bevara och förnya bebyggelsen på ett sådant sätt att läsbarheten finns kvar och förstärks. Bygdens karaktärsbyggnader ska bevaras på ett sådant sätt att de kan användas för framtida behov utan att deras positiva betydelse för bebyggelsemiljön försvinner.  


	 
	 Det är eftersträvansvärt att så långt möjligt bevara ålderdomliga ägostrukturer som ägogränser, ägofigurer, permanenta hägnader och gamla byvägar då de är bevarandevärda i sig har ett högt upplevelsevärde.  
	 Det är eftersträvansvärt att så långt möjligt bevara ålderdomliga ägostrukturer som ägogränser, ägofigurer, permanenta hägnader och gamla byvägar då de är bevarandevärda i sig har ett högt upplevelsevärde.  
	 Det är eftersträvansvärt att så långt möjligt bevara ålderdomliga ägostrukturer som ägogränser, ägofigurer, permanenta hägnader och gamla byvägar då de är bevarandevärda i sig har ett högt upplevelsevärde.  


	 
	 De kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som är utpekade i rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” ska beaktas vid planering och byggande.      
	 De kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som är utpekade i rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” ska beaktas vid planering och byggande.      
	 De kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som är utpekade i rapporten ”Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö” ska beaktas vid planering och byggande.      


	 
	Bebyggelse 
	Fokus idag gällande den byggda miljön ska vara att bygga till, bygga på, reparera och underhålla det befintliga byggnadsbeståndet enligt översiktsplanen.  Nybyggnation, liksom underhåll och reparation av byggnader, ska ske med miljöanpassad och resurssnål teknik, med i huvudsak återanvändbara eller återvinningsbara material. Ny bebyggelse ska i första hand förläggas inom tätorterna, eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till lokala byggnadstraditio
	 
	Tätorter avgränsas geografiskt av SCB (Statistiska Centralbyrån) och har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. Sammanhållen bebyggelse avgränsas av kommunen och är ett begrepp enligt plan- och bygglagen som avser bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Ny bebyggelse prövas olika av kommunen beroende på om platsen är belägen inom eller utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. Huvudde
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	Bebyggelseområden 
	Centrala Järvsö 
	Järvsö tätort har vuxit fram mellan Öjeberget och älven. De centrala delarna utgörs i huvudsak av byarna Kyrkbyn och Öje. Gränsen är dock svår att se eftersom byarna har vuxit ihop. Centrum ligger på båda sidor om genomfartsvägen, väg 83 och Stationsgatan där övervägande delen av handel och service är koncentrerad. Genomfartens gaturum är smalt och kantas av tvåvåningsbyggnader, varav flera är uppförda i traditionell panelarkitektur med ett småskaligt intryck. De modernare handelshusen är få. Här finns någr
	Figure
	 
	Bebyggelsen i tätorten är relativt blandad med byggnader från olika tidsperioder. Tätortsbebyggelsen utgörs dock i huvudsak av villabebyggelse med egna hem från flera tidsåldrar, både gammal jordbruksbebyggelse som styckats av från jordbruksmarken och gått upp i tätortskvarteren och traditionella villakvarter av senare datum. Flerfamiljshus ligger i småskaliga områden med få hus i varje grupp. Utmed genomfarten finns ett område med 2-våningshus från 50-talet och ett tidstypiskt 60-talsområde med 3-våningshu
	 
	Det finns ett flertal karaktärsbyggnader i tätorten som är betydelsefulla för förståelsen av olika tidsåldrar. Bland annat Järvsö kyrka, som är utnämnd till Sveriges största landsortskyrka. Röda gården, som är Öjeskolans första byggnad. Det gamla Tingshuset, Järvsöbaden, Stene Gård tillsammans med flera välskötta, traditionella gårdar av hälsingestil som ligger inne i tätorten och utgör fina exempel på lokal byggnadstradition. Förutom de större och mer iögonfallande byggnaderna finns flera komplementbyggnad
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	Generaliserad bild över bebyggelseutvecklingen i Järvsö tätort enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort” 
	 
	Byar 
	Flertalet av byarna inom planområdet ligger i ett pärlband i nord-sydlig riktning utefter Ljusnans dalgång och väg 83, i mötet mellan skogs- och jordbruksmarkerna. Torp, gårdar, villor, fritidshus och ekonomibyggnader samsas utefter slingriga och backiga vägar på den högre belägna moränmarken med jordbruksmarken i sluttningarna nedanför. Den övervägande delen av bebyggelsen är utförd med traditionella material, former och färger, även om en del nyare villabebyggelse har tillkommit. Enstaka mindre flerbostad
	 
	Utmed riksvägen kan man även hitta flera värdshus och gästgiverier med långa traditioner. Många av de äldre jordbruksfastigheterna runt planområdet kan ståta med praktfulla bostadshus och pampiga ekonomibyggnader. Ekonomibyggnader och överloppsbyggnader, som inte längre används, är värdefulla för förståelsen av det gamla jordbrukssamhällets olika funktioner och är viktiga att bevara. Hit hör bland annat ladugårdar och logar, härbren, utedass och inte minst ängsladorna som ger liv åt odlingsmarkerna.  
	 
	Industriområden finns lokaliserade i Skästra där trä- och verkstadsindustri bedrivs samt vid Nybo.  
	 
	 
	 
	Figure
	 
	 
	Riktlinjer med hänsyn till bebyggelse 
	 
	 Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den förstärker befintliga strukturer, i första hand i eller i nära anslutning till Järvsö tätort eller i eller i nära anslutning till byarna och områden med sammanhållen bebyggelse. Med en varsam förtätning, komplettering och vidareutveckling av befintliga bebyggelsemiljöer kan befintlig teknisk försörjning och infrastruktur som vägar, gång- och cykelvägar, gator, elnät, fibernät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, avfallshantering med mera bättre 
	 Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den förstärker befintliga strukturer, i första hand i eller i nära anslutning till Järvsö tätort eller i eller i nära anslutning till byarna och områden med sammanhållen bebyggelse. Med en varsam förtätning, komplettering och vidareutveckling av befintliga bebyggelsemiljöer kan befintlig teknisk försörjning och infrastruktur som vägar, gång- och cykelvägar, gator, elnät, fibernät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, avfallshantering med mera bättre 
	 Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den förstärker befintliga strukturer, i första hand i eller i nära anslutning till Järvsö tätort eller i eller i nära anslutning till byarna och områden med sammanhållen bebyggelse. Med en varsam förtätning, komplettering och vidareutveckling av befintliga bebyggelsemiljöer kan befintlig teknisk försörjning och infrastruktur som vägar, gång- och cykelvägar, gator, elnät, fibernät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät, kollektivtrafik, avfallshantering med mera bättre 


	 
	 Ny bebyggelse ska undvikas på den öppna jordbruksmarken. I syfte att utveckla orten kan det dock i strategiska tätortsnära lägen, som har tillgång till teknisk försörjning och infrastruktur, vara motiverat att bebygga del av jordbruksmark där ny bebyggelse förstärker och utvecklar befintlig bebyggelsestruktur.         
	 Ny bebyggelse ska undvikas på den öppna jordbruksmarken. I syfte att utveckla orten kan det dock i strategiska tätortsnära lägen, som har tillgång till teknisk försörjning och infrastruktur, vara motiverat att bebygga del av jordbruksmark där ny bebyggelse förstärker och utvecklar befintlig bebyggelsestruktur.         
	 Ny bebyggelse ska undvikas på den öppna jordbruksmarken. I syfte att utveckla orten kan det dock i strategiska tätortsnära lägen, som har tillgång till teknisk försörjning och infrastruktur, vara motiverat att bebygga del av jordbruksmark där ny bebyggelse förstärker och utvecklar befintlig bebyggelsestruktur.         


	 
	 Ny bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till de lokala byggnadstraditionerna och landskapsbilden, det vill säga ortens karaktär. En del av ortens karaktär sitter i småskaligheten och bebyggelsens utformning och utmärks genom byggnaders placering, material och färg på fasad och tak, typ av takform och takets lutning, antal våningar, höjd, skala och storlek och byggnadernas förhållande till varandra.   
	 Ny bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till de lokala byggnadstraditionerna och landskapsbilden, det vill säga ortens karaktär. En del av ortens karaktär sitter i småskaligheten och bebyggelsens utformning och utmärks genom byggnaders placering, material och färg på fasad och tak, typ av takform och takets lutning, antal våningar, höjd, skala och storlek och byggnadernas förhållande till varandra.   
	 Ny bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till de lokala byggnadstraditionerna och landskapsbilden, det vill säga ortens karaktär. En del av ortens karaktär sitter i småskaligheten och bebyggelsens utformning och utmärks genom byggnaders placering, material och färg på fasad och tak, typ av takform och takets lutning, antal våningar, höjd, skala och storlek och byggnadernas förhållande till varandra.   


	 
	 Nya detaljplaner bör inte enbart upprättas för ny bebyggelse och markanvändning, även befintliga planlösa bebyggelseområden, större anläggningar och liknande samt äldre planer bör ses över med nya så att markanvändningen tydligt framgår.  
	 Nya detaljplaner bör inte enbart upprättas för ny bebyggelse och markanvändning, även befintliga planlösa bebyggelseområden, större anläggningar och liknande samt äldre planer bör ses över med nya så att markanvändningen tydligt framgår.  
	 Nya detaljplaner bör inte enbart upprättas för ny bebyggelse och markanvändning, även befintliga planlösa bebyggelseområden, större anläggningar och liknande samt äldre planer bör ses över med nya så att markanvändningen tydligt framgår.  


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trafik och kommunikation  
	Enligt översiktsplanen ska kommunens trafikmiljö vara säker och hälsofrämjande. Gatorna i tätorternas centrala delar ska bli tillgängliga för alla. Centrum ska inte domineras av trafik. Vid förändring i trafikmiljön ska hänsyn tas till den omgivande miljön för att skapa ett tilltalande helhetsintryck. Tätortstriangeln ska bindas samman genom ett nät av gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg ska byggas under järnvägen vid stationsområdet och från Järvsö centrum till Karsjö.        
	 
	Väg 83 
	Väg 83 sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommunen och utgör genomfartsled och centrumgata i Järvsö tätort. Genomfarten är säsongsvis hårt belastad med turisttrafik och tung trafik som samsas med lokalbilism, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter i det smala gaturummet. Trafikintensiteten genom tätorten utgörs av 5600 fordon per årsmedelsdygn varav cirka 10 % är tung trafik. Trafikverket och kommunen arbetar gemensamt med frågor för att öka tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet invid vägområ
	 
	Det byggnadsfria avståndet utmed väg 83, som räknas från vägområdets gräns, är med hänsyn till trafiksäkerheten utökat till 30 meter efter beslut av länsstyrelserna. På länsvägarna är det byggnadsfria avståndet 12 meter. Det byggnadsfria avståndet utgörs av en såkallad tillståndspliktig zon, där byggnader, skyltar och åtgärder inte får uppföras/utföras utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens tillstånd krävs också utanför område med detaljplan och för åtgärder som inte kräver bygglov. Längs med vägarna
	 
	Busstrafiken i kommunen har stor betydelse för befolkningens möjligheter att nå olika målpunkter utan bil. Underlaget för en tät lokaltrafik är dock relativt svagt. Förbindelsen mellan Ljusdal och Järvsö är god tack vare både buss- och tågförbindelser. Busstider har koppling till skoltider och några turer mellan byarna finns sällan kvällstid. För Järvsös besöksnäring finns en efterfrågan på lokala kommunikationer. Busshållplatser finns tätt utmed hela väg 83 inom planområdet. Busslinjer saknas dock helt utm
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	Busshållplatser utmed väg 83. Norr är åt höger i bild.  
	 
	Järnvägen Norra stambanan 
	Järnvägen och Järvsö station är betydelsefulla för ortens tillgänglighet och koppling till resten av landet.  Flera dagliga avgångar och ankomster ger möjlighet till pendling ända ner till Mälardalen med direktkoppling till Arlanda flygplats och Stockholm. Norra stambanan är högt utnyttjad och är trafikerad av både av gods- och persontransporter. Dubbelspår utmed järnvägen genom Järvsö är inte planerade inom överskådlig framtid. Järnvägsnätet förvaltas av Trafikverket. Järnvägen, och väg 83, utgör kraftiga 
	 
	Lokalgator och parkering 
	Järvsös lokalgatunät ägs till stora delar av Järvsö vägförening, men sköts av kommunen. Under turisttidens högsäsong utsätts lokalgatunätet för stora påfrestningar. Trafiken har en tendens att hitta nya smitvägar för snabbare passager. En sådan smitväg är Kyrkbyvägen som har en planskild korsning med järnvägen vid Norrvåga. Kyrbyvägen är dock inte anpassad för annat än boendetrafik och underfarten har bland annat siktproblem.   
	 
	Järvsö har många besökare under hela året. Vissa tider är det dock toppar som det är svårt att dimensionera olika behov för. Det råder brist på centrala parkeringsplatser och de platser som finns ligger utspridda i små enheter, med dålig hänvisningsskyltning. Det saknas parkeringar för husbilar och husvagnar i centrum, en kategori av besökare som också har behov av rastställen med möjlighet till vattenpåfyllning och latrintömning. Det saknas en strukturlösning för parkering som kan utgöra ett positivt tills
	 
	Gång- och cykelvägar 
	I översiktsplanen redovisas målet att knyta samman Ljusdal – Järvsö – Nybo med ett sammanhängande gång- och cykelvägvägnät. Lokalt i Järvsö finns ett begränsat gång- och cykelvägsnät som binder ihop ortens viktigaste angöringspunkter. Gång- och cykelvägen genom orten är lokaliserad utmed väg 83 västra sida. Säkerheten runt genomfartsleden för oskyddade trafikanter är relativt god med gångbanor på båda sidor av Turistvägen, även om problem kan uppstå vid korsning av genomfarten.   
	 
	 
	Figure
	Trafikmönster i Järvsö tätort enligt ”Ortsanalys för Järvsö tätort”  
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	Riktlinjer med hänsyn till Trafik och kommunikation 
	 
	 Kommunen ska verka för att föreslagna trafikåtgärder i översiktsplanen och i denna fördjupade översiktsplan prioriteras i Gävleborgs länstransportplan för transportinfrastruktur.   
	 Kommunen ska verka för att föreslagna trafikåtgärder i översiktsplanen och i denna fördjupade översiktsplan prioriteras i Gävleborgs länstransportplan för transportinfrastruktur.   
	 Kommunen ska verka för att föreslagna trafikåtgärder i översiktsplanen och i denna fördjupade översiktsplan prioriteras i Gävleborgs länstransportplan för transportinfrastruktur.   


	 
	 Gång- och cykelvägnätet bör byggas ut i strategiska lägen mellan tätorterna och byarna så som Järvsö och Ljusdal samt Järvsö och Karsjö.  Gång- och cykelvägnätet bör även utvecklas inom tätorten för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.  
	 Gång- och cykelvägnätet bör byggas ut i strategiska lägen mellan tätorterna och byarna så som Järvsö och Ljusdal samt Järvsö och Karsjö.  Gång- och cykelvägnätet bör även utvecklas inom tätorten för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.  
	 Gång- och cykelvägnätet bör byggas ut i strategiska lägen mellan tätorterna och byarna så som Järvsö och Ljusdal samt Järvsö och Karsjö.  Gång- och cykelvägnätet bör även utvecklas inom tätorten för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.  


	 
	 Information om, och skyltning av trafikstråk med målpunkter, bör samordnas och uppdateras för en ändamålsenlig helhetsverkan.  
	 Information om, och skyltning av trafikstråk med målpunkter, bör samordnas och uppdateras för en ändamålsenlig helhetsverkan.  
	 Information om, och skyltning av trafikstråk med målpunkter, bör samordnas och uppdateras för en ändamålsenlig helhetsverkan.  


	 
	 
	Teknisk försörjning 
	Enligt översiktsplanen ska vattentäkter och grundvattenförande formationer så som rullstensåsar och isälvsavlagringar, skyddas och en plan för dricksvattenförsörjning upprättas. Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas på plats och inte ledas vidare till reningsverk. Bristfälliga kommunala och enskilda avloppsanläggningar ska åtgärdas kontinuerligt. Ljusdals kommun svarar via bolaget Ljusdal Energi AB för vatten och avlopp, renhållning och återvinning, fjärrvärme, bredband och tv. Fortum
	 
	Dricksvatten, avlopp och dagvatten 
	Ljusdal Energi svarar för drift, skötsel och förbättring av vattentjänster inom de kommunala VA- verksamhetsråden som är fastställda av kommunfullmäktige. I dagsläget omfattas ett kommunalt verksamhetsområde av tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Fastigheter som är nära belägna utanför verksamhetsområdet kan anslutas om det är praktiskt möjligt. För närvarande pågår arbete med uppdatering av verksamhetsområden, där skilda verksamhetsområden för ren-, spill- och 
	 
	Den kommunala vattenförsörjningen i Järvsö baseras på en grundvattentäkt i grusåsen längs Ljusnan. Området är skyddat som vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, i syfte att säkerställa en god vattenkvalitet. För närvarande utreds ny lokalisering av vattentäkten, vilken troligtvis kommer vara belägen längre österut.  
	 
	Avloppsvattnet från verksamhetsområdena leds till Järvsö avloppsreningsverk. Där avvattnas även slam som hämtas i samband med slamavskiljningen från enskilda avlopp. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 300 meter till bostäder från ett avloppsreningsverk av Järvsös kapacitet.     
	 
	För hushåll som ligger utanför verksamhetsområdena ansvarar fastighetsägarna själva för VA- försörjningen. Dricksvatten tas via grundvattentäkter och avloppsanläggningar delas eller sköts individuellt per fastighet. Avloppsanläggningarna består oftast av slamavskiljare med efterföljande rening i markbädd eller genom filtrering i marklagren. Även minireningsverk förekommer. Slamtömning sker mellan 1 gång vartannat år till 2 ggr/år och latrinhämtning 1 gång i månaden för de hushåll som inte har enskilt avlopp
	 
	Dagvatten är framförallt regn och smältvatten som hindras från att infiltreras i marken 
	på grund av hårdgjorda ytor, så som gator och takytor. Dagvatten är att betrakta som avloppsvatten enligt miljöbalken. I dagsläget leds dagvattnet i huvudsak via både öppna diken och ledningar till Ljusnan utan rening. Vissa av ledningarna är dock anslutna till reningsverket. Föroreningsnivåerna från dagvattnet är ofta små, men om vattenområden utsätts för stora mängder dagvatten kan påverkan bli relativt stor. I kommunens dagvattenstrategi är prioriterade åtgärder att minska dagvattnets belastning på avlop
	 
	Avfall och återvinning 
	Kommunens återvinningscentral finns i Ljusdal, Åkerslund. Återvinningsstationer I Järvsö finns vid den norra järnvägsövergången tätorten och i Nybo. Återvinningsstationerna drivs i dagsläget av FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen). På stationerna finns behållare för ofärgat och färgat glas, pappersförpackningar, returpapper, förpackningar av metall, hårda plastförpackningar och batterier. Sophämtning hos hushållen sker var 14:e dag. Flerfamiljshus har hämtning 1 eller 2 gånger i veckan. Kommunens r
	 
	Elektronisk kommunikation  
	Telia äger det fasta telenätet. Ett flertal mobilnätsoperatörer erbjuder mobilnät och mobilt bredband i området. Fibernät för bredband är under utbyggnad i Järvsö och omkringliggande byar. Det regionala målet för bredband i Gävleborgs län är enligt den regionala bredbandsstrategin, att 60 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbt/s år 2016. År 2020 ska minst 90 % av hushållen och 95 % av företagen ha tillgång till 100 Mbt/s. Ljusdals kommuns bredbandsstrategi är under utarb
	 
	Fjärrvärme 
	En produktionsanläggning för fjärrvärme finns i Järvsö och har täckning i de centrala delarna av tätorten. Ljusdal Energi producerar och distribuerar fjärrvärmen, som huvudsakligen eldas med biobränslet flis.  
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	Teknisk försörjning 
	Figure
	 
	Riktlinjer med hänsyn till teknisk försörjning 
	 
	 I syfte att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA- försörjning och att bidra till en god yt- och grundvattenstatus bör en VA- plan tas fram, som beskriver hur VA- försörjningen ska lösas både inom och utom kommunala VA- verksamhetsområden. VA- planen ska beaktas vid planering och bygglov.   
	 I syfte att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA- försörjning och att bidra till en god yt- och grundvattenstatus bör en VA- plan tas fram, som beskriver hur VA- försörjningen ska lösas både inom och utom kommunala VA- verksamhetsområden. VA- planen ska beaktas vid planering och bygglov.   
	 I syfte att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA- försörjning och att bidra till en god yt- och grundvattenstatus bör en VA- plan tas fram, som beskriver hur VA- försörjningen ska lösas både inom och utom kommunala VA- verksamhetsområden. VA- planen ska beaktas vid planering och bygglov.   


	 
	Riskhänsyn och miljöstörningar  
	Risk kan rent tekniskt förstås, enligt kommunens Risk- och sårbarhetsanalys, som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de negativa konsekvenser händelsen i fråga kan leda till. Enligt översiktsplanen ska Ljusdal 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.    
	 
	Buller och vibrationer 
	Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem som kan orsaka sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stressreaktioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Verksamhetsutövaren som ger upphov till buller och vibrationer är den som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Riksdagen har angett riktvärden för buller som normalt inte ska överskridas och som ska vara vägledande vid planering. Riktvärdena gäller för nybyggnation av bostäder, vård- och undervisningslokaler samt 
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	Vibrationer kan ge upphov till störningar och obehag för människor och orsaka skador på byggnader. Trafikverket och Naturvårdsverket har angett ett vägledande riktvärde för vibrationer från väg- och spårburen trafik som ska eftersträvas i bostäder och vårdlokaler: 0,4 mm/s vägd RMS. Inom planområdet är det framförallt trafik på järnväg och riksväg 83 som alstrar vibrationer. Vibrationerna blir kraftigast när tunga godståg och lastbilar passerar.  
	 
	Farligt gods  
	Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på människor, djur, miljö, egendom och annat gods vid olycka. Farligt gods får i första hand transporteras på rekommenderade transportvägar, primära transportvägar. Riksväg 83 är en primär transportled för farligt gods men farligt gods transporteras även på järnvägen Norra stambanan.  
	 
	Vid ny- eller ombyggnation i anslutning till transportleder med farligt gods kan vissa byggnadstekniska åtgärder vidtas för att minska riskerna vid olyckor. Byggnader kan till exempel förses med övertrycksventilation och ventilationsintag mot leden kan begränsas. Trafikverket rekommenderar att ny bebyggelse inte placeras inom 30 meter från järnvägen. Inom 15-30 meter kan verksamheter som inte är störningskänsliga placeras, som parkering, lager, garage och förråd medan verksamheter där det finns många männis
	tätortens södra del. Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd om 100 meter till bostäder.   
	 
	Radon 
	Radongas betraktas som en olägenhet/fara för människors hälsa. Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I Boverkets byggregler har gränsen satts till 200 Bq/m3 för radon i nya byggnader. Radonförekomsten varierar mycket från plats till plats. Vid tunt eller osammanhängande jordtäcke, eller vid genomsläpplig mark som rullstens - och sandåsar, är radonrisken generellt högre än vid djupare och mindre genomsläpplig mark som morän, lera och pinnmo. Enligt SGU:s flygradiometriska k
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	Radon i Järvsötrakten, utdrag ur SGU:s flygradiometriska karta 
	 
	 Förorenad mark 
	Inom planområdet finns ett antal gamla deponier samt förorenade eller eventuellt förorenade områden. Föroreningarna kommer från skjutbanor, bensinstationer, tvätterier och från industrier som sågverk, gruvverksamhet, verkstad och tillverkning. Förekomsten och spridning av föroreningarna kan hota människors hälsa och miljön. Flera av områdena har riskklassats i rangordningen 1-4. Klass 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk och klass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk.  
	 
	Inför en fysisk åtgärd som berör ett sådant område måste hänsyn tas till föroreningen och marken eventuellt undersökas för att ta reda på föroreningens art och om marken måste efterbehandlas innan någon ny åtgärd kan komma till stånd. Ska en ny markanvändning planeras används olika riktvärden för olika markanvändningsalternativ. Vid känslig markanvändning, exempelvis bostäder, begränsar markkvaliteten inte valet av markanvändning. Vid mindre känslig markanvändning, exempelvis kontor och industri, begränsar 
	 
	Enligt förslag till kommunal avfallsplan är målet att alla kommunala deponier med riskklass 1 och 2 ska vara undersökta enligt MIFO 2 och behov av åtgärder fastställda. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen där syftet främst är att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar.  
	 
	Översvämning  
	Vid kraftig nederbörd, snösmältning eller dammbrott kan lågt belägen mark invid vattenområden översvämmas. Älvar innebär risk för höga, eller extremt höga vattenflöden. Hotbilden bedöms öka i och med klimatförändringar som innebär att jordens medeltemperatur stiger och att nederbörden ökar enligt kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar kan orsaka skador på byggnader, anläggningar och infrastruktur. Risk finns att avloppsreningen slås ut och att markföroreningar lösgörs med risk för grundvattnet
	 
	Det finns vissa riskobjekt identifierade utmed Ljusnan som kan beröras i samband med höga flöden. De utgörs av eventuella föroreningar vid Skästra sågverk och föroreningar vid Järvsö industriområde, Järvsö kyrkogård, Järvsö vattenverk och Järvsö båthamn. En detaljplanerad men inte bebyggd yta vid Kyrkbyvågen för industri berörs av höga flöden, samt bebyggd bostadsmark vid Strandvägen.  Kommunen har en policy för agerande i samband med höga flöden som bland annat berör detaljplanering och bygglov. En lägsta 
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	Riskområden (blå yta) och riskobjekt (stjärnor) i samband med översvämning. Norr är åt höger i bild  
	 
	Ras, skred och erosion  
	Skred kan till följd av höga flöden uppkomma i lera och ras i grus- och sandmark men kan även förekomma som enskilda riskfaktorer. Under år 2000 drabbades Hälsingland och Järvsö av stora regnmänger med ras, skred och underminering av vägar och järnväg som följd. Vattenmängder från Öjeberget ner till Ljusnan drabbade tätorten med stora materiella skador som följd. Marken utmed Ljusnan har förutsättningar för erosion och vid vissa platser har erosionsskydd uppförts. I översiktlig stabilitetskartering (2008) a
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	Mark med erosionsförutsättningar (källa: SGI). Norr är åt höger i bild   
	 
	Elektromagnetiska fält    
	Elektromagnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och förbrukas. Anläggningar som ger förhöjda magnetfält är kraftledningar, transformatorstationer och kontaktledningar vid järnvägen. Hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt kan inte uteslutas. Enligt översiktsplanen ska försiktighetsprincipen enligt 2 kap miljöbalken tillämpas vid samhällsplanering och byggande. I Boverkets skrift ”Magnetfält och hälsorisker” ges rekommendationen att  
	undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Enligt rön från elsäkerhetsverket bör värdet vid bostadshus inte överstiga 0,4 mikrotesla.  
	 
	Inom planområdet finns en större transformatorstation, Stene belägen norr om Stenegård som är ansluten med regionnätsledningar om 40 kilovolt (kV). Spänningen transformeras ner till 10 kV i transformatorstationen och som sedan går ut via lokalnätet. Öster om planområdet går en stamnätsledning om 220 kV.  Enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV- ledning. Enligt Elsäkerhetsverkets elsäkerhetsföreskrifter ska byggnadsfritt 
	 
	Djurhållning 
	Djurhållning medför olika typer av påverkan på omgivningen, som ofta blir större ju fler djur som finns inom ett område. De mest typiska olägenheterna är lukt, flugbildning, damning, buller och påverkan på vattentäkter. Vid hästhållning tillkommer en risk för hälsopåverkan, i och med spridning av allergen som kan orsaka svåra skador hos personer som är överkänsliga. Forskning visar att låga halter av hästallergen sprids inom 50-100 meter från hästanläggningen, men spridningen beror på lokala förhållanden på
	 
	Räddningstjänst 
	Den kommunala räddningstjänstens uppdrag är att förebygga bränder och olyckor samt att svara för insatser vid olyckshändelser. I Järvsö är Räddningstjänstens station lokaliserad till den norra järnvägsövergången i centrala Järvsö. En uppenbar nackdel för Räddningstjänstens framkomlighet är att det saknas en planskild korsning för fordonstrafik i centrala Järvsö.    
	 
	P
	Span
	 
	InlineShape

	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Riskobjekt 
	Figure
	 
	Riktlinjer med hänsyn till risker och miljöstörningar 
	 
	 Ur störningssynpunkt koncentreras lämpligen mindre känslig markanvändning i direkt anslutning till de större trafikstråken. Vid ny- eller ombyggnation bör riskreducerande åtgärder vidtas.     
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	 Om planering för bebyggelse sker på mark inom riskområden för översvämning bör en lägsta byggnadshöjd och/ eller skyddsåtgärder tillämpas. Kommunens policy för agerande i samband med höga flöden ska beaktas vid planering och byggande inom riskområden.  
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	Planförslaget är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid beslut rörande den fysiska miljön inom planområdet. Planområdet är indelat i fem delområden som baseras på karaktäristiska och geografiska egenskaper. För stöd vid planering av mark- och vattenområden som inte omnämns specifikt i planförslaget, hänvisas till föregående kapitel som redovisar planeringsförutsättningar och riktlinjer samt till översiktsplanen. Planförslaget ersätter del av översiktsplanen som redovisas på översiktsplanens kar
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	Planområdets indelning i delområden  Utdrag ur översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln”. Svart gräns markerar området som denna plan ersätter 
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	Skästra industriområde 
	Möjliga markföroreningar tillsammans med störningar från riksväg och järnväg gör att området även fortsättningsvis lämpar sig bäst för industriverksamhet. Läget kan medföra störningar för närbelägna bostäder. Vid fortsatt verksamhet ska det eftersträvas att minimera störningarna för de boende. Eventuell expansion av industriområdet bör inte ske söder om Skästravägen eller väster om Skästra Kvarnväg på den öppna jordbruksmarken. Om fotbollsplanen flyttar kan en expansion ske västerut. En expansion kan även p
	 
	Skriksvik 
	Utmed Skriksvik Skansenvägen bör ytterligare lägen för bostäder kunna prövas lämplig med förhandsbesked, eller med detaljplan beroende på avsedd omfattning.     
	 
	Skästra 
	Bymiljön i Skästra bör kunna kompletteras med ytterligare bostäder utmed Skästra byväg. Utformning av ny bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyggelsemiljö. Hänsyn ska tas till störningar från riksväg och järnväg.  
	 
	Gång- och cykelväg - Järvsö och Ljusdal 
	En sammanhängande gång- och cykelväg mellan Järvsö och Ljusdal längs Ljusnan bedöms ha ett stort värde för friluftsliv, turism och folkhälsa. För att genomföra sträckningen behövs bland annat cirka 1,5 km ny, separerad GC-väg utmed riksvägen vid Skästra samt iordningställande av broförbindelser vid Skästra och Edänge. Norr om Edänge finns befintliga vägar till Ljusdal. Huvuddelen av sträckan kan förläggas till Skästra byväg och på den gamla järnvägsbanken. Ett alternativ till översiktsplanens sträckning, no
	 
	Norrvåga 
	Norrvåga radby har ett högt bevarandevärde. Underhåll, ny- och tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena.  
	  
	Sorttjärn  
	En vidareutveckling av det glesa och småskaliga stugområdet utmed nordvästra stranden kan ske längs Sorttjärnsvägen och även delvis längs Åsgårdsvägen. Vid bebyggelse kring skjutbanan ska störningar och eventuella föroreningar från skjutbanans verksamhet beaktas. Ett nytt läge för skjutbanan bör utredas. En förutsättning för ny bebyggelse är att den prövas förenlig med strandskyddet. De obebyggda, väglösa strandområdena utmed östra Sorttjärn bör inte bebyggas.  
	 
	                    
	 
	Centrala Järvsö 
	Inom planområdets centrala del, med Järvsö tätort, finns större delen av ortens bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner koncentrerade.  
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	Det centrala delområdet 
	Sörvåga  
	Nordväst om villabebyggelsen i Sörvåga finns obebyggd mark lämpad för en framtida expansion av bostadsområdet. Befintliga gator, Pell-Persvägen och Lustevägen kan knytas ihop för en ändamålsenlig vägstruktur. För genomförandet behöver en detaljplan upprättas. I det befintliga bostadsområdet finns ett fåtal detaljplanerade men obebyggda tomter kvar. Utmed Rödmyravägen finns en obebyggd lucka mellan två bostadshus som bedöms lämpad för bebyggelse.                 
	 
	Bergvägen/ Renbergsvägen   
	Utmed Bergvägen finns lägen för ny bostadsbebyggelse. Vissa delar är redan detaljplanerade för bostäder men inte bebyggda. Ny bebyggelse i området skulle inverka positivt genom att befintlig bebyggelse i norr och söder knyts ihop och en mer sammanhållen miljö uppnås. Den översiktliga inventeringen av värdefull natur har 
	funnit och identifierat ett litet stråk med örtrik och intressant flora utmed Tornbergsleden. Det utpekade naturområdet bör därför undantas från ny bebyggelse. En informationsskylt i anslutning till stigen över områdets rika kvalitéer skulle vara värdefullt. Enstaka bostadstomter bör kunna prövas vid kurvan av Bergvägen/ Renbergsvägen och strax norr om det utpekade naturstråket.  
	 
	Turistvägen och torgbildning 
	Turistvägen är det centralt belägna huvudstråket i Järvsö med handel och centrumverksamheter. Centrumstråket bör förstärkas och ytterligare centrumverksamheter lokaliseras till området. Ur ett besöksperspektiv utgör visuella målpunkter så som butiker och restauranger goda referenser för att resenärer ska vilja stanna. Störningar från Turistvägen ska minimeras för att göra stråket attraktivare och säkrare.     
	 
	En torgbildning är ett sätt att utveckla och stärka centrum och att möjliggöra en ny central mötesplats. Ett sådant offentligt rum bör utredas i området där Renbergsvägen korsar Turistvägen och Stationsgatan. I stråket möts flera viktiga målpunkter som järnvägs- och busstation, turistbyrå och olika servicefunktioner vid genomfartsvägen. Platsen bör innehålla goda möjligheter att enkelt stanna till på och tillfälligt parkera.  
	 
	Vägkorridor i ÖP 
	I översiktsplanen redovisas en vägkorridor för en ny dragning av riksväg 83 förbi Järvsö tätort. Ett genomförande bedöms dock inte görligt under planens tidshorisont. Åtgärden är inte och har inte varit aktuell att prioriteras i Gävleborgs länsplan för infrastruktur under den tid vägkorridoren har varit upptagen i kommunens översiktsplanering sedan 1988. Att bibehålla vägkorridoren eller att föreslå en annan dragning bedöms inte motiverat och vägkorridoren avlägsnas därför.     
	 
	Nuvarande campingområde 
	Nuvarande campingplats har ett centralt och lättillgängligt läge invid riksvägen och tätorten som bör nyttjas för att utveckla centrumbebyggelsen. Läget innebär dock störningar från riksväg och järnväg och är därför inte optimalt som campingområde. Campingen föreslås därför flyttas till ett nytt område och campingområdet ges möjlighet att bebyggas för centrumändamål, samt bostäder om det kan prövas förenligt med störningarna. Som bullerdämpande åtgärder skulle jordvallar mot järnvägen övervägas då dessa äve
	 
	Nytt campingområde 
	Det finns inget självklart nytt läge för en campingplats. Ett ostört läge, god tillgänglighet till centrum och rekreationsmöjligheter som badplats bör dock väga tungt. Förslag till utredningsområden är i anslutning till Sorttjärns östra strand, den nu obebyggda platsen mellan Kyrkbyvägen och Ljusnan/Kyrkbyvågen, ute på Kyrkbyvågen vid badplatsen och i anslutning till marinan. Finns behov av ytterligare uppställningsplatser för husbilar och husvagnar bör även dessa platser övervägas, speciellt i anslutning t
	  
	Kabinbana från tätorten till Öjeberget 
	Idén att anlägga en kabinbana från tätorten till Öjebergets skidområde har lyfts i Järvsö. Anläggningen skulle öka tillgängligheten till skidområdena och minska behovet av bilåkande men skulle även innebära en uppseendeväckande förändring av Järvsös traditionella stadsbild. När eller om idén aktualiseras bör åtgärden och dess lokalisering först prövas lämplig via detaljplan.   
	 
	Kyrkbyängarna -  Vågaängarna  
	Området består av strandängar och odlingsmarker och ligger norr om Stenevägen och öster om Kyrkbyvägen. Området omfattas av naturvårdsprogrammet och ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö och naturvård. Översvämningsrisk (100 års flöde) föreligger inom nästan hela området. Utökat strandskydd om 200 meter från Ljusnan och generellt strandskydd om 100 meter från Kyrkbyvågen gäller. Områdets södra del utgör även skyddsområde för vattentäkt. Området bedöms olämpligt för ny bebyggelse.    
	 
	En detaljplan för industri finns upprättad för ett område på båda sidor om Kyrkbyvägen. Med hänsyn till förutsättningarna bör industriområdet öster om Kyrkbyvägen inte anses aktuellt att genomföras och således upphävas. Den västra delen av industriområdet kan eventuellt genomföras kan kvarstå tills vidare. För att kunna ianspråkta området behövs en ny industriväg, som bör knytas an till befintligt industriområde, eftersom Kyrkbyvägen inte är lämplig för ökad trafik.  
	 
	Sockenmagasinet 
	Det fyra våningar höga timrade sockenmagasinet från 1700-talet vid Socken-magasinsvägen bör utredas för byggnadsminnesförklaring. Byggnaden och omgivande mark är angiven som kulturreservat ”Q” i gällande detaljplan.      
	 
	Järvsö industriområde 
	En revidering av detaljplanerna för befintligt industriområde bör göras med inriktning på omfattningen av allmän plats- och kvartersmark, markanvändning och expansionsmöjligheter österut i samband med att vägkorridoren avlägsnas. Ny förbindelse från det befintliga industriområdet till det detaljplanerade industriområdet utmed Kyrkbyvägens västra sida bör utredas. Hänsyn måste tas till föroreningarna som finns i området.  
	  
	Gång- och cykelpassager 
	En gång- och cykeltunnel under järnvägen finns detaljplanerad vid stationsområdet, cirka 40 meter norr om stationshuset. Genomförandet av en planskild gång- och cykelväg skulle innebära förbättrad tillgänglighet och säkerhet vid passage till arbetsområdena och bostäderna öster om järnvägen. Utformningen av tunneln bör ge ett tryggt och tilltalande intryck. Det är dock viktigt att den redan befintliga järnvägspassagen vid Stenevägen breddas och görs säkrare för oskyddade trafikanter.  
	 
	Kyrkbyvägen  
	För området mellan Kyrkbyvägen och Ljusnan/Kyrkbyvågen finns en detaljplan för ett vårdboende som ännu inte bebyggt. Finns inget intresse av att genomföra ett vårdboende på platsen bör området istället planeras för bostäder. Marken utgörs av 
	jordbruksmark, omfattas av strandskydd och ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård. Ny bebyggelse på platsen bör dock kunna ske på ett sådant sätt som är förenligt med intressena. Utmed vägen finns ett ytterligare antal obebyggda markavsnitt med förtätningsmöjligheter för framförallt bostäder.   
	 
	Kyrkbyns grönområde 
	Naturområdet mellan industriområdet och bostäderna i Kyrkbyn fungerar som tätortsnära natur och avskiljer bostäderna från Järvsö industriområde. Naturområdet bör bevaras obebyggt.     
	 
	Järnvägen – Industrivägen 
	Området mellan Industrivägen och järnvägen har avyttrats av Trafikverket eftersom marken inte längre behövs för järnvägsändamål. Något dubbelspår avses inte längre genomföras. En ny detaljplan bör därför upprättas som möjliggör en annan, ej störningskänslig markanvändning. När gång- och cykelpassagen under järnvägen genomförs är det lämpligt att pendlarparkering planeras liksom parkytor. Det är viktigt att intrycket av området utmed järnvägen förbättras.  
	 
	Stenevägen 
	Detaljplanen för området Hällberg, söder om Stenevägen, anger mark för bostads- och allmänt ändamål längs med Stenevägen, där vägkorridoren korsar området. I samband med att vägkorridoren avlägsnas kan området exploateras. Utmed Stenevägen är det lämpligt med en stadsmässig bebyggelsemiljö i två våningar med blandade funktioner som bostäder,  kontor och handel vars utformning utgår från den befintliga bebyggelsens karaktär. Gällande detaljplan bör justeras. Utformningen ska även ske med hänsyn till buller f
	 
	Grytan 
	De obebyggda delarna av området Grytan utgör ett strategiskt bebyggelseområde eftersom det är centralt beläget med närhet till kommunikationer, service och har kommunalt VA. Befintlig detaljplan medger bostäder, både friliggande och flerfamiljshus om två våningar med suterräng. I en ny detaljplan bör fler användningar än bostäder kunna inrymmas och husen placeras friare än vad som nu medges. Parkeringar placeras lämpligen närmast Stationsgatan och järnvägen.  
	 
	Strandvallens idrottsområde  
	Norr om nuvarande idrottsområde finns ytterligare mark detaljplanerad för idrott. Delar av området upptas av detaljplanerad mark för vägkorridoren, och i samband med att den avlägsnas bör hela området ses över i en ny detaljplan för att utreda hur ytor och bebyggelse kan vidareutvecklas. Fotbollsplanen i Skästra kan flyttas till Strandvallen för att skapa samordningsvinster och en större mötesplats för ungdomsverksamheten.       
	 
	Strandvallens gång- och cykelpassage 
	Gång- och cykeltunneln under järnvägen till Strandvallen knyter ihop centrum med idrottsområdet. Skulle passagen byggas om för att även ta fordonstrafik mellan Stationsgatan och Strandvägen skulle ökad tillgänglighet mellan tätortsområdena uppnås och trafikströmmarna till Strandvallen omfördelas.   
	 
	Stenegård 
	Stenegård med omgivning har områdesbestämmelser som reglerar markanvändning och bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. Kraftledningarna som angör ställverket bör på sikt markförläggas för att inte störa landskapsbilden i området. Vid större evenemang på Stenegård kan parkeringsbrist uppstå, varför ytterligare parkeringsmöjligheter i anslutning till de befintliga bör utredas.  
	 
	Kulthammar 
	I anslutning till det före detta ålderdomshemmet utreds för närvarande nya bostäder i detaljplan. Området ligger inom kulturmiljöområdet Stene som är utpekat av Länsmuseet. Fastigheten är belägen inom tätorten och har befintlig infrastruktur och teknisk försörjning. Vid prövningen av ny bebyggelse ska strandskydd och störningar från länsväg 660 och hästanläggningen i öster beaktas samt bebyggelsens påverkan på natur- och kulturmiljön, samt även världsarvet Kristofers.  Bebyggelsen ska även prövas med avseen
	 
	Öjeberget 
	Inom influensområdet Öjeberget finns flera av de stora besöksmålen och turistboendet. Området är också viktigt som tätortsnära skog där rekreation- och friluftsliv kan bedrivas i nära anslutning till tätorten och de närmsta byarna. Det är viktigt att exploatering sker varsamt och att områdets kvaliteter som lokalt friluftslivs- och strövområde bibehålls. Naturmiljön bör så långt möjligt sparas och bergets södra och östra branter undantas från omfattande bebyggelse och skogsavverkning. Eftersom exploateringa
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	Delområdet Öjeberget 
	Norra Öjeberget 
	Bebyggelsen på Öjebergets norra sida har vuxit fram utmed Rödmyravägen och Alpvägens sträckning uppför berget. Utvecklingen av skidanläggningar och backnära boende pågår alltjämt. Detaljplanerad mark för bostäder, hotell och parkeringar finns och ytterligare mark för bostäder och centrumverksamhet utreds för närvarande. I takt med att ny bebyggelse tillkommer och utreds är det viktigt att bebyggelsen hålls samman i skala och utformning. Bergets östra sida är extra värdefull för landskapsbilden då den vetter
	öster om de redan planerade bör prövas restriktivt och med hänsyn till vilken påverkan på landskapsbilden de bedöms få.  
	 
	Området omfattas inte av det kommunala verksamhetsområdet för VA, men flera fastigheter är redan anslutna till det kommunala nätet. För att få en hållbar VA- lösning i förändringsområdet föreslås det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp utökas i området så att befintliga och planerade bostäder och anläggningar inryms.  
	 
	 
	 
	InlineShape

	Norra Öjeberget 
	 
	Östra och södra Öjeberget 
	För landskapsbilden och för upplevelsen av Järvsö har Öjebergets södra och östra branter stor betydelse. Inom bergsområdet finns även ett stråk med naturvärden i form av en örtrik och intressant flora. Ny bebyggelse eller åtgärder som kan skada bergssidorna bör inte tillkomma.     
	 
	Nordvästra Öjeberget 
	De obebyggda delarna av nordvästra Öjebergets toppar och sluttningar bedöms ha goda förutsättningar att utgöra ett framtida expansionsområde för skidanläggningarna tillsammans med skidnära boende och parkeringsytor. Planläggning krävs som prövar lokalisering, förbindelser, trafikfrågor, tillgänglighet, anläggningar, vatten- och avlopp och bebyggelse i ett sammanhang. Ett översiktligt program bör först upprättas som anger inriktning, riktlinjer och utredningsfrågor.    
	 
	Södra Öjeberget och Doktorsdammen  
	I området pågår en utveckling av befintliga och nya besöksmål för såväl vinter som sommaraktiviteter. Ytterligare stugbyar och ett hotell är detaljplanerade. Området utgör en knutpunkt för bebyggelse och anläggningar med anknytning till Öjeberget. För närvarande utreds en lokalisering av ett badhus delvis insprängt i Öjeberget. Ett alternativt läge för badhus, som tidigare varit aktuellt är mellan Järvzoo, parkeringsplatserna och Badtjärn. Området närmast Öjeberget omfattas inte av det 
	kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp, men verksamhetsområdet föreslås utökas för att införliva resterande befintliga, detaljplanerade och framtida bebyggelseområden.     
	 
	Befintliga parkeringsmöjligheter har inte bedömts tillräckliga för nuvarande och kommande behov. I anslutning till parkeringarna vid Järvzoo finns ytterligare en detaljplanerad, men inte genomförd parkering. Mark norr om Vallmovägen och sydväst om Hemvärnsgården bedöms vara de områden som bör utredas vidare i detaljplan för parkeringsändamål. Detaljplanen för hembygdsgårdens mark anger bostadsmark, varför planen bör ändras till att även omfatta befintlig användning. En ny infart till hembygdsgården från söd
	 
	Trafik till och från besöksanläggningarna vid södra Öjeberget avses gå via Vallmovägen som är anpassad enligt dagens trafiksäkerhetsprinciper och som ansluter direkt till riksväg 83. En ny barnskidbacke med lift ner till Doktorsdammen utreds för närvarande. För att det ska bli möjligt behöver en del av Öjevägen tidvis eller permanent stängas av för fordonstrafik eller att en planskildhet skapas. I området finns även tankar om att skapa en trafiklösning där Vallmovägen knyter samman Anders Persvägen öster om
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	Elljusspåret söder om Järvzoo 
	Elljusspåret mellan Järvzoo och Kramsta Hällar, ett område om cirka 800 meter, har varit utpekat som lämpligt för nya bostäder sedan 1988, i första hand för turistboende, men bedöms idag ligga för långt bort från backarna för att vara attraktivt för skidturister. Marken föreslås inte längre rekommenderas för en större och omfattande utbyggnad av bostäder utan istället bevaras som ett rekreations- och grönområde eftersom området i huvudsak är obebyggt, hyser elljusspår, stigar och två nyckelbiotopsområden.  
	 
	Västra delområdet 
	Hela dalgången väster om Öjeberget utgörs av småskalig jordbruksmark med traditionell uppbyggnad och homogen traditionell bebyggelse. Nya stugbyar och gruppbebyggelse är inte lämpligt i den lantliga strukturen men utrymme bör finnas för enstaka tillkommande fastigheter som noggrant inplaceras i den befintliga bebyggelsestrukturen.           
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	Byarna 
	Ny bostadsbebyggelse kan med fördel införlivas i de befintliga bebyggelsestrukturerna i byarna söder om tätorten Järvsö och ner till Nybo, Kramsta, Ulvsta, Älvsätra, Bondarv, Hamre, Bränna, Tå och Myra utmed riksväg 83:s västra sida. I områdena finns attraktiva lägen med fin utsikt över Ljusnandalen och närhet  till busshållplatser utmed riksvägen. Utmed vägen Kramsta Hällar är marken relativt obebyggd och ett flertal bostadshus bör kunna inrymmas, och på sikt utvecklas till ny sammanhållen bebyggelse. I ci
	       
	Gång- och cykelväg - Järvsö, Nybo och Karsjö 
	En sammanhängande gång- och cykelväg mellan Järvsö och Karsjö bedöms ha ett stort värde i och med att det knyter ihop byarna med tätorten, bidrar till ökad trafiksäkerhet, underlättar för ny bebyggelse i byarna och att det erbjuder ett alternativ till att använda bilen. I delområdeskartan redovisas befintliga separerade gång- och cykelvägar utmed riksvägen (heldragen grön linje), gång- och cykelvägar med blandtrafik på befintliga byvägar (grön streckad linje) samt sträckor där nya vägar behövs för att knyta
	 
	Karlsgården  i Bondarv   
	Karlsgården i Bondarv och granngården Oljons kan uppfylla kraven för byggnadsminnesförklaring, enligt Länsmuseet. Det vore värdefullt om en sådan utredning tillsattes i syfte att byggnadsminnesförklara Karlsgården.  
	 
	Mines camping 
	Mines camping längst ner i sydöstra delen av planområdet har utvecklats till ett attraktivt besöksmål för lokalbefolkningen. För att utveckla området på sikt bör bebyggelse och markanvändning prövas mot  bland annat översvämningsrisker och strandskydd.  
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	Bakgrund och syfte 
	Vid upprättandet av en översiktsplan ska en miljöbedömning av planen göras enligt miljöbalken eftersom genomförandet av en översiktsplan alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen, att främja en hållbar utveckling inom planområdet och att underlätta förståelsen av planen genom att redovisa planens ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och konsekvenser. Miljöbedömningen dokumenteras i denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MK
	 
	Framtagande 
	Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Samhällsutvecklingsförvaltningen inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö.  
	 
	Under den fördjupade översiktsplanens samrådsskede sker även samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, omfattning och detaljeringsgrad.  
	Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån planförslagets troliga konsekvenser. Svårigheten ligger i att förutse vilken inverkan planen har, då ett genomförande till stor del beror på privata initiativ och dessa är beroende av en mängd faktorer, inte bara lokala, utan även regionala och nationella omvärldsfaktorer.        
	 
	Avgränsning och bedömningsgrunder 
	All samhällsutveckling innebär olika förändringar av och påverkan på miljön. Det innebär att även om planen avser att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling så påverkas olika miljöaspekter inom planområdet i positiv och negativ riktning.  
	 
	Avgränsning i tid 
	Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen till samma tidsperiod som den fördjupade översiktsplanens giltighetstid, fram till 2024.  
	 
	Avgränsning i rum 
	Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen följer den fördjupade översiktsplanens avgränsning.      
	  
	Avgränsning i sak 
	Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas med utgångspunkt i de miljöaspekter som bedöms ha betydelse för planen. Bedömningsgrunden utgår från de nationella miljömålen och miljöpåverkan.  
	 
	Sammanfattning av fördjupad översiktsplan för Järvsö   
	Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen. Fördjupningen ersätter: ”Översiktsplan för Järvsö” från 1988. Planens syfte är att ta fram riktlinjer och förslag för att komma närmre de mål och visioner som är beskrivna i översiktsplanen. Utgångspunkten är att stärka Järvsö som kommunens centrum för turism och besöksnäring. Planen ska utgöra ett vägledande underlag för efterkommande planering, lovgivning och andra 
	beslut som rör den fysiska miljön inom området.  Avsikten är att planförslaget ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom planområdet avseende en ökande befolkning, en expansion av besöksnäringen och en utveckling av nya boendemöjligheter.  I planen föreslås nya och utökade bebyggelseområden, nya och förändrade trafikområden och förändringar av natur- och grönområden. Utökningar av idrotts- och industriområden föreslås samt bevarande av utpekad värdefull bebyggelse, natur- och kulturmiljö.   
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	Miljöaspekter  
	Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap bebyggelse samt forn- och kulturlämningar och annat kulturarv. De miljöaspekter som är aktuella inom planområdet, hur ett genomförande påverkar dem samt hur och i vilken omfattning de påverkas av planförslaget, redovis
	Biologisk mångfald 
	De fysiska förändringar som ett genomförande av planen innebär är av så liten omfattning att någon risk för en minskning av den biologiska mångfalden inte föreligger.  
	Befolkning 
	Planförslagets genomförande innebär att fler människor kommer att söka sig till kommunen för att arbeta och bo här. Det innebär också en ökning av antalet besökare som kommer till Järvsö och regionen för friluftsliv och rekreation. En kraftig befolkningsökning, både av permanent och säsongsbetonad karaktär, kommer förhoppningsvis att påverka åldersstruktur och befolkningssammansättning på ett positivt sätt. En befolkningsökning innebär ett ökat underlag för samhällelig och privat service med en utveckling a
	Människors hälsa och säkerhet 
	De risk- och störningsmoment, miljöstörningar, som planområdet berörs av lyfts i planen, samt den generella hänsyn och aktuella riktvärden som bör iakttas. Dessa påpekas även i planförslagets delar när de berörs vid bebyggelseområdena. Överlag  ger detta en ökad medvetenhet och ett brett underlag inför bedömning och beslut kring markanvändning i och kring störningsfaktorer som inverkar på människors hälsa och säkerhet.         
	Djurliv 
	De markområden som exploateras innebär inga betydande förändringar för djurlivets möjligheter till fri rörelse. De områden som pekas ut innehåller inga unika biotoper som utgör en avgörande livsmiljö för någon utpekad djurart. Tätortsnära natur finns i riktig omfattning och gröna kilar mellan bebyggelseområdena skapar rörelsefrihet för olika djurkategorier.  
	Växtliv 
	Den mark som tas i anspråk enligt planförslaget påverkar inga utpekade nyckelbiotoper eller utrotningshotade arter. Inga större hårdgjorda ytor förväntas som följd av ett plangenomförande utan det finns goda möjligheter för naturen att ta plats även inom nya exploateringsområden.  
	Mark 
	För de markområden som exploateras kommer förutsättningarna att förändras radikalt. Markområdena är dock inte av sådan dignitet och omfattning att någon utarmning av värdefulla biotoper kommer att ske eller att tillgången till natur avseende friluftsliv och rekreation begränsas. Till största delen föreslås åtgärder som är kompletteringar inom redan ianspråktagna områden.  
	Vatten 
	Ett plangenomförande innebär att kommunens VA-hantering utvecklas och att en VA- plan upprättas. På sikt bör detta innebära att avloppsvatten i högre grad än tidigare renas och omhändertas på ett hållbart sätt. Planen framhåller dagvattnets möjligheter till lokalt omhändertagande liksom framkomligheten för smältvattnets avrinning från högre markområden. Planen lyfter även de naturliga grundvattenförekomsternas betydelse och att erforderligt skydd av dessa iakttas.  
	Luft  
	Den mängd ökade emissioner som kan uppstå i samband med en befolkningsökning och en utbyggnad av besöksnäringen bedöms inte ge någon påvisbar effekt på luftens kvalitet. En vidareutveckling av allmänna kommunikationer och tillgänglighet, samt de lokaliseringar av exploateringsområden som föreslås inom planområdet, bedöms kunna tillgodose de krav på luftkvalitet som eftersträvas i nationella miljökvalitetsnormer.  
	Klimatfaktorer 
	En utökning av befintlig tätortsverksamhet med ökad befolknings- och besökstal kommer med nödvändighet att belasta de faktorer som påverkar globala klimatförändringar som transporter, byggnationer, uppvärmning och konsumtion. Planförslaget tar ett mycket begränsat område i anspråk och framhåller vikten av att all exploatering ska genomföras med en hållbar utveckling i fokus, utifrån nationella krav och regelverk.  
	Materiella tillgångar 
	Om planförslaget genomförs avseende en ökad exploatering av Öjebergets backområde kommer produktiv skogsmark att tas i anspråk för friluftsliv och turismutveckling. Detta är dock helt i linje med definitionen av riksintresse för friluftsliv och turism som framhåller att en utveckling av dessa verksamhetsområden har företräde i regionen.  
	Landskap och Landskapsbild  
	Planförslaget värnar om områdets kända natur- och kulturmiljövärden. För Järvsö som ort påpekas värdet av den befintliga småskaligheten och att kompletteringar i den bebyggda miljön måste utföras på ett sätt som harmonierar med omgivande bebyggelse. I de större exploateringsområden som föreslås finns få natur- och kulturmiljövärden som kan utgöra begränsningar för ny bebyggelse vilka ska utföras 
	på ett anpassat sätt. Landskapsbilden bedöms inte att domineras eller påverkas negativt av tillskotten. För mindre ingrepp i känsliga områden föreslås förebyggande åtgärder för att minimera negativ påverkan.  
	Bebyggelse 
	Planförslaget genomförande innebär en förstärkning av skyddet för bevarandevärd befintlig bebyggelse och en anpassning av tillkommande bebyggelse till omgivningarna. Det innebär också en ökning av olika boendealternativ och en utveckling av ett attraktivt bostadsutbud.  
	Fornlämningar, Kulturarv och kulturmiljö 
	Ett genomförande av översiktsplanen innebär ingen påverkan på kända fornlämningsområden. Kulturarv och kulturmiljöer har inför arbetet med planen inventerats och uppdaterats där det ansetts nödvändigt, och bevarandefrågor har fått ett stort utrymme.   
	 
	Sammanfattande bedömning av miljöaspekter 
	Trots att ett genomförande av översiktsplanen för Järvsö innebär viss miljöpåverkan bedöms den positiva effekt det kommer att ha för kommunen och orten att överväga. Det område som berörs av ett genomförande är av så begränsad storlek och betydelse i ett nationellt sammanhang och aktuella miljöaspekter påverkas i så liten grad att det kan anses försumbart.  
	 
	Nationella miljömål 
	Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, arton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Etappmålen är steg på vägen för bland annat för att nå generationsmålet, och läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. Nationellt finns 16 miljömål antagna. Inriktningen är att målen ska vara uppfyllda 2020.  
	 
	I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Uppföljningen utförs varje år och samordnas av Naturvårdsverket. Årets bedömning är att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020. Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden krävs en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås. 
	 
	Generationsmålet 
	Riksdagens definition "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska nås, med fokus på att: Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. Den biolo
	Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
	En god hushållning sker med naturresurserna. Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 
	Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.  
	 
	Miljökvalitetsmål 
	Av de 16 målen kan 13 stycken anses vara relevanta inom ramen för miljöbedömningen av planen. De som inte har ansetts relevanta är: ”Skyddande ozonskikt”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”.  Nedan följer en beskrivning av målen tillsammans med en redovisning av dagsläget ur ett regionalt perspektiv samt planens förhållande till målen.  
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	De svenska miljökvalitetsmålen, källa: Naturvårdsverket 
	Begränsad klimatpåverkan
	Begränsad klimatpåverkan
	Begränsad klimatpåverkan

	 

	Riksdagens definition: "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." 
	 Det regionala läget: Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, där Gävleborgs län är en del av problemet. Länet har en stor andel transporter med mycket pendlingstrafik och en stor andel tung trafik. Länet har också en mycket energiintensiv industri. Det ligger en stor utmaning i att minska dessa utsläpp. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Möjligheten att ta sig till och från Järvsö med allmänna kommunikationer är god tack vare direktförbindelser med tåg till Mälardalen. Till omkringliggande orter finns också tåg- och bussförbindelser. En expansion av besöksnäringen kommer att innebära en ökning av trafik både till och från men även inom planområdet samtidigt som en ökad befolkningstäthet kan ge underlag för en ökning av kollektivtrafiken. Totalt sett kan dock ökade transporter, till följd av en expansion av besök
	Frisk luft
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	Riksdagens definition: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” 
	 
	Det regionala läget: Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.  
	 
	Planförslagets konsekvenser: För uppvärmningen av central bostadsbebyggelse och turistboende finns fjärrvärme. För nya bostadsetableringar kan värmepumpar och solceller komplettera uppvärmningsbehovet. För fritidshusbebyggelse är ved som huvudkälla för uppvärmning ovanlig. Planförslaget föreslår i huvudsak en komplettering av bebyggelsen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. En alternativ sträcka för väg 83 föreslås. Sträckan är längre från befintlig bebyggelse, och omges inte av bebygge
	Bara naturlig försurning
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	Riksdagens definition: ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar." 
	 
	Det regionala läget: Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Planområdets påverkan på försurningen bedöms mycket begränsad. Försurande nedfall produceras inte i någon betydande omfattning men i omgivningarna bedrivs aktivt jord- och skogsbruk med moderna metoder. 
	Giftfri miljö
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	Riksdagens definition: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 
	 
	Det regionala läget: En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors hälsa och miljö. Utvecklingen i länet är svagt positiv. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Planförslaget bedöms stämma väl överens med målet om en giftfri miljö. Ingen tung industri finns inom planområdet och ingen sådan planeras. Befintliga förorenade områden är av begränsad omfattning och ska inte tas i bruk för känsligt användande innan en sanering utförts.  
	Säker strålmiljö
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	Riksdagens definition: "Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning." 
	 
	Det regionala läget: Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.  
	 
	Planförslagets konsekvenser: Besöksnäringen i Järvsö har fokus på friluftsliv och aktiviteter. Klimatet lockar inte i första hand till solsemestrar. Radon finns i berggrunden inom hela planområdet, men kommunen förordar generellt radonskyddat byggande.  
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	Riksdagens definition: "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." 
	 
	Det regionala läget: Det bedöms inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå miljökvalitetsmålet. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Planen innebär ingen utökning av aktiv jordbruksmark. En del jordbrukare inom planområdet utvecklar ekologisk produktion av grönsaker. Planförslaget poängterar vikten av hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden.  
	Levande sjöar och vattendrag
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	Levande sjöar och vattendrag

	 

	Riksdagens definition: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 
	 
	Det regionala läget: Sjöar och vattendrag i länet är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan krävs vid vattenkraftsproduktion, skogs- och jordbruk. Arbete med skydd och restaurering av sjöar och vattendrag pågår men resurserna är bristfälliga.  
	 
	Planförslagets konsekvenser: Ljusnans kemiska vattenstatus har bedömts som god av Vattenmyndigheterna. Då ingår inte halten av kvicksilver i bedömningen, eftersom alla Sveriges sjöar och vattendrag har värden som överstiger antagna gränsvärden. Ekologiskt sett har Ljusnans vattenstatus klassificerats som otillfredsställande. Regleringar, som kraftverk och slussar, och förändringar av älvfårans dragning och tillflöden är konstaterade orsaker till problemet. År 2021 ska problemen vara lösta och Ljusnan ska ha
	Grundvatten av god kvalitet
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	Riksdagens definition: "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 
	 
	Det regionala läget: Utvecklingen är positiv. En regional vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden. Genom vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet ökat. Kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet behöver dock öka. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Grundvattenförekomsterna Järvsö och Grönås redovisas i planen och behovet av att värna dessa påtalas. Grönås grundvattenförekomst har god kemisk status. Järvsö grundvattenförekomst har otillfredsställande status. Risk föreligger dock att  båda grundvattenförekomsternas kemiska status inte uppnås år 2015. Detta på grund av påverkanskällor som jordbruksmark, förorenade områden och transporter av farligt gods som utgör möjliga hot mot grundvattnet. Vid höga flöden kan förekomsterna
	Myllrande våtmarker
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	Riksdagens definition: "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 
	 
	Det regionala läget: Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering är av liten omfattning. Det krävs en ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen av miljöpåverkan är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.    
	 
	Planförslagets konsekvenser: Planförslaget tar fasta på ett bevarande av de våtmarker som finns i form av Kyrkbyängarna- Vågaängarna och sumpskogar.   
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	Riksdagens definition: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 
	 
	Det regionala läget: Resurserna för områdesskydd täcker inte skyddsbehovet. Vidare är behovet stort av fortsatt utveckling av miljöhänsyn inom skogsbruket. Trenden för att nå målet bedöms vara neutral, eller något negativ.  
	 
	Planförslagets konsekvenser: Planen påtalar behovet av hänsyn i det tätortsnära skogsbruket. De sociala värdena av tätortsnära skog som rekreations- och grönområde lyfts fram och grönområden utpekas. Även för upplevelsen av kulturmiljön och landskapsbilden har de omgivande skogsområdena stor betydelse, vilket påpekas.  
	Ett rikt odlingslandskap
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	Riksdagens definition: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 
	 
	Det regionala läget: Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. Möjligheten finns dock att vända trenden.  
	 
	Planförslagets konsekvenser: I planen och i de underlagsmaterial som tagits fram pekas på betydelsen av att hålla åkrar, ängar och naturbetesmarker öppna.  
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	Riksdagens definition: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 
	 
	Det regionala läget: Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: Den fördjupade översiktsplanen bedöms ligga väl i linje med miljömålet.  
	Ett rikt växt- och djurliv
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	Riksdagens definition: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
	ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 
	 
	Det regionala läget: För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera exempel på lokala insatser som utförts eller som planeras för att förbättra tillståndet. 
	 
	Planförslagets konsekvenser: I planen och i de underlagsmaterial som tagits fram påpekas betydelsen av att hålla åkrar, ängar och naturbetesmarker öppna.  
	 
	Övriga krav 
	Miljökvalitetsnormer (MKN)   
	Miljökvalitetsnormernas syfte är att skydda miljön och människors hälsa. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster och för fisk- och musselvatten. MKN för fisk- och musselvatten bedöms irrelevanta att bedöma inom ramen för denna MKB.  
	 
	Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster används för att ange krav på vattnets kvalitet i olika avseenden. Ljusnan vattenförekomst uppfyller kraven för god kemisk status men har otillfredsställande ekologisk status. År 2021 ska Ljusnan ha nått god ekologisk status. Grönås grundvattenförekomsten har god kemisk status. Järvsö grundvattenförekomst har otillfredsställande status. Risk föreligger att  båda grundvattenförekomsternas kemiska status inte uppnås år 2015, på grund av påverkanskällor som jordbruksma
	 
	Vad gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs kommunen av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar och marknära ozon.  
	 
	Vad gäller buller eftersträvas att uppnå de rekommenderade bullerriktvärdena. Kan dessa inte uppnås genom att ett visst avstånd uppfylls, kan byggnadstekniska åtgärder vidtas.   
	Jord- och skogsbruk 
	Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och det finns särskilda krav för att få ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse eller anläggningar. Bland annat ska ett ianspråktagande tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och behovet ska inte kunna tillgodoses genom att någon annan typ av mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.  
	 
	Jordbruksmarken är en ändlig resurs som inte kan ersättas. I planens riktlinjer för bebyggelse belyses de väsentliga samhällsintressen som motiverar varför vissa begränsade jordbruksområden i anslutning till tätorten i planförslaget föreslås få bebyggas. Det bedöms inte finnas andra alternativa lägen för mer omfattande utbyggnadsområden än de i planen redovisade, som uppfyller de krav vi bör ställa för tätortsbebyggelse med tillgång till eller närhet till befintlig teknisk försörjning och infrastruktur och 
	tätorten. Orten saknar övrig ianspråktagen mark som kan brukas för tätortsanvändning. Ska ny mark tas i anspråk för bebyggelse är vi hänvisade till jord- eller skogsbruksmark. I planförslaget utpekas mark för bebyggelse där det bedöms göra minst skada på jordbruksmarken.  
	Områden som kan påverkas betydligt 
	En utökning av befintligt skidområde på Öjeberget innebär att andelen skogsmark minskas. Berget utgörs i dagsläget av obebyggda marker. Här finns två sumpskogar och området omfattas av naturvårdsprogrammet, Öjeberget/ Kramstatjärn. Åtgärder för att minska påverkan på landskapsbilden kan göras, till exempel att spara skogsridåer mellan skidbackarna och ny bebyggelse. Det är också viktigt att bebyggelse och planering av skidområdena ges en god helhetsverkan  avseende färg och form och vegetation. Åtgärder för
	 
	Sociala och ekonomiska konsekvenser 
	Avsikten är att planen ska medverka till goda sociala effekter i form av ökad befolkning, utökade boendemöjligheter, bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet, färre barriäreffekter och tidig konfliktlösning kring markanvändning. Det är också en önskan att planen ska medverka till en positiv ekonomisk utveckling, med ökat besöksantal och bättre samhällsekonomi som följd.                         
	 
	En vidareutveckling av skidområdena innebär fler arbetstillfällen. Många är säsongsbetonade och lämpliga i första hand för ungdomar. En utökning av sommaraktiviteterna kring berget ökar också möjligheterna för fler arbetstillfällen. Dessa verksamheter kan kombineras till att skapa heltidsanställningar. Järvsös natur- och kulturmiljöer, med Stenegård i centrum, har goda möjligheter att skapa ett ökat besöksantal vilket också kan påverka arbetsmöjligheterna positivt.  
	 
	Turistbostäder och permanentbostäder blandat i och kring tätorten bidrar till en levande bygd där en koncentrerad och funktionsblandad tätort med fler människor i rörelse under dygnets alla timmar bör öka den upplevda tryggheten. En utveckling av besöksnäringen kan också skapa intressekonflikter om hur orten ska utvecklas och om var ny bebyggelse ska få uppföras. En förtätning i befintliga bebyggelseområden kan innebära sociala konflikter, oavsett om det handlar om nytt permanent- eller fritidsboende och äv
	 
	En positiv flyttkedja i Järvsö skulle kunna innebära att äldre människor får möjlighet att flytta till attraktiva äldreboenden i olika former. På så sätt kan villabebyggelse och mindre gårdar frigöras till förmån för yngre människor och barnfamiljer vilket skulle påverka både åldersfördelningen och befolkningstillväxten positivt.     
	 
	Ytterligare mötesplatser, ett offentligt rum och en minskning av tung trafik inne i tätortens centrala delar skulle bidra och stimulera till möten mellan människor med positiva sociala följdverkningar på sikt.  
	 
	Ett utpekande av rekreations- och grönområden bidrar till att befintliga tätortsnära natur bevaras och kan utvecklas för allmänhetens rekreation. Nära belägna och väl utvecklade rekreationsområden bidrar till en god folkhälsa, med positiva följder för 
	den enskilde men även för samhället och samhällsekonomin. Ett väl sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät har en positiv folkhälsoaspekt. Det kan möjligen också bidra till minskad privatbilism med positiva miljöeffekter som följd.                
	 
	Genomförandet av planen innebär kostnader för både privata fastighetsägare, kommunen och regionen. Det gäller investeringar i nya gator, gång- och cykelvägar och utökad samhällsservice avseende social och teknisk försörjning. För privata investerare handlar det om nybyggnationer och underhåll av det befintliga byggnadsbeståndet samt utbyggnad av lokalgator och avloppsanläggningar. En ökad befolkning skapar ett större skatteunderlag samtidigt som  det innebär en ökad belastning på den offentliga servicen.   
	 
	Nollalternativ 
	Nollalternativet utgör en referens för att tydliggöra skillnader mot övriga alternativ och beskriver den förväntade situationen om FÖP Järvsö inte antas och genomförs. I nollalternativet kommer vägledande planer för den fysiska utvecklingen i Järvsö utgöras av den fördjupade översiktsplanen för Järvsö från år 1988 samt översiktsplanen för Ljusdals kommun. De åtgärder som anges på Tätortskartan kommer vara fortsatt vägledande tillsammans med rekommendationer för markanvändning som har sin utgångspunkt i 1980
	 
	Uppföljning  
	Kommande detaljplaner kommer att behovsbedömas för att klarlägga huruvida åtgärden innebär betydande miljöpåverkan. I samband med översiksplanens aktualitetsförklaring kan det följas upp vilken betydande miljöpåverkan planen har givit upphov till.  
	 
	SAMMANFATTNING 
	Syftet med planförslaget är att skapa möjligheter för Järvsö att växa och locka fler besökare till attraktiva aktiviteter och besöksmål såväl sommar som vinter. Den miljöpåverkan som planområdet kommer att utsättas för, vid ett genomförande av den fördjupade översiktplanens mål och förslag, är inte av någon större omfattning.  
	Inga stora industriområden planeras, inga stora förändringar bedöms nödvändiga inom jord- och skogsbruk och inga större handelsområden föreslås. Mycket av den möjliga expansion som finns i Järvsö förutsätter att redan planlagda områden tas i bruk. Orten har järnvägsanslutning vilket ger goda förutsättningar för hållbara transporter och kommunikationer med omvärlden. De miljöproblem som finns idag får ökade möjligheter att lösas om samhällsekonomin förbättras, och vid ombyggnader kan säkrare och mer hållbara
	 
	De områden som kommer att förändras mest är Öjebergets norra sida, markerna runt Sorttjärn och de delar av tätorten som berörs av en omläggning av genomfarten. 
	 
	Den större expansion av skid- och stugområden på Öjeberget som föreslås, ligger vid sidan av tätorten och skapar möjligheter för en ganska stor exploatering utan att förändra miljön inom tätorten. Ett nytt område kan också skapa lösningar för att ta hand om en stor del av den trafik och det parkeringsbehov som skidturismen ger upphov till redan idag.   
	 
	Sorttjärn finns sedan tidigare utpekat som ett område för expansion av fritidshusbebyggelse. Om markerna runt sjön kan lyftas fram för landsbygds-utveckling i en LIS-plan kan förutsättningarna för områdets utbyggnad förbättras. Sorttjärn, tillsammans med det föreslagna området för camping i anslutning till Järvsö marina, utgör exempel på områden som kan stärka förutsättningarna för en ökning av sommarturismen.  
	 
	Genom en försiktig förtätning inne i samhället bevaras Järvsös nuvarande utbredning och samhällsförändringarna blir mindre påtagliga. Planförslaget betonar att Järvsös skala och ”själ” är viktiga att bevara – det kan som exempel innebära att nybyggda hus inte är högre eller större än de övriga i området eller att de inte ges ett, för orten, ovanligt utseende. Mycket handlar om en anpassning till och ett bevarande av den redan bebyggda miljön samtidigt som det skapas möjligheter för en kontrollerad utvecklin
	 
	De natur- och kulturvärden som finns i Järvsö är av mycket hög kvalitet och därför är det viktigt att de förändringar som görs i framtiden inte förstör de värdena.  
	De förändringar som Järvsö står inför vid en större befolkningsökning och en utbyggnad av besöksnäringen ryms väl inom framtidens hållbara samhälle. 
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	FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRVSÖ 
	 
	LJUSDALS KOMMUN 
	GÄVLEBORGS LÄN 
	 
	UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING 
	 
	Via annons i Ljusdalsposten den 21 februari år 2014 har kommunen informerat om att planförslaget fanns tillgängligt för granskning. Beslut om granskning av fattades den 18 februari år 2014 § 23 av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, styrgruppen för arbetet med den nya översiktsplanen. Under granskningstiden har handlingarna funnits tillgängliga hos samhällsutvecklingsförvaltningen på plan 4 i förvaltningshuset vid Riotorget i Ljusdal, på Innetorget i förvaltningshuset i Ljusdal, på biblioteket i Jä
	 
	Granskningsperioden har pågått under 6 veckor mellan den 21 februari och 4 april år 2014. Ett sammandrag av de inkomna synpunkterna presenteras nedan.  
	 
	INKOMNA SYNPUNKTER 
	 
	Länsstyrelsen Gävleborg 
	Kommunen har överlag tillmötesgått länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet på ett bra sätt. Det är positivt att kommunen tar ett helhetsgrepp över bebyggelseutvecklingen i Järvsö. Orten är en av de delar av kommunen där bebyggelseutvecklingen är som starkast, det är därför extra viktigt att ha ett helhetsperspektiv på all planering.  
	 
	Statliga intressen  
	Generellt tillgodoses gällande riksintressen i planförslaget.  
	 
	Statliga intressen - riksintresse friluftsliv 
	Vad gäller riksintresse friluftsliv har länsstyrelsen lämnat förslag om nya avgränsningar för riksintresset till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen föreslår nya gränser för Ljusnans dalgång. Detta berör inte planområdet, men omgivande områden kan komma beröras.  
	 
	Statliga intressen - riksintresse kommunikationer  
	Vad gäller riksintresse för kommunikationer ger Norra Stambanan och riksväg 83 upphov till barriäreffekter. Det är därför positivt att tvärgående kommunikationsleder förtydligas och att gång- och cykelleder finns i strategiska lägen för att minimera barriäreffekterna. Speciellt viktigt ur tillgänglighet och säkerhetsperspektiv att rörelsemönster inom väg- eller järnvägsområdet inte uppmuntras.  
	 
	Den i samrådet föreslagna vägkorridoren har till granskningsskedet tagits bort. Det kan försvåra en framtida handläggning om de två barriärerna ska sammanföras, eftersom föreslagen förtätning kan komplicera tillkomsten av en ny linjedragning av riksväg 83. Det finns dock förståelse för kommunens strategi, som inte ser en ny dragning av riksvägen inom planens aktualitet. Den södra delen av korridoren bör dock kvarstå i planen.    
	 
	Kommentar: det öppna landskapet liksom skyddsavståndet från bensinmacken och riksvägen innebär troligen att någon bebyggelse, som skulle kunna hota en eventuell framtida dragning av riksvägen, inte kommer att medges inom det södra området, varför vägkorridoren inte behövs.     
	 
	Statliga intressen - strandskydd 
	Länsstyrelsen tolkar det som att Sorttjärnsområdet kommer att föreslås i kommande LIS- plan och tar därför inte ställning till LIS- området i detta yttrande. I riktlinjerna nämns att Järvsö ska betraktas som landsbygd i LIS- sammanhang, länsstyrelsen anser att kommunen istället ska ta ställning i LIS- planen och inte i detta dokument, det är först då helhetsperspektivet är tydligt.   
	 
	Kommentar: för lättare hantering av LIS- områden stryks riktlinjen. 
	 
	Övriga synpunkter – jordbruksmark 
	Några av de föreslagna bostadsområdena ligger inom bevarandeplanen för odlingslandskapet och har högsta bevarandevärde, kommunen bör därför vara mycket restriktiv gällande ingrepp i den odlingsbara jordbruksmarken. Länsstyrelsen instämmer dock delvis i kommunens argument för att ta jordbruksmark i anspråk. För att förhindra en utglesad bebyggelseutveckling rekommenderar länsstyrelsen att kommunen kompletterar planförslaget med en viljeinriktning om vilken inbördes prioriteringsordning jordbruksmarken ska ha
	 
	Kommentar: riktlinjer med hänsyn till bebyggelse anses tillräckliga ifråga om att förhindra en utglesad bebyggelseutveckling.     
	 
	Privatperson om Skästra 
	Utöka cirkeln i planförslaget över Skästra så att den även omfattar marken nedanför byvägen.  
	 
	Kommentar: cirkeln omfattar redan en viss yta nedanför/ öster om byvägen vilket anses tillräckligt, kartan förtydligas dock.     
	 
	STÄLLNINGSTAGANDE EFTER GRANSKNING 
	Planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Beräknat datum: 2 maj 2014.  
	 
	MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  
	Stefan Norberg  
	Planingenjör  
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	Kommunfullmäktige beslutar 
	 
	1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   
	1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   
	1. Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.   


	Sammanfattning  
	 
	Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är att komma närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efter-kommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade plan-området. Planen avses gälla i tio år, men den ska dock aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod.  
	 
	Uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö fattades av kommunstyrelsen i mars år 2012.  I oktober år 2013 beslöt kommunstyrelsen att sända det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter inkomna synpunkter och ställdes sedan ut för granskning under februari och april år 2014 efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.  
	 
	Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö utgör en ändring och en fördjupning av Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfull-mäktige den 22 februari 2010, § 41. Fördelen med den fördjupade översiktsplanen är bland annat att kommunens avsikter kan redovisas med en högre detaljeringsgrad. Planen ersätter ”Översiktsplan för Järvsö” antagen av kommunfullmäktige den 28 november 1988 samt del av översiktsplanen för Ljusdals kommun som redovisas på översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln
	 
	Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 77 att den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas. 
	 
	Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 144 att den fördjupade översiktsplanen 
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	Beslutsunderlag 
	 
	Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 144 
	Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 77 
	Antagandehandlingar 30 april 2014 
	 
	 
	Yrkanden 
	 
	Jonny Mill (SRD), Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Torsten Hellström (M), Sören Görgård (C), Bertil Skoog (FP), Malin Ängerå (S), Björn Mårtensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
	 
	Karin Jansson (MP): Meningarna Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet och En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen ska strykas. 
	 
	László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP): Stycket Tätortstriangeln- Järvsö i kommunen stryks. 
	 
	Kommunen ska genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning ta fram en plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och trivselaspekter. 
	 
	Helena Brink (C): Avslag på László Gönczis tilläggsyrkande om att kommunen genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning ska ta fram en plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och trivselaspekter. 
	 
	Propositionsordning 
	 
	Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att stryka meningen Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
	 
	Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande om att stryka meningen En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
	 
	Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att stryka stycket om tätortstriangeln- Järvsö i kommunen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
	 
	Omröstning begärs. 
	 



	Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
	Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
	Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
	Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
	 
	Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
	 
	Omröstningsresultat 
	 
	Med 33 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
	 
	Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkande om att den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.   
	 
	Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
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	Akt 
	Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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