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Virkesomlastning i Ljusdals centrum.

Planens mål
Att det skapas förutsättningar att lasta om skogsråvara från lastbil till tåg för transport söderut
på plats utanför Ljusdals centrum.

Planens syfte
Planen syftar till att vidarenyttja det spårområde, som Banverket lämnar efter omläggning av
stambanan i Ede. Verksamhet, som inbegriper lastning och rangering av godsvagnar, ska
kunna lokaliseras till platsen. Härigenom får Ljusdals centrum möjlighet att utvecklas positivt,
då tillgänglighet kan skapas mot Östemäsområdet och mot rekreationsområdena kring
Kyrksjön.
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Bakgrund
Upprustning av Ljusdals centrum pågår. Norra Järnvägsgatan har byggts om och givits en
trafikdämpande och säkrare utformning. En ny anslutning från riksväg 83 öster om centrum
förväntas omfördela centrumtrafiken, så att en jämnare trafikbelastning erhålles. Ett nytt
resecentrum är på väg att förverkligas . Östernäs sågverk awecklas och efter sanering blir
marken tillgänglig för annat ändamål . En attraktiv och väl frekventerad gångväg runt
Kyrksjön är utbyggd. I en sista etapp avresecentrum planeras en gång- och cykeltunnel under
Ljusdals bangård. För att förverkliga tunneln och göra den attraktiv bör bl.a. antalet parallella
spår på bangårdsområdet minskas. På de spår, som inte behövs för när- och fjärrtrafik, lastas i
dag skogsråvara från lastbil på godsvagn för vidare transport söderut. Förutom att antalet spår
har betydelse för tunnelns längd, medför hanteringen av skogsråvara en hel del oönskade
effekter på milj ön i centrum.

Förstudie
En förstudie utarbetades av samhällsbyggnadsförvaltningen i mars 2000. I förstudien
studerades sju alternativa lokaliseringar. 0-alternativ är verksamhetsområdet i centrala Ljusdal
med virkesomlastning på Ljusdals bangård. Tre platser efter Dellenbanan studerades, vid
banskillnaden, på industriområdet i Hybo och strax öster om Hybo samhälle. Lokalisering till
Ede studerades med två alternativa utformningar. Slutligen studerades Skästra bangård.
Förstudien samrådbehandlades på regional nivå och ett allmänt samrådsmöte hölls. Samråden
resulterades i beslut om fortsatta utredningar av lokalisering till Hybo eller Ede.
Samrådsmötet förordade en lokalisering till Skästra. Lokaliseringsprövningen har därefter
fördjupats.
Skästra bangård är en olämplig lokalisering. Området är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv enligt miljöbalken kap 3 § 6. Det ingår i länsstyrelsens avgränsning av riksintresse
område enligt miljöbalken kap 4 §§ 2 och 6. En lokalisering står i direkt konflikt med
riksintressena. Utfyllnader i Ljusnan bedöms strida mot det enligt miljöbalken kap 7 § 27
nyligen beslutade Natura 2000-området. För verksamhet inom sådant särskilt skyddat område
krävs särskilt tillstånd. Utökat strandskydd 200 meter gäller. Det är mycket svårt att utforma
ett verksamhetsområde utan att säkerheten för människor riskeras. Området ligger inom
riskzon för 100 års flöde enligt Räddningsverkets kartering
Länsstyrelsen accepterar lokalisering till Skästra endast under förutsättning att verksamheten
inryms inom befintligt bangårdsområde och plankorsningar med stambanan kan undvikas.
Detta är omöjligt med hänsyn till givna förutsättningar. Länsstyrelsen har en avgörande roll i
frågor, som rör tillgodoseende av riksintressen och människors hälsa och säkerhet.
Utefter Dellenbanan skulle en lokalisering bli mycket kostsam. Järnvägen måste rustas upp
och förstärkas. Dellenbanan måste anslutas mot Ljusdals bangård. Dellenbanan har ej längre
kontakt med stambanan, eftersom Dellenbanans spår klippts av vid banskillnaden. Tågen
måste rangeras på Ljusdals bangård, då ett triangelspår vid banskillnaden inte är ett samhälls
ekonomiskt försvarbart alternativ enligt Banverkets bedömning. Detsamma gäller elektri
fiering av Dellenbanan, vilket innebär att tågen måste dras mellan Ljusdals bangård och
Dellenbanan med diesellok. Ett nytt vägnät måste byggas. Av både trafiksäkerhetsmässiga
och rent trafiktekniska skäl bedöms Hybovägen i befintligt skick ej tåla belastningen av de
tunga virkestransporterna. Verksamhetsutövaren accepterar ej lokaliseringen, då den innebär,
att virkeshanteringen skulle belastas med höga transportkostnader.
Att lokalisera ett verksamhetsområde till Ede ger samhällsekonomiska fördelar. Kostnaderna
blir förhållandevis låga, om iordningställandet av verksamhetsområdet kan ske samordnat
med omläggning av stambanan.
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Avgränsning av ändrad översiktsplan
Ändringen av översiktsplan avser endast ett område väster om Ljusnan, som i norr och väster
begränsas av befintlig järnväg från bron över Edängeforsen och söderut så långt, som
järnvägen går parallellt med riksväg 83 . Här möter den befintliga jämvägssträckningen
planerad ny sträckning av stambanan. Avgränsningen följer den nya sträckningen till Ljusnan,
vars strand den följer norrut till Edängeforsen.

Riksintressen och förordnanden
Området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt miljöbalken kap 3 § 6.
Det innebär att området har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina naturvärden och
med hänsyn till friluftslivet och ska skyddas mot åtgärder, som påtagligt kan skada dessa
värden.
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I miljöbalken 3 kap 8 § stagas om tekniska anläggningar för bl.a. kommunikation. Områden
som är av riksintresse för sådana anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten och eller utnyttjandet av anläggningarna. För riksväg 83 och Norra
stambanan liksom för markreservatet för ny järnväg för stambanan genom Ede och över
Ljusnan hävdas riksintresse.
I miljöbalkens kap 4 stadgas om särskilda bestämmelser för geografiska områden, vilka i sin
helhet är av riksintresse med hänsyn till områdenas natur- och kulturvärden. Exploaterings
företag och andra ingrepp i milj ön iar komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt, som
inte påtagligt skadar värdena. Bestämmelserna utgör emellertid inte hinder för utveckling av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. I kap 4 § 2, som avser områden där
turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivets, särskilt ska beaktas vid
bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön, anges bl.a.
området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik. I kap 4 § 6 andra stycket, som anger älv
sträckor där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål ej
får utföras, anges bl.a. sträckan av Ljusnan mellan Laforsen och Arbråsjöarna. Länsstyrelsen
har avgränsat riksintresseområdet vad avser Ljusnans dalgång enligt miljöbalken kap 4 §§ 2
och 6, och i vilket planområdet i sin helhet ingår.
Ljusnans stränder omfattas av utökat strandskydd, 200 meter, enligt miljöbalken kap 7 § 14.

Natura 2000
Översiktsplanen gränsar till Mellanljusnan, som från Korskrogen till Edeforsen är ett s. k.
Natura 2000-område. Syftet med Natura 2000 är att värna arter, som redovisas i två EU
direktiv. Det är fåglar så väl som andra djur och växter, men också de livsmiljöer, habitat, där
djuren och växterna lever. Ar 2004 ska ett nätverk vara utbyggt, i vilket flera tusen värdefulla
naturområden i Europa kommer att ingå. På det sättet ska skyddsvärda arter och naturtyper
bevaras för framtiden. I Sverige skyddas områdena med hjälp av miljöbalken.
Natura 2000-området Mellanljusnan omfattar endast vattenområde. Det är grundat på
habitatdirektivet. Av länsstyrelsen beskrivs området som "större vattendrag" .
Översiktsplanens verksamhetsområde är klart avgränsat från Ljusnans vattenområde, och
torde ej nämnvärt påverka det. Ljusnans strandområde betecknas med "ekologiskt känsligt",
vilket inte kan innebära konflikter med, utan snarare i linje med ambitionerna i direktivet.

Regionala miljömål
Länsstyrelsen beslutade i juni 2002 om nya regionala miljömål för Gävleborgs län, som gäller
från år 2002 till år 2010. Miljömålen gäller luft, mark, vatten och kulturmiljö. De regionala
miljömålen formuleras i ett antal delmål. De är ett led i arbetet med att utveckla riksdagens
miljöpolitiska beslut om de femton miljökvalitetsmålen. I det följande kommenteras de
delmål, som berör ändringen av översiktsplan. Av miljökvalitetsmålen berör ändringen av
översiktsplanen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ett rikt
odlingslandskap. För miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö har de regionala delmålen
utformats med syfte att finna nya strategier inom ramen för den fysiska planeringen. Dessa
delmål ligger inte inom ramen för denna ändring av översiktsplan, men då planändringen i sig
är ett steg för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet, kommenteras även detta mål.
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Begränsad klimatpåverkan
Delmålet lyder: 2010 skall utsläppen av koldioxid från den landbaserade transportsektorn
understiga 830 000 ton per år, vilket motsvarar nivån år 1999.

Koldioxiden bidrar till att öka halten växthusgas i atmosfären. Transporterna står för en stor
del av utsläppen. Bilarnas bränsleförbrukning är avgörande för storleken på koldioxid
utsläppen. Länsstyrelsens förslag till åtgärder för att uppnå målet är bl. a. att till år 2005 bör
transportörer ha utbildat sina chaufförer i energisnålt körsätt, och att till år 2005 bör skogs
och sågverksindustrin ha gjort transportutredningar, som ska ligga till grund för en miljö
anpassning av företagets transporter.
När virkesomlastningen lokaliseras till Ede, kommer transportarbetet med lastbil att öka.
Varje lastbil får köra 1 mil längre jämfört med när omlastning sker i Ljusdals centrum. Om
lastbilarnas körs på samma sätt som i dag, kommer koldioxidutsläppen att öka. Förlängningen
av körsträcka är emellertid förhållandevis kort och genomförs de föreslagna åtgärderna bör
den sammanlagda ökningen av koldioxidutsläpp bli marginell eller ingen alls.

Frisk luft
Delmålet lyder: 2010 skall bränsleförbrukning (mätt som till länet levererad mängd bensin
och diesel i ni3 per år) för bi/åkande och vägtransporter understiga 350.000 m3, vilket
motsvarar förbrukningen 1999.

Förbränning av bränsle ger upphov till föroreningar somt. ex. kolmonoxid och ofullständigt
förbrända kolväten, som är farliga för människors hälsa. Länsstyrelsens förslag till åtgärder är
förutom ovan nämnda bl .a. att länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer skall till 2005 ha
tagit fram strategier för ett miljöanpassat och resurssnålt trafiksystem. Kommuner och
Vägverk bör informera bl. a. näringslivet, hur man når en miljövänligare biltrafik. Målet är en
ökning av andelen fordon inkl. arbetsmaskiner/redskap med bättre avgasrening och
bränsl eeffekti vitet.
Omlokaliseringen till Ede innebär samma ökade transportarbete med lastbil, som angivits
ovan. Om de föreslagna åtgärderna genomförs bedöms den sammanlagda ökade volymen av
avgaser bli marginell. Förbättringen av luftkvaliteten i Ljusdals centrum kommer däremot att
bli påtaglig, när ca 40 lastbilar per dygn inte angör tätorten. Då det bor och vistas många
människor med närhet till virkesbilarnas rörelser i samhället, kan den bättre luften ha
betydelse för många människors hälsa.

Ett rikt odlingslandskap
Delmålet lyder: 2010 skall det finnas ett aktivt och levande jordbruk motsvarande dagens
storleksordning och 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker skötas på ett sätt som bevarar
deras värde.

Verksamhetsområdet kommer att inkräkta på jordbruksmark. Den jordbruksmark, som tas i
anspråk, uppgår till maximalt 3 ha. Ianspråktagandet står i strid med det regionala delmålet.
Av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmål, som av länsstyrelsen brutits ned och formulerats i
ett antal delmål, har ett sammantaget syfte: att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för nästa
generation. När översiktsplanens sammantagna effekter för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle överväger, kan inte det faktum, att översiktsplanen strider mot ett delmål i sig ha en
avgörande betydelse.
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Bara naturlig forsurning
Delmålet lyder: 2010 skall utsläppen av kväveoxider till luft understiga 7800 ton per år, vilket
motsvarar en minskning med 30% jämfört med år 2000. Kväveoxidutsläppen från
stå/industrin och vägtrafiken bör understiga 530 respektive 2300 ton per år, vilket motsvarar
en minskning med 10% respektive 50%jämfört med år 2000.

Det är bl. a. kväveoxider, som försurar mark och vatten, och det är biltrafikens avgaser, som
bidrar med större delen av den sammantagna utsläppsvolymen. Bilarnas avgasutsläpp har
minskat under 1990-talet, i huvudsak beroende på den lag som påkallat katalytisk
avgasrening. Naturvårdsverket, anger att den tunga trafiken står för 40% av utsläppen av bl. a.
kväveoxid. Från och med årsmodell 1993 har lastbilar krav på avgasrening. Bilarna indelas i
olika klasser. Lagstiftningen har efter hand skärpts och i dag innebär den högsta klassen krav
på 70% minskade kväveoxidutsläpp jämfört med tidigare krav. Efter hand som fordonsparken
byts ut kommer utsläppen av kväveoxider och andra avgaser att minska. Krav på avgasrening
finns även för arbetsmaskiner. I länsstyrelsens förslag till åtgärder för att ytterligare minska
utsläppen anges, att företagen bör utbilda sina yrkesförare (tex. maskinförare och lastbils
chaufförer) i att köra miljöeffektivt genom s.k. energisnålt körsätt.
Liksom för de ovan angivna delmålen gäller att en lokalisering till Ede innebär en förlängning
av transportsträckan med lastbil. Här görs emellertid bedömningen att kväveoxidutsläppen
kommer att minska trots förlängning av körsträckan. Det beror i huvudsak på de lagstadgade
alltmer skärpta kraven på avgasrening på lastbilar och arbetsmaskiner.

God bebyggd miljö
Delmålet lyder: 2010 skal/fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för: bl. a. - hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan
åstadkommas så att bi/användningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade
och resursnåla transporter förbättras, och 2010 skall antalet människor som utsätts för
tra.fikbullerstörningar i bostäder minska med minst 5% jämfört med 1998.
Delmålet i sig är en ansats till att finna vägar att utveckla, fördjupa och bredda underlaget för
den fysiska planeringen, och faller egentligen vid sidan om denna ändring av översiktsplan.
Ändringen av översiktsplan är inget planeringsunderlag utan en konkret plan med syftet att
vara en liten bit på vägen att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet. Det nationella
miljökvalitetsmålet innebär att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska fokusera
på människans livsmiljö och utformas efter förutsättningar, som främjar god livskvalitet.
Planändringen syftar till att förbättra boendemiljön i Ljusdals tätort och säkerställa framtida
miljöanpassade transporter av skogsråvara. Då virkesomlastningen utlokaliseras från Ljusdals
bangård och de tunga transporterna inte längre angör centrum kommer dessa buller- och
dammkällor att försvinna från centrum. Tågtransporterna av skogsråvara säkerställs när en ny
plats för omlastningen kan anvisas. Med den nya lokaliseringen av omlastningen kommer
emellertid nya konflikter med enstaka boendemiljöer på landsbygden att uppkomma. I
avvägningen mellan de båda miljöerna har förbättringarna av den bebyggda miljön i tätorten
vägt tyngst.
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Översiktsplan för Ljusnans dalgång
För ett område av Mellanljusnan från Laforsen till Teve gäller översiktsplan för Ljusnans
dalgång antagen av kommunfullmäktige 1988. Planen begränsas till det område, som
länsstyrelsen, vid tidpunkten för planens upprättande, tolkade som riksintresse för friluftsliv
enligt lagstiftningens sektorsvisa hushållningsbestämmelser.

Översiktsplan för Ljusnans dalgång; ny järnvägsbro i Edänge
Kommunfullmäktige antog 1995 en ändring av översiktsplanen för Ljusnans dalgång,
benämnd: Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång; ny järnvägsbro i Edänge. Ändringen
innebär att ny järnväg tär anläggas från norra delarna av Ede by norrut över Ljusnan och
genom västra delarna av Edänge by. På södra sidan av älven skär järnvägsområdet genom ett
ekologiskt känsligt område med rekommendationerna: Området är i huvudsak naturområde,
som är beroende av variationer i älvens vattenföring. Området bör skyddas mot exploatering.
Grustäkter tär ej förekomma. Skogsbruket bör ta särskilda hänsyn enl. 21 § skogsvårds
förordningen. Ny bebyggelse bör ej tillkomma.
Skogsvårdsförordningen har sedan dess tätt ny lydelse och ovan angiven paragrafhänvisning
är ej längre tillämplig.

~
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Järnvägsplan Skästra - Ljusdal, linjeomläggning, delen Ede - Edänge, Norra
stam banan
För linjeomläggning av Norra stambanan med ny bro över Ljusnan har Banverket utarbetat
järnvägsplan, vilken fastställdes 2000-10-25. Beslutet överklagades och regeringen avslog
2001-11-01 överklagandena. Regeringsbeslutet är överklagat.
Järnvägsplanen omfattar ombyggnad av järnvägen på delen Ede - Edänge. Ombyggnaden är
en följd av att befintlig järnvägsbro över Ljusnan ä,r uttjänt och måste ersättas. Bron byggs i
nytt läge för att fä en bättre spårgeometri och en förkortad järnvägssträcka.
Miljödomstolen gav i april 2002 Banverket tillstånd för vattenverksamhet för ny bro över
Ljusnan. Miljödomstolens beslut är överklagat.

Flygbild över planområdet, Ede norrut

Befintliga förhållanden
Området utgörs av ett småskaligt kulturlandskap med öppna marker omgivna av mindre
skogsbeklädda partier. Närmast Edängeforsen korsar järnvägen ett våtmarksområde.
Bebyggelsen i området är spridd. Den utgörs av både permanentbostäder och fritidshus.
Permanentbostäder ligger i huvudsak i norra delarna av planområdet. En brukningsenhet med
djurhållning ligger inom det område, som berörs av ny järnvägssträckning.
Riksväg 83 går på västra sidan av stambanan. Öster om stambanan går en grusad väg, som
förbinder de centrala delarna av Ede by söder om planområdet med dess norra delar. Den
förbinds med riksvägen i en plankorsning med stambanan i höjd med fastigheten Järvsö
Ede 27:1
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Miljökonsekvensbeskrivning
Verksamheten
Verksamheten avser omlastning av virke från lastbil till tåg. I huvudsak sker omlastning
direkt från lastbilsflak till tågvagn. Det krävs tre spår, ett för lastning och två för uppställning
och rangering. Härtill krävs ett upplagsområde, så att toppar i leverans kan utjämnas, och att
lastbilstransporter kan undvikas helgtid.
Virkestransporter kommer från hela Härjedalen och norra Hälsingland. Verksamheten kräver
så korta transportsträckor som möjligt och förutsätter lokalisering nära söder om korsningen
mellan riksväg 83 och riksväg 84. Virke anländer med i genomsnitt 40 - 50 lastbilar med släp
per dygn.
Verksamheten ingår i ett försörjningssystem, som levererar massaved till stora delar av
Mellansverige. Logistiken är utarbetad i samarbete med de stora skogbolagen, som ger en
optimal försörjning av råvara till massaindustrin.
Det tilltänkta verksamhetsområdet ligger utefter befintlig järnvägssträckning och i anslutning
till riksväg 83 och omedelbart norr om blivande ny järnvägssträckning. Befintlig järnvägs
sträckning är här rak och går relativt plant, vilket är en förutsättning för att kunna använda
området för lastning. På området behövs förutom lastningsväg och upplagsområde även
personalutrymmen och virkesmätning.

F(ygbi/d över planområdet, Ede söderut
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Inverkan på miljön och planerade åtgärder
Som ovan angivits, ligger översiktsplaneområdet inom område av riksintresse för naturvård
och friluftsliv enligt miljöbalken kap 3 § 6, liksom även inom det område för vilket
länsstyrelsen utarbetat förslag till avgränsning av riksintresseområde enligt miljöbalken kap 4
§§ 2 och 6. Det är till utkanten av båda riksintresseområdena, som verksamhetsområdet
lokaliseras, då avgränsningen i detta avsnitt är gemensam och går i befintlig järnvägs
sträckning.
Verksamhetsområdet måste vara relativt plant. Lastområdet kommer att ligga öster om
befintligt spår. Marken måste fyllas upp i den södra delen och i norra delen blir det en del
schaktning. Tillfart från riksväg 83 sker norr om verksamhetsområdet. Det kan bli nödvändigt
att bredda upp riksvägen med ett särskilt körfält för vänstersvängande fordon.
Att jämföra åtgärdernas inverkan på miljön med dagens förhållanden är inte relevant. En
förutsättning för att inrätta ett verksamhetsområde är att järnvägen flyttats, och därmed har
småskaliga landskapet brutits och omdanats. Den nya järnvägen kommer att gå på hög bank
fram till Ljusnans södra strand. Bankhöjden bestäms av brons höjd över vattnet, som bestäms
av det beräknade högsta flödet i älven. Banverket har vid prövning av järnvägsplanen fått krav
på, att så långt det är möjligt, minimera de negativa effekterna på landskapsbild och miljö,
och Banverket har i ett särskilt projekt arbetat med landskapsanpassning av järnvägen. Bl.a.
kommer banvallar att besås med vegetationsblandningar av arter, som i dag är etablerade i
området.
Några utpekade naturvårdsobjekt finns ej inom planområdet. Naturmiljön kommer att
påverkas negativt av verksamhetsområdet och skadorna kan ej undvikas. De kan i viss mån
mildras genom att använda samma typ av markbearbetning, som Banverket arbetar med på de
nya banvallarna.
Friluftslivets intressen i området är i huvudsak fiske längs Ljusnan och gång- och cykeltrafik
på byvägarna. Fisket berörs ej av planförslaget. En av de gamla järnvägsbroarna över
Edeforsarna planeras att upplåtas för gång- och cykeltrafik. En passage under den nya
järnvägen kommer att anordnas. Härigenom skapas en attraktiv och förhållandevis kort
cykelförbindelse mellan Ljusdal och Järvsö. Den grusade vägen, som går mellan norra och
södra delarna av Ede, kommer att beröras av verksamhetsområdet. Vägen måste ersättas öster
om verksamhetsområdet.
Det finns inga registrerade fornminnen inom planområdet. Kulturhistorisk värde har en
gammal hålväg, som går längs Ljusnans strand och bebyggelsen på fastigheterna Järvsö-Ede
8:23, 8:33, Hängens, och 8:35, Lassa. Planen har inga direkta konsekvenser för dessa värden.
Mycket av kulturmiljövärdena, liksom den tilltalande lanskapsbilden, är helhetsintrycket av
älven, omgiven av dalgångens öppna landskap med sin ståtliga byggnadstradition och
omramad av de skogbeklädda bergen. Dessa värden kommer att påverkas av planförslaget, då
dess verksamhetsområde kommer att exponeras mot alla förbipasserande på riksväg 83 . Det är
svårt att undvika en exponering, då området mellan järnväg och riksväg är så smalt, att
dölj ande vegetation är svårt att åstadkomma. Exponeringen sker emellertid på en plats, där de
vidsträckta utblickarna över älven och landskapet inte förkommer.

Inverkan på människors hälsa
Stor inverkan på människors hälsa har buller. Planområdet är idag bullerbelastat. Förbi
området går riksväg 83 och stambanan. 1998 uppmättes trafiken på riksvägen i Skästra norr
om väg 698 till 4280 fordon/dygn, varav 8,5 % utgjordes av tung trafik. På stambanan går i
dag ca 60 tåg, varav ett 40-tal är godståg. Bullersituationen kommer att förändras i och med
omläggning av stambanan och etablering av verksamhetsområdet.
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Ett bostadshus med åretruntboende på fastigheten Järvsö-Ede 24: 1 ligger inte mer än ett SO-tal
meter från verksamhetsområdet. Mellan huset och verksamhetsområdet ligger riksväg 83. Här
kommer bullerkällan att förändras . I stället för att bullret alstras från riksväg och förbi
passerande tåg kommer bullret från riksväg och verksamhetsområde.
Andra hus i verksamhetsområdets omedelbara närhet, som på fastigheterna Järvsö-Ede 8:3
och 27: 1 är ej bebodda.
En översiktlig utredning av externt buller från verksamheter har utarbetats av Westin Akustik
AB. Utredningen baseras på en utökad framtida verksamhet och på uppmätta ljudnivåer vid
befintlig verksamhet vid Ljusdals bangård. Medelnivå och maxnivå på bullret har beräknats,
och bullerspridningen redovisas med gradienter, som ansluter till Naturvårdsverkets riktlinjer
för externt buller från nyetablerad verksamhet mot bostäder.
Utredningen biläggs förslaget.
I den fortsatta planeringen kommer utredningarna kring bullret att fördjupas. Överväganden
kommer att göras, vilka förebyggande åtgärder som är möjliga att vidta för att dämpa bullret.

Fastigheten Jtirvsö-Ede 2./: 1

Det är ofrånkomligt att hantering av skogsråvara medför en del damm och skräp, främst
sommartid. Detta kommer att drabba näraliggande fastigheter, och vara mest besvärande för
boende på fastigheten Järvsö-Ede 24:1. Det kan ställas krav på verksamhetsutövaren, att så
långt det är möjligt inte sprida damm och skräp utanför verksamhetsområdet.
Från fastigheten Järvsö-Ede 24: 1 med bostadshuset beläget högre än spårområdet kommer
man att ha utsikt över verksamhetsområdet.
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Redovisning av alternati11
I förstudien utarbetad av samhällsbyggnadsförvaltningen i mars 2000 prövades lokalisering
till ett antal olika platser. Förutom Ede studerades tre olika ställen efter Dellenbanan och även
lokalisering till Skästra bangård. Lokaliseringsprövningen resulterade i ställningstagandet att
Ede är det enda alternativet till lastning i centrala Ljusdal.
I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas:
0-alternativ med lastning i centrala Ljusdal.
Alternativ 1 med lastning på det område, som omfattas av detta planförslag.
Alternativ 2 är att inte tillåta lastning i centrala Ljusdal.

0-alternativet omfattar dagens situation. Lastning sker på Ljusdals bangård, på södra sidan av
bangården med anslutning mot Södra Järnvägsgatan. Omedelbart norr om lastområdet ligger
Ljusdals station för resande. Lastområdet är ca 400 meter långt och sträcker sig längs både
järnvägs- och busstationen. Enligt Banverkets prognos i järnvägsplanen kommer antalet
resande till och förbi Ljusdal år 2010 att uppgå till 1 278 000 personer/år. Både järnvägs- och
busstation har anslutning mot Norra Järnvägsgatan, som är centrumgata med butiker, kontor,
restauranger och andra centrumfunktioner, där många människor dagligen rör sig. Inom ett
avstånd av ca 200 meter bor ca 320 personer.
Ca 40-50 lastbilar med släp lastas av per dygn. De första anländer mellan klockan 6.00 - 7.00
på morgonen och de sista kommer mellan klockan 00.00 - 01.00 på natten. Spridningen över
året är jämnt fördelad och inga transporter sker på helger.
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Virkestransporterna anländer till lastplatsen via det kommunala vägnätet, antingen via
Kyrksjönäsvägen och Björkhamrevägen eller via Kyrkogatan och Södra Järnvägsgatan. Dessa
är ej dimensionerade för de tunga lasterna, vilket medför stora skador på vägnätet.
Kommunen har vid flera tillfällen nödgats åtgärda vägbanorna för att de inte helt ska köras
sönder. Reparationer och underhåll medför stora kostnader för kommunen.
Människor, som bor och vistas i området, störs av buller och damm från omlastningsplatsen.
Detta kan bli särskilt irriterande sommartid, när man vistas mycket ute och har fönster öppna.
I lastningsområdets omedelbara närhet finns kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Järnvägs
hotellet på fastigheten Kläppa 24: 1 är byggnadsminne enligt lagen om kulturminnen. Det s.k.
Bondhotellet på Östemäs 11 :4 är ett av Ljusdals mest värdefulla panelhus enligt den kultur
historiska utredning och byggnadsinventering i Ljusdals tätort, som Jan Lundell vid
Hälsinglands museum utförde 1995. Hela miljön kring Norra Järnvägsgatan anges i samma
utredning vara kulturhistoriskt intressant med många spår från stationssamhällets tillkomst
och expansion. I lastningsområdets närhet har även många intressanta och bevaransvärda
byggnader från andra tidsepoker utpekats.
Ljusdals centrum ligger inom avgränsningen av det område, vilket länsstyrelsen föreslår som
riksintresseområde enligt miljöbalken kap 4 §§ 2 och 6. Lokaliseringen kan anses motverka
lagens syften, då turismens och friluftslivets intressen påverkas negativt. Den pågående
verksamheten är den första kontakt tågresenärer får med samhället. Den påverkar på ett icke
önskvärt sätt hela centrummiljön med sina lokala näringsidkare. Den ianspråktagna marken
hämmar utvecklingen av tätortens centrala delar.
Ett nytt resecentrum börjar byggas under 2002. Tåg- och busstrafikanter skall få ett
överskådligt och funktionellt stationsområde. En sista etapp av utbyggnaden är att ordna en
attraktiv planskildhet för gång- och cykeltrafikanter under järnvägen i ett centralt läge. Det är
viktigt att minimera tunnellängden, och antalet parallella spår bör minskas. Det blir möjligt
om den av bangårdsområdet, som används för virkesomlastning kan frigöras. Planskildheten
kommer att få stor betydelse för samhällets kontakt mot Kyrksjön med dess rekreationsvärden
och för kommande planering av Östernäsområdet, där avveckling av sågverksverksamheten
pågår.
Det är mycket angeläget att de oskyddade trafikanterna får den centrala och tilltalande
förbindelsen under jämvägsområdet. I dag är järnvägen en kraftig barriär, där det är långt
mellan de fåtaliga övergångarna. Det är många gående, som korsar järnvägen mellan
övergångarna, vilket är förenat med livsfara. Förbipasserande tåg kör i hastigheter över 100
km/tim.
Alternativ I har beskrivits ovan.
Alternativ 2 innefattar förbud för fortsatt omlastning i Ljusdals centrum. Det betyder att virket
kommer att transporteras med lastbil till i första hand Korsnäs industrier i Gävle. Antalet
lastbilar med släp kommer att uppgå till storleksordningen 11 000 fordon/år, vilket gör en
sammanlagd körsträcka på ca 352 000 mil på ett år. Ett sådant transporttillskott med tunga
lastbilar får konsekvenser för trafiksäkerhet och miljö i hela regionen. Det kräver stor
förbrukning av olja. Luftföroreningar och buller ökar. I förlängningen hjälper förbränningen
av olja till att påverka både vår natur och vårt klimat. Det ger upphov till ett onödigt slitage på
våra vägar. Att övergå till lastbilstransporter motverkar våra strävanden att uppfylla de
miljökvalitetsmål, som riksdagen uppsatt, med syftet att uppnå ett ekologiskt hållbart
samhälle. Att minska råvaruuttaget från skogarna i Härjedalen och Hälsingland, för att minska
transportmängderna på våra vägar, får negativa konsekvenser för regionens skogsindustri. Då
det är ett nationellt intresse att industrierna försörjs med virke, måste sannolikt import
mängderna från Östersjöländerna öka.
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Val lll' alternativ
I Ljusdal centrum är verksamheten störande för många människor; boende, arbetande,
besökande och näringsidkare. Den är en barriär, som hämmar tätortens utveckling. Den
begränsar möjligheterna till att på ett säkert och tilltalande sätt öppna upp centrum mot
rekreationsområden kring Kyrksjön och det strategiska Östernäsområdet.
Det är betydande allmänna intressen; nationella, regionala och lokala, som får stå tillbaka, om
verksamheten förbjuds utan att en alternativ lokalisering erbjuds, d.v.s. alternativ 2. Att
transportera gods på järnväg i stället för på landsväg måste vara ett så avgörande allmänt
intresse, att en del andra intressen kan fä stå tillbaka.
Natur- och kulturvärdena i Ljusnans dalgång är så påtagliga att hela dalgången, från Laforsen
och söderut, omfattas av därav föranledda riksintressen, enligt miljöbalkens kapitel 3, 4 och 7.
Det är mycket svårt att finna ett område, som inte står i konflikt med dessa intressen. Det
gäller snarare att finna en lokalisering, där skadorna inte blir alltför omfattande. Området
måste dessutom vara godtagbart för parterna. I Ede, alternativ 1, tas ett område i anspråk för
lokaliseringen, där det inte finns några särskilt enligt miljöbalken utpekade värdeområden,
och verksamhetens negativa påverkan på natur- och kulturvärdena bör kunna accepteras. Det
är framför allt landskapsbilden, som kommer att omdanas. Den förändringen måste dessutom
ses i sitt rätta sammanhang, d.v.s. tillsammans med den påverkan den nya jämvägsdragningen
kommer att ge. I pågående debatt i lokaliseringsfrågan har skogens betydelse för kommunen
framhållits som ett skäl att behålla virkesupplag i centrum. Om utlokalisering av verksam
heten kan ske, och förbipasserande på riksvägen under resans gång får se ett virkesupplag, är
det ur sådana aspekter kanske inte enbart en negativ upplevelse.
Vid Ede är det förhållandevis fä människor, vilka stadigvarande vistas på platsen, som blir
störda av verksamheten.
Lokalisering till Ede måste ses som den enda realistiska möjligheten att flytta bort
virkesomlastningen från Ljusdals centrum.

Planen
Ändringen av översiktsplan innebär att markandvändningen i ett område i Ede, närmast norr
om området för ny järnvägssträckning och omedelbart öster om riksväg 83, ändras från
ekologiskt känsligt område till verksamhetsområde, som är avsett för hantering av
skogsråvara. Verksamhet, som etableras, ska ha behov av järnvägsanslutning.
Verksamhetsområdet avgränsas så att det kan inrymma ytterligare verksamhet, jämfört med
den verksamhet som pågår i Ljusdals centrum.
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Ändrad översiktplan för Ljusnans
dalgång;
VERKSAMHETSOMRÅDE I EDE;
LJUSDALS KOMMUN

upprättad i mars 2003 på
samhällsbyggnadsförvaltningen i
( Ljusdal

-■GRÄNSFÖRPLANOMRÅDET
GRÄNS FÖR MARK
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
PROJEKTERAD
JÄRNVÄGSSTRÄCKNING

Projektion: RT 90 2,5 gon V
Skala I :20 000

Rekommendationer
E - Ekologiskt känsligt område
Området är i huvudsak naturområde, som är beroende av älvens vanat1oner. Ny
bebyggelse bör inte tillkomma. Järnvägsspår, som tas ur bruk, bör rivas upp, och
järnvägsbanken användas för gång- och cykeltrafik på tillämpliga sträckor.
Tillfart till befintliga fastigheter i området samordnas med tillfart till verksamhets
området.
Ui- Verksamhetsområde
Området är ett verksamhetsområde, där lastning, lossning och upplag av skogsråvara
tillåts. Endast verksamhet baserad på järnvägstransporter ska tillåtas. Befintliga spår
kompletteras med parallella spår efter behov. Området får fyllas upp och upplag
anordnas. Slänter och skärningar ska återplanteras och endast i omgivningarna naturligt
förekommande arter får användas. Byggnation tillåts endast för verksamhetens behov,
som exempelvis personalutrymmen och station för virkesmätning.
Tillfart anordnas från riksväg 83, i norra änden av verksamhetsområdet. På riksvägen
torde särskilda anordningar för vänstersvängande fordon komma att krävas.
Den byväg, som passerar området i nord-sydlig riktning, ska ersättas med en ny väg
utanför verksamhetsområdet.
Etablering på området ska föregås av detaljplaneläggning.

~

Westin Akustik AB

UTREDNING
2003-02-19

1

Anders Westin/AW
anders.westin@westinakustik.se

EDE TIMMEROMLASTNING- LJUSDALS KOMMUN
EXTERNBULLER - ÖVERSIKTLIG UTREDNING

1

INLEDNING

Befintlig terminal för timmeromlastning från lastbil till järnväg som nu är belägen i
Ljusdals Centrum planeras att flyttas söderut till Ede, i en zon där riksvägen ligger direkt
invid befintligjämväg.
I närzonen till planerad timmeromlastningsterminal finns ett fåtal bostadshus och fritidshus
i riktning mot norr, väster, sydost och nordost. Avståndet från planerad terminalyta till
närmaste bostäder/fritidshus varierar mellan ca 150 - 400 meter i de olika riktningarna.
Något längre mot söder ligger Ede-by.
I denna skrivelse och bifogade 2 kartbilagor redovisas en översiktlig bullerutredning
angående det extembuller som kan förväntas belasta de närmaste bostäderna/fritidshusen.
Beräknade bullernivåer redovisas som bullergradienter på bifogade kartbilagor.
Det skall betonas att beräkningarna är översiktliga eftersom vi i detta läge inte har
kännedom om exakt belägenhet av de olika källpunkterna på terminalområdet. Vidare är
det i nuläget inte bestämt exakt hur terminal verksamheten skall bedrivas, varvid det finns
en viss osäkerhet på förväntad medelnivå i ljudalstring.
Men redovisade bullergradienter visar ändå med god säkerhet förväntad ljudspridning
inom några dB osäkerhet (ca± 2 dBA)
Förväntad maximalnivå är säkrare, eftersom den bestäms av hanteringsljud och skrammel
vars ljudnivå är erfarenhetsmässigt känd från liknande verksamheter.
Arbetet görs på uppdrag av Ljusdals Kommun via Helena Assis.
Beräkningarna baseras på ljudmätningar vid befintlig terminal och på mängduppgifter från
verksamhetsutövaren Trätåg AB samt erfarenhetskunskap från besläktade verksamheter
vid tex timmersortering och mätstationer.

2

RIKTLINJER FÖR BULLER

Bullervillkor för externt buller från verksamheter mot bostäder brukar följa
Naturvårdsverkets Riktlinjer för Externt buller.
För Nyetablerad verksamhet är bullervillkor normalt:
Dagtid vardagar kl 0700-1800:
Natt: kl 2200-0700:
Övrig tid kväll o helg:

LeqA :S 50 dBA (medelnivå)
LeqA :S 40 dBA (medelnivå) , LroaxA :S 55 dBA.
LeqA :S 45 dBA (medelnivå)
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FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

Omfattning och intensitet

I nuläget omlastas ca 450 000 m 3 /år, timmer och massaved.
I framtiden förväntas ca 650 000 m3/år, timmer och massaved.
I nuläget omlastas 2 st tågsätt med 25 vagnar/st varje dygn. (ca 487 tåg/år)
I framtiden förväntas 2.3 tågsätt per dygn med vardera 32 vagnar. (ca 597 tåg/år)
I nulägen räknar man i medel ca 40 lastbilar per dygn. (ca 80 rörelser/dygn)
I framtiden beräknar man ca 55 lastbilar/dygn. (110 rörelser/dygn)
65 % av lastningen antas ske direkt från lastbil till tågvagnar. Ca 35 % av lastningen antas
ske via omlastning från markupplag.
Vid den framtida terminalen kan man därför räkna med en högre ljudbelastning
motsvarande en faktor ca 1.8 i jämförelse med befintlig terminal. (motsvarar ca+ 2.6 dBA
om andra delar är lika.)
Dock finns en osäkerhet om man även i framtiden skall använda en kranförsedd lastbil
eller om man istället enbart skall använda en större (rörlig) lastmaskin med gripkran.
(Med en lastmaskin får man räkna med en något högre momentan ljudalstring, men istället
en något snabbare hantering.)
För lastning med lyftkran på lastbil åtgår i befintlig situation mellan 7-10 minuter för att
omlasta en lastbil med släp. (dvs ca 300-400 minuter effektiv lastning per dygn.)
Mängden timmer utgör ca 35 % av mängden material. Resten är massaved.

2.2

Mätta ljudnivåer
•

Medelnivån vid en omlastning av en lastbil med släp motsvarar ca LeqA = 93 dBA
enligt mätningar vid befintlig terminal.

•

Maxnivån vid omlastning av en lastbil med släp varierar mellan
LmaxA = 107-114 dBA, 1 m och orsakas av slammer, slag och tillfälligt höga
motorpådrag. (Mätt vid hantering av massaved. Timmer ger något högre maxnivå.)

•

Varaktigheten för framtida verksamhet med omlastning av ca 55 lastbilar med släp
bedöms motsvara ca 700 minuter /dygn när man summerar tiden för direkt
omlastning+ indirekt omlastning via lager.
Detta motsvarar ca 50 % av tiden på 24 h (1440 min/dygn).
Detta innebär att medelnivån för omlastningar ligger nära 90 dBA, 1 meter avstånd
med en trolig maxnivå motsvarande 110-115 dBA, 1 meter.

Norra Industrivägen l C, 824 34 Hudiksvall, Tel. 0650-935 15, Telefax. 0650-935 18

~

Westin Akustik AB

3

UTREDNING
2003-02-19

Anders Westin/AW
anders. westin@westinakustik.se

3

BERÄKNINGAR AV EXTERNA BULLERNIVÅER

3.1

Ljudnivå relativt avstånd

På bilaga 1 och 2 visas beräknade bullergradienter för ljud från omlastning+ lastbilar på
det definierade tenninalområdet. Dvs lastbilsbuller som alstras av lastbilar på väg in och ut
inom området. Ljud från anslutningsväg (som kan trafikeras av allmän trafik) är ej
medräknad i bullergradienterna.
För maxnivå har vi räknat med accelerationsljud från lastmaskiner, skrammel vid
omlastning samt eventuella bromskrik från tåg och lastbilar inom det definierade området.
Det skall betonas att beräkningarna gäller för ett sk meteorologisk värsta fall som
motsvaras av medvind och/eller omvänd temperaturgradient varvid ljudutbredningen sker
med en konvex utbredningskurva. (Uppåtriktad ljud som viker av ned mot marken, vilket
innebär att det inte uppkommer någon större mark eller skänndämpning för ett nonnalfall.)
Enligt riktlinjer från Naturvårdsverket skall bullervillkor gälla för ett "meteorologisk värsta
fall".

.
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5
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1/' 5 av verksamheten
Bullerdos LeqA
0

0

fördelat över hela dygnet
Avstånd från
tenninalområde, meter

55dBA
LeaA = 50 dBA
LeaA = 45 dBA
LeaA = 40 dBA
LeaA =

70
120
200
340

mellan kl 0700-2200
Avstånd från
tenninalområde, meter

mellan kl 2200-0700
Avstånd från
tenninalområde, meter

90
155
260
420

42
75
128
220

Tabell 2: Beräknade avstånd för maxnivån LmaxA = 50-55 och 55-60dBA
Maxnivå från skrammel
Bullerdos LeqA
och höga tillfälliga
motorljud
Avstånd från
tenninalområde, meter

55-60dBA
LmaxA = 50-55 dBA
LmaxA =

440
700

Kommentarer

Baseras på 110-115 dBA på 1 m avstånd
Baseras på 110-115 dBA på 1 m avstånd

Kommentarer
•

I tabell 1 visas 3 beräkningsfall som visar inverkan av intensitetens fördelning av
dygnet. I vänstra kolumnen visas medelnivån när verksamheten bedrivs med jämn
aktivitet över hela dygnet.
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•

I den mittre kolumnen visas avstånd för ett fall då 4/5 av aktiviteten sker dagtid och
kväll. (dvs en högre intensitet än vid jämn dygnsfördelning)

•

I den högre kolumnen visas avstånd för ett "nattfall" som motsvarar intensiteten
1/5 av den totala mängden terminalarbete. (Sannolikt ett troligt fall utifrån den
beskrivning vi fick från Trätåg AB)

•

I Tabell 2 visas avstånd för maxnivån. Detta påverkas egentligen inte av
intensiteten men naturligtvis av slumpen, "ordningsregler" och den slutgiltiga
utformningen av anläggningen. (OBS! Maxnivån blir begränsande för
nattakti viteter!)

3.2

Bullergradienter relativt bostäder/fritidshus

Relativ gradienter för bullerdosen LeqA
•

50 dBA gradienten (dygn) innefattar bostadshus som ligger ca 80 meter väster om
terminalen. Vid 4/5 av aktiviteten dag/kväll kommer jordbruksfastighet Lassa ca
200 meter ostnordost nära 50 dBA gradienten. Dessutom torpet (fritidshus) ca 190
meter nordost om terminalområdet.

•

45 dBA gradienten (dygn) innefattar dessutom bostadshus (villa) ca 250 m
sydsydost om terminalens södra del. Vid hög intensitet kvällstid gränsar 45 dBA
gradienten mot söder mot Ede-by ca 330 m sydsydost om terminalområdet.

•

40 dBA gradienten (dygn) innefattar dessutom fritidshus ca 230 meter norr om
Lassa. Vid mycket hög aktivitet under natt kan delar av Ede-by i söder erhålla ljud
över 40 dBA. (Men detta bedöms som osannolikt)

Relativ gradienter för maxnivån LmaxA
Som maxnivå anges en zon med 5 dBA spridning, eftersom maxljuden i ett verkligt fall
alltid varierar. OBS! Maxljud skall jämföras med det riktvärde för maxnivåer (:s 55 dBA)
som gäller för natt. (mht sömnstörningar!)
•

Max 55-60 dBA gradienten med utsträckning på ca 440 meter innefattar ett större
antal bostad/fritidshus i samtliga väderstreck.
Samtliga byggnader som innefasttas av LeqA 40 dBA- gradienten samt dessutom
en stor del av Ede-by samt bostadshus ca 440 m nordnordväst om terminalområdet.

•

Max 50-55 dBA gradienten med utsträckning på ca 700 meter innefattar ett ännu
större antal bostad/fritidshus i samtliga väderstreck. I stort sett hela Ede-by kommer
inom denna gradient.
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SAMMANFATTNING

I denna översiktliga utredning visar beräkningar att ett antal bostads- eller fritidshus
sannolikt kommer inom de bullernivåer som normalt anges som Bullervillkor för externt
verksamhetsbuller.
Speciellt maxnivån (som gäller nattetid) visar en utsträckning som innefattar ett större antal
fastigheter, speciellt i den södra zonen vid Ede-by.
Det skall dock betonas att dessa beräkningar har gjorts utan kännedom om exakt
geografisk placering av olika ljudkällor på terminalområdet. I beräkningarna har vi nu mätt
avståndet från terminalområdets yttre gräns mot alla riktningar.
Vidare skall påpekas att vi inte ritat ut gradienter för det lastbilsbuller och eventuella
rangeringsljud som sker i den smala zonen längst mot norr.
De fastigheter som ligger nära Myra kommer troligen utsättas mer av detta ljud.
(Detta bör studeras i en fördjupad bullerutredning när man bättre känner till exakt upplägg
för omlastningsterminalen.)

W estin Akustik AB

Anders Westin
Bifogat: Bilaga 1 och 2
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Ljusdals

EJ

Kommun

Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsplanering

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Förslag till ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång; Verksamhetsområde i Ede

Rubricerat förslag till ändring av översiktsplan, upprättat av samhällsbyggnadskontoret i maj
2002, har varit föremål för samråd under tiden fr.o.m. 2002-07-03 och t.o.m. 2002-09-15.
Förslaget har tillställts berörda myndigheter, markägare och andra intressenter, politiska
partier, föreningar och bygderåd. Samrådet har annonserats i Ljusdalsposten 2002-07-05,
förslaget har under samrådstiden funnits tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret och
biblioteken i Ljusdal och Järvsö. På kommunens hemsida har samrådet annonserats och hela
förslaget funnits att tillgå.
Yttranden, där ändring av översiktsplanen avstyrks:

Centerpartiet, genom gruppordförande, avstyrker lokalisering av timmerterminalen till Ede,
även om man anser att timmerterminalen i Ljusdals tätort på sikt ska finna annan
lokalisering. En etablering i Ede strider mot miljöbalkens utkast till avgränsning av
riksintresseområde kap. 4 §§ 2 och 6. Området är dessutom av riksintresse för naturvård och
friluftsliv enligt miljöbalken kap. 3 § 6, och etablering får inte ske om naturvärdena skadas.
Omfattande skador på omkringliggande skog befaras. Upplag och omlastning blir väl
exponerade, vilket blir en belastningpå natur- och kulturvärdena.
Centerpartiet, genom kommunkrets ordförande, tillägger att miljöbalken stadgar att
"exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön/år komma till stånd endast om det kan ske
på ett sätt att de inte påtagligt skadar värdena". Området är ekologiskt känsligt med
rekommendationerna: Området bör skyddas mot exploatering, grustäkter får ej förekomma
och skogsbruket bör ta särskild hänsyn. Precis samma grunder som hävdas, att länsstyrelsen
åberopar, när lokalisering vid Skästra avfärdas. Turistnäring och fastboende åsamkas stor
skada vid en lokalisering till Ede. Verksamhetsområdet kommer att ligga parallellt med
riksvägen, som är turiststråket. Det blir en ogenomtränglig barriär mot Ljusnan. Det vackra
landskapet skulle förvandlas till ett industriområde och förstöra helhetsintrycket av att färdas
genom kommunen. Östemäsområdet är sedan I 00 år påverkat av hantering av virke, det finns
inga konkreta planer för området inom de närmaste I O åren och därför torde en flytt inte
vara aktuell av andra skäl än ekonomiska för Trätåg. Banområdet i Skästra måste vara ett
naturligt alternativ, det är ett påverkat industriområde med nästan ingen fast befolkning i
närheten.
LRF:s kommungrupp, genom ordförande, förordar att befintlig översiktsplan inte ändras.
Riksintressena framhålls, och att det inte är önskvärt att etablera ett nytt industriområde i ett
Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00
Telefax 0651- 183 77

Bankgiro
991-2569

Postgiro
3 23 33-7
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känsligt och oexploaterat landskap. Tillströmmande turister ska ej behöva ta med sig bilden
av Ljusdal som en kommun, som inte värnar om sina natur- och kulturvärden. Ljusnans
dalgång är vårt ansikte utåt, som man måste vara försiktig med hur man hanterar, så att vi
inte äventyrar Unesco 's syn på Hälsingland som ett eventuellt världsarv. Vi far inte heller
glömma, att Tidernas väg passerar genom området. Skästraaltemativet bör åter utredas.
Även detta kräver ändring av översiktplanen. Konflikterna med riksintressena borde bli
mindre eftersom det är ett exploaterat industriområde. Esbjörn Sandbäcks förslag bör utredas
närmare.
Jän 1sö hembygdsförening, genom ordförande, och Jän 1sö bygderåd, genom ordförande och
sekreterare, anser att det är viktigt för bygd och skogsnäring, att en terminal anläggs i
kommunen. &le kan inte vara det enda realistiska alternativet. &le med sin vackra natur
kommer efter brobygget att bli ett område för turistisk verksamhet. Den gamla järnvägsbron
blir passage för gång- och cykeltra.ftk. Det bästa alternativet, industriområdet i Skästra, har
ej utretts. Det är inte bangården i Skästra som avses, utan området mellan järnväg och
riksväg väster därom. Området begränsas i söder av en industribyggnad, som kan.flyttas eller
rivas. I övrigt utgörs området av lättbebyggd åker och äng. Miljöpåverkan är liten För
passerande bilister blir terminalen intressant att beskåda och älven skyms endast till mindre
del.
Lena Eriksson, ägare till fastigheten Järvsö-Ede 7:42, godtar inte Edealternativet. Hon bor
inom 200 meter från den tilltänkta terminalen. Hon frågar om kommunen kommer att betala
för fastigheternas värdeminskning eller lösa dem. Samrådsmötet förordade Skästra, och hon
anser att Skästraaltemativet bör kunna utredas vidare. Lokaliseringen behöver inte vara låst
till östra sidan av järnvägen. Hon .framhåller, att det är samma riksintressen på båda
platserna, och att även &le ingår i Natura 2000-området. Det är fler boende, som kommer att
störas av buller och damm i norra &le, än vad förslaget anger. Det är endast alternativen
"centrum" och "Hybo station", som berör fler boende.
Sven Olof Markusson, Karin Rönnholm, Sara Rönnholm, ägare till fastigheterna Järvsö
Ede 11:1 och 9:3, och Ove Rosen, Marianne Henriksson, ägare till fastigheten Ede 10:2,
anser att man gör lätt för sig, när man hävdar, att Ede är det enda realistiska alternativet.
Värnar man om kommunens invånare borde man välja ett alternativ, som drabbar så få
människor som möjligt. De anser sig nonchalant behandlade. Om det går att bara "efter
behov" ändra ett ekologiskt känsligt område till verksamhetsområde, torde det gälla andra
områden också. Miljöbalkens riksintresseparagrafer måste ha samma betydelse om det så
gäller Ede, Skästra eller något annat område. Skästra bangård anses inte ordentligt utrett,
det finns gott om mark mellan riksväg och järnväg och drabbar knappast någon bebyggelse.
Att området ligger inom riskzonför 100 års.flöde torde inte längre vara ett hållbart argument.
Norrkämstaområdet är inte ens utrett, ett utmärkt alternativ, som man helt förbisett.
Ede vägsamfällighet, genom ordförande, frågar hur ett ekologiskt känsligt område plötsligt
kan "klassas" som verksamhetsområde. Miljöbalkens riksintresseparagrafer torde ha samma
värde oavsett plats. &ie/Edänge, som är ekologiskt känsligt, är beroende av Ljusnans
årstidsvariationer och känsligt för förändringar i hydrologin. Våtmarkerna har stor betydelse
för häckande fåglar samt uttrar och flodpärlmussla. Timmerterminalen förstör gammal
kultur- och naturmiljö och förfular turismsatsningarna Tidernas väg/Fjällvägen samt
Ljusnans dalgång. Odlingslandskapet är småskaligt och av månghundraårig historisk hävd.
Jordbruket som bedrivs i området är småskaligt modernt men djurhållningen baseras på
lantraser fjällko I rödkulla. Byggnadsbeståndet har anor från 1600- 1700-talet. Ytterligare
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fastigheter med åretruntboende kommer att drabbas på ett sådant sätt att det är omöjligt att
bo kvar, och boendemiljön för övriga närboende blir betydligt försämrad Verksamheten ger
negativa effekter på landsbygdsmiljön. Sådana effekter tillhör naturligt en tätort. 1979 och
1987 har kommunen sagt nej till utbyggnad av Ede I Edängeforsm·na. 1989 har kommunen
sagt nej till timmerterminal i Ede. En av anledningarna var då, att natur- och kultun,ärdena i
området samt att det rörliga friluftslivet ansågs vara allvarligt hotade. Dessa argument torde
vara än starkare i dag, när vi har EU's direktiv att ta hänsyn till.

Gunnar Åkerblom, Sörvåga 4:26, anser att det inte ska fattas beslut om ändring av
översiktsplanen utan man ska avvakta, tills frågan om den nya järnvägsbrons och banans
tillåtlighet är avgjord och beslutet vunnit laga kraft. Han framhåller regeringsbesluten 1979
och 1987, då Edängeforsen och Edeforsen undantagits från exploatering. Mellanljusnan
ingår även enligt regeringens beslut i det av EU stödda projektet "Natura 2000 ", vilket
förstärker områdets status av riksintresse och krav på fortsatt orördhet. Trots de omfattande
skyddsföreskrifterna vill man förgripa sig på det unika landskapsrummet mellan de båda
forsarna. I första hand med en järnvägsbro och i andra hand med träterminalen, vilket
ytterligare reducerar naturmiljön och minskar värdet för turism och friluftsliv i den
skyddsförklarade zonen. Träterminalens tillkomst är beroende av att järnvägsföretaget
kommer till stånd. Järnvägsföretagets tillåtlighet prövas i miljööverdomstolen och
regeringsrätten. Sakägare föreslår ett nytt broläge ca 1 km norr om befintlig järnvägsbro.
Här skulle skadorna på landskapsbild, natur- och kulturmiljö bli obetydliga jämfört med
föreliggande projekt. Det är helt klart att träterminalen bör flyttas ut från Ljusdals tätort.
Hybo station framstår som det bästa alternativet. Lokalisering till Hybo station har vissa
nackdelar i form av sämre tillfartsvägar och problem med återanknytning till spårsystemet till
stambanan, vilket medför ökade kostnader. Dessa kan kanske till viss del uppvägas av lägre
anläggningskostnader för uppströmsalternativet för den nya järnvägsbron. Tillfartsvägarna
till Hybo har i långa tider varit mindre bra och Hybo samhälle skulle gynnas av en
upprustning av vägnätet. Det erbjuder sig nu tillfälle att göra en helhets/ösning på
kommunikationsfrågorna i Ljusdal: ny järnvägsbro, nytt banläge, ny landsvägsbro med
anslutningar, tillfartsväg till Hybo, utflyttning av träterminalen från centrum. Den tunga
timmertrafiken skulle ej mer beröra riksväg 83, och man skulle slippa det förfulande
verksamhetområdet i det unika natur- och kulturområdet med den ståtliga landskapsbilden
kring älvavsnittet mellan Edängeforsen och Edeforsen. I detta känsliga landskap måste man
välja den lösning, som gör minst skada på miljön. Det, som nu sker, är början på "de små
stegens tyranni", man tar en liten bit här och en liten bit där, och förr än man anar, är det
som man ville bevara förvanskat och ödelagt. Först och främst måste man respektera
gällande beslut om bevarande och skydd. Sedan måste man skaffa sig en helhetssyn på alla
ingående projekt och bieffekter och göra en helhetsbedömning. Det skulle ge underlag för
rationella lösningar med utvecklingspotential och samtidigt spara betydande miljövärden.
Det finns motsägelse i ändring av översiktsplanen och kommunprogrammet "/ Ljusdal är det
möjligt". I det senare talas om hänsyn till vår värdefulla och känsliga miljö, om turismen som
en viktig del i Ljusdals framtid, om bevarande av det riksintressanta kulturlandskapet för
ekologisk, långsiktig, hållbar utvecklig, och om en varlig utveckling på naturens villkor.
Ligger det allvar bakom dessa fraser? Ett visst hopp inför framtiden är att tanken väckts på
en helhetsbedömning av hela områdets potential och möjlighet till turistisk utveckling i
"Utvecklingsprojekt Mellanljusnan ". I projektet föreslås, att porta/skyltar ska sättas upp
bl. a. vid Edevågen. Om järnvägsbro och terminal genomförs innebär det, att resande
söderifrån strax- efter att de passerat skylten i stället för den unika landskapsbilden med fri
vattenyta, öppet odlingslandskap med betande djur och ostörd utsikt över dalgången i stället
stöter på en träterminal, möter tung timmertrafik, ser en förfulande järnvägsbro och måttlösa
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banvallar i ett alltmer förbuskat landskap. På vilket sätt ska Ljusnandalen, som är
landskapets pulsåder och huvudattraktion presenteras?
Sören Görgård, ägare till fastigheten Järvsö-Ede 18:1, motsätter sig ändring av
översiktsplanen, eftersom syftet är att bereda möjlighet till att placera timmerterminalen i
Ede. Han hänvisar till den i miljöbalken fastslagna känsliga naturen. Det är inte acceptabelt
att förstöra området för bybor, turister och trafikanter efter riksväg 83.
Carita Järvinen, ägare till fastigheten Järvsö-Ede 8:33, frågar varför inte timmerterminalen
flyttas till Tal/åsen, Hybo, Norrkämsta eller varför den inte får bli kvar i Ljusdal. Det är ett
anständighetskrav att omfattningen av projektet markeras på plats, så att alla berörda
inklusive passerande turister kan se, vilket vansinnesprojekt det är. Man försöker utplåna Ede
från kommunkartan. I övrigt instämmer hon helt och fullt i Gunnar Akerbloms yttrande.
Ljusdals Fornminnes- och hembygdsförening, genom intendenten en/ uppdrag, framhåller
att timmerterminalen påverkar bygden som helhet. I dag är "Tidernas väg" också "Tidernas
timmen,äg". Det är vällovligt att hitta en bättre lösning på detta förhållande. 3 alternativa
lokaliseringar föreslås. 1. Bandelen förlängs genom dalgångarna Söromberget och Vallen
fram till industriområdet i Bränta. 2. Ett ca 150 ha stort område öster om Snäre med
spårmöjlighetfrån Hudiksvallsbana11. 3. Efter broläget delas banan och den nya delen går i
tunnel under Kläppaåsen för att komma fram i Södra Sjöbo, gå över Norrkämstaängarna, och
ansluta på raksträckan i Kolsvedja. På Norrkämstaängarna byggs en terminal för lastning
och upparbetning av timmer, ton,, den kommunala åten,inningen och fastbränslen m.m. På
köpet får man bergmassor till brobygget, snabb förbifart för tåg som inte stannar i Ljusdal,
säkrare förbifart för gifttåg och viss dubbelspåreffekt. I alla tre alternativen går det att få bra
väg/ösningar, och samtliga alternativ gör mer för Ljusdals infrastruktur och ger större
arbetsvolymer under genomförandeskedet.
Färila byaråd, genom ordförande, anser att vägtransporternas längd ska minimeras, vilket
på sikt är till gagn för samhället. Därför kan investeringar i järnväg säkert bli lönsamma.
Minst två förslag borde kunna ställas mot &l.e. Industri och sysselsättningseffekter bör
beaktas vid val av plats, ge förslag angående investeringsbehov och finansiering vid olika val.
Nuvarande lastningsplats är mindre lämplig. Det är inte tillfredställande att endast ett
alternativ beaktas, samt att vägtransporterna förlängs med &l.e som lokalisering.
Utredningen är låst till befintligt järnvägsnät och har inte beaktat andra samhällsaspekter
och dess transportbehov. Miljöhänsyn på transporter saknas. I byarådets visioner för att
utveckla Färila och säkerställa byns fortlevnad anges utbyggnad av ett stickspår från
järnvägskurvan i &l.änge till Färila. En timmerterminal kan då lokaliseras till Bränta. Spåret
skulle tillgodose även andra företags transportbehov.
Yttranden med synpunkter på förslaget:

Länsmuseet konstaterar att det finns uppenbara miljömässiga fördelar med att omlastningen
förläggs utanför Ljusdals centrum. Det kommer dock att påverka Ljusdals betydelse som
järnvägsort. Samhällets växte upp och utvecklades med stambanans etablering. Bebyggelse
och kulturmiljöer, som idag betraktas som kulturhistoriskt intressanta, har direkt samband
med gods- och persontrafikens etablering och expansion. När omlastningen av skogsråvara
förläggs utanför Ljusdals centrum bryts delvis detta samband. I planförslaget konstateras, att
en lokalisering till Dellenbanan inte är aktuell av kostnadsskäl. Därmed görs ingen
beskrivning av natur- och kulturmiljökonsekvenserna av en lokalisering till det området. Det

5
måste dock påpekas, att en lokalisering till Bybo station torde vara det alternativ, som
påverkar kulturmiljövärdena minst. Dessutom skulle lokaliseringen medföra en upprustning
av den historiskt viktiga Dellenbanan och en vitalisering av järnvägsmiljön i Bybo.
Länsmuseet anser, att ur kulturmiljösynpunkt är det landskapsbilden som påtagligt skadas
med en lokalisering till &le. Detta anges också i förslaget. Risken är uppenbar, att den
föreslagna lokaliseringen av verksamheten tillsammans med järnvägens nya dragning
kommer att minska områdets kulturhistoriska värden.
Verksamhets- och ledningsservice, Kulturförvaltningen, genom verksamhetschefen,
förutsätter, att hänsyn tas till kulturmiljön i området.
Samhällsbyggnadsnämnden, miljöenhetens delegationsbelut, .framför att Ljusdals centrum
bör be.frias från all lastning och lossning av skogprodukter på grund av buller och damning.
Den mellanlagring av biobränsle, som förekommer på Östernäsområdet, kan vara störande
för närboende, och kan komma att beröras av en eventuell flytt. En lokalisering av
mellanlagring av biobränsle till &le kan komma att kräva större ytor än vad som angetts för
översiktsplanens verksamhetsområde. Företaget, som bedriver verksamheten bör ges
möjlighet till samråd Hänsyn till närboende bör tas när höga belysningsarmaturer placeras.
Det finns risk för förorening av närbelägna vattentäkter, och dessa bör inventeras och
provtas i den fortsatta planläggningen. Plats för bullerplank eller bullervall bör reserveras,
då vissa bostäder kan utsättas för störande buller.
Företagarna i Ljusdal anser att om man vill undvika olägenheter för boende och miljö, är
ingen av de i förstudien studerade platserna direkt lämplig för verksamheten. Ede tycks
emellertid som den rimligaste lokaliseringen. Här finns samordningsvinster med stambanan.
Om en anledning till flyttning av timmerterminalen från Ljusdals centrum är möjligheterna
att utveckla centrum i positiv riktning, är det viktigt, att kommunen tar nödvändiga initiativ
för att komma tillrätta med Östernäsproblematiken. Om timmerterminalen flyttas, utan att
Östernäsområdet snyggas upp, blir det förfallna sågverksområdet en större och mer synlig
skamfläck än vad det är i dag.

Yttranden, där ändring av översiktsplanen tillstyrks:

Green Cargo AB, ser positivt på att flytta rundvirkeshanteringen från Ljusdals bangård Det
är av största vikt att tillräckligt stora ytor reserveras, så att terminalen kan trafikeras med
ellok och att lokföraren ensam kan utföra vagnomsättning, t.ex. bör inga plankorsningar
finnas på terminalen.
X-Trafik AB, ser positivt på en flyttning av terminalen, det är en nödvändig åtgärd om
Ljusdals nya resecentrum ska fungera i .framtiden. Det innebär att Ljusdals resecentrum ges
bättre utrymme, bl. a. skapas möjligheter till fler P-platser.
Banverket, är positiv till förslaget, det stämmer med Banverkets intentioner. Banverket anser,
att omlastningen i Ljusdals centrum ska vara kvar till dess det är klart med nytt
verksamhetsområde i Ede. Finansieringen av den nya anläggningen är inte klar.
Samhällsbyggnadsnämnden tillsyrker förslag till ändring av översiktsplan.
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Yttranden utan erinran eller synpunkter:

Vägverket, Region mitt
Ljusdals Elnät AB
Fortum Distribution AB,f.d Birka Energi
Kommunala handikapprådet

Länsstyrelsens yttrande:

Länsstyrelsen, fysisk planering, framför statens samlade syn på planförslaget. Området
omfattas av riksintresse för nat11n1ård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det
omfattas av hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Bestämmelserna innebär
emellertid inget hinder för utveckling av exempelvis det lokala näringslivet om inte värdena
påtagligt skadas. I rapporten "Ljusnan" (2002: 1) har länsstyrelsen redogjort bl.a. för
innebörden av hushållningsbestämmelserna. Förslaget till översiktsplan gränsar i öster till
Ljusnan, som är ett Natura 2000-område. Vägverket har utpekat riksväg 83 som riksintresse
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken, då vägen är av särskild betydelse för regional och interregional
trafik. Banverket har utpekat befintlig sträckning av Norra stambanan och i stonmätsplanen
föreslagna nya stråk inklusive markreservat för planerade ny- och ombyggnadsåtgärder som
riksintresse. Översiktsplanens syfte är att tillskapa ett verksamhetsområde inom en del av
Ljusnans dalgång, som utpekats som ekologiskt känsligt. Länsstyrelsen bedömning är att
exploatering av området kan lokalt innebära en betydande påverkan på landskapsbilden, men
att riksintresset inte påtagligt skadas. Vad gäller människors hälsa och miljö, är det
angeläget, att omlastningen upphör i centrala Ljusdal. Av miljö- och trafiksäkerhetsskäl är
det inte heller lämpligt att transportera timmer med lastbil längre sträckor. Ett skyddsavstånd
på 200 meter från terminal till bostadsbebyggelse kan vara för kort, närboende på längre
avstånd från terminalen kan komma att påverkas negativt av både buller och damm.
Kommunen har ansvar, när det gäller villkora verksamheten, så att olägenheterna för boende
minimeras. Den föreslagna verksamheten kommer att påverka nah1rmiljön negativt.
Verksamheten bör begränsas area/mässigt och anpassas till omgivande terräng och miljö för
att minimera de negativa effekterna. En djupare analys av verksamhetens påverkan på
omgivningen bör ingå i kommande detaljplanering.
Länsstyrelsen uttalar att kommunen utrett möjliga alternativ för omlokalisering av
virkesomlastningen i Ljusdals centrum. Efter sammanvägning av alternativens för- och
nackdelar och med hänsyn till gällande förutsättningar är länsstyrelsen överens med
kommunen att lokalisering till Ede är det lämpligaste alternativet. Handlingen bör
kompletteras med ett avsnitt som behandlar planens inverkan på miljömålen. Det är
ofrånkomligt att verksamhetsområdet kan innebära stor negativ påverkan lokalt, och det är
viktigt att kommunen i detaljplane- och bygg/avskedet ställer krav på verksamheten, så den
negativa påverkan i möjligaste mån begränsas.
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Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
Riksintressen
Ett riksintresse för naturvård eller friluftsliv är i sig inte ett skyddat objekt. Från fall till fall
måste det avgöras, vilka åtgärder som kan bedömas tillåtliga. Det är heller inte sannolikt att
samma bedömning görs för olika objekt, även om jämförda objekten i sig utgör riksintresse av
samma kategori. Ett riksintresse kan sägas vara ett av staten påtalat allmänt intresse. Det är
naturvårdsverket, som beslutat om riksintressena för naturvård och friluftsliv, och det är
länsstyrelsen, som bevakar statens intressen vid kommunernas planläggning. Av
översiktsplanen ska framgå, bl. a. hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen.
Länsstyrelsens bedömning är, vad avser att lokalisera ett verksamhetsområde till Ede, att
riksintressena inte kan anses ta påtaglig skada av föreslagen verksamhet, även om det lokalt
för Iandskapsbilden kan innebära stor påverkan. Detta framgår av länsstyrelsens yttrande.
Ekologiskt känsligt område
I översiktsplanen skall redovisas bl. a. de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer,
som bör beaktas, vid beslut om användning av mark och vatten. Det område, som
planändringen gäller, är i gällande översiktsplan benämnd ekologiskt känsligt område. I flera
yttrande ifrågasätts om det är möjligt att "bara" ändra delar av ett ekologiskt känsligt område
till ett verksamhetsområde.
Resultatet av en planläggning är aldrig en optimal produkt, där alla intressen kan tillgodoses.
Det är alltid motstående intressen, som måste vägas mot varandra. Här görs bedömningen, att
det tyngst vägande allmänna intresset är att verksamheten utlokaliseras från Ljusdals tätort.
Hanteringen på Ljusdals bangård innefattar även stora miljö- och riskfaktorer. Att det är
angeläget, att omlastningen lokaliseras utanför Ljusdals centrum, framhålls också i flera
yttranden. Alternativet att transportera virket på lastbil är inte heller ett allmänt intresse, som
även det innefattar stor miljö- och riskfaktorer. Dessa skäl väger tyngre i den avvägning, som
gäller att tillåta exploatering i ett ekologiskt känsligt område, där exploateringen inte avses
tillåtas i områdets känsligare partier utan avgränsas till ett område, som påverkas av riksväg,
befintlig och ny järnvägssträckning.
Förstudie och av förstudien föranledda ställningstaganden
Planarbetet påbörjades med att ett antal olika lokaliseringar studerades i förstudie
"Lokalisering av Trätåg AB:s virkesomlastning i Ljusdals kommun; 7 alternativ" upprättad av
samhällsbyggnadskontoret i mars 2000. Anledning till att i det tidiga skedet översiktligt
studera olika områden, var att finna den eller de platser, till vilka det fortsatta arbetet kunde
koncentreras. Efter samråd kring förstudien och vissa kompletteringar i utredningsmaterialet
togs beslutet, att föra fram ändring av översiktsplan för Ljusnans dalgång för ett område i
Ede. Med denna arbetsordning var det möjligt att minimera antalet lokaliseringsalternativ.
Detta framgår också av förslaget till ändrad översiktsplan. Ifall omlastning av virke från
lastbil till tåg ska fortgå i framtiden, återstår Ljusdals centrum som den enda alternativa
omlastningsplats till det i översiktsplanen föreslagna verksamhetsområdet. Om verksamheten
inte kan tillåtas på någon av dessa platser blir konsekvensen att virket fraktas söderut med
lastbil.
Alternativa lokaliseringar
I yttrandena nämns emellertid ett antal olika områden som outredda eller inte tillräckligt
utredda. Det är Skästra, Hybo station, Tallåsen, Norrkämsta, Ljusdals bangård, Bränta, ett
område öster om Snäre och Norrkämstaängarna.
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Vid samrådsmöte 2001-03-19 framhölls Skästra, som det alternativ vilket borde utredas
vidare. Då inte bara bangårdsområdet utan även områdena söder och väster därom. Detta
föranledde till ett nytt samråd med länsstyrelsen, som 2001-11-08 bl. a. uttalade: "Läns
styrelsens uppfattning är att en lokalisering till Skästra står i direkt strid med riksintresset.
Timmerterminalen kommer att bli ett dominerande inslag i landskapsbilden även sett från
östra sidan av älven vilket, jämfört med övriga lokaliseringsförslag, ytterligare förstärker
alternativets negativa påverkan på riksintresset samt natur- och kulturmiljö." och "Samman
fattningsvis anser Länsstyrelsen att alternativ Skästra är det sämsta och mest kontroversiella
både ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Lokaliseringen står i direkt strid med riksintressena i
Ljusnans dalgång. Endast om timmerhanteringen ryms inom nuvarande bangårdsområde och
om korsande trafikrörelser i plan med norra stambanan undviks kan en förläggning till Skästra
övervägas."
De förutsättningar under vilka länsstyrelsen kan överväga att acceptera en lokalisering till
Skästra, är inte möjliga att uppfylla. Detta framgår av förstudien. Som ovan angetts, har
länsstyrelsen till uppgift att bevaka kommunens planering vad gäller att tillgodose
riksintressen och miljö- och säkerhetsfaktorer. En fortsatt planläggning i strid mot läns
styrelsens uppfattning, som grundas på de ovan angivna skälen, är inte genomförbar. Enligt
plan-och bygglagens kapitel 12 är dessa skäl i princip de enda skäl, som ger länsstyrelsen rätt
att upphäva ett kommunalt beslut om detaljplan. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att
föra fram ytterligare diskussioner kring Skästraalternativet.
Lokalisering till Bybo station har studerats i förstudien, som ett av tre lägen efter
Dellenbanan. Skälen till att lokalisering utefter Dellenbanan förkastats är samhälls
ekonomiska. Om Dellenbanan ska kunna användas krävs en avancerad teknisk och kostsam
järnvägsombyggnad. Därutöver krävs investeringar i det allmänna vägnätet. Det är inte heller
klargjort, huruvida man kan frigöra Ljusdals bangård från virkeståg vid omlastning på
Dellenbanan utan ytterligare stora ekonomiska insatser. Detta framgår också av förstudien
med efterföljande samrådsbehandling. Att natur- och kulturmiljövärdena skulle påverkas
mindre vid en lokalisering till Dellenbanan än vid lokaliseringen till Ede kan inte uppväga de
höga kostnaderna.
Lokalisering till Tallåsen har inte studerats i förstudien. Anledning är att förutsättningarna för
en lokalisering inte uppfyllts. När diskussionerna kring en ny lokalisering förts, har från
intressenterna framförts vissa förutsättningar för att en omlokalisering ska accepteras. Bl. a.
ska platsen ligga söder om bron över Ljusnan i Ljusdal, den plats där riksvägarna 83 och 84
möts. Detta är av transportekonomiska skäl. Intressenternas acceptans för en omlokalisering
måste också vägas in i den samlade bedömningen, ifall en planläggning ska komma till ett
framtida genomförande.
Lokalisering till Norrkämsta har framförts inte bara under samrådstiden utan även i tidigare
diskussioner. Anledning till att området förs på tal är ett i detaljplan för Norrkämsta
industriområde utlagt stickspår. Lokalisering har mycket översiktligt studerats, och etablering
på området innebär att omlastningen skulle ta i anspråk stora delar av den mark där
industribebyggelse ligger, vilket innebär att befintliga industrilokaler måste rivas. Vad gäller
stickspåret, är den delen av detaljplanen inte genomförbar i dag. Enligt de bestämmelser som
gäller för utformning av ny järnväg måste stickspåret anslutas till Ljusdals bangård. Detta
medför stora konsekvenser för bostadsbebyggelsen, som ligger mellan Norrkämsta och
Ljusdals centrum. Dessa skäl syns tillräckliga för att inte ytterligare utreda frågan .
Befintlig lokalisering i Ljusdals centrum har studerats i förstudien och behandlats i förslag
till ändring av översiktsplan, och därav framgår skälen, varför omlastningen i centrum inte
bör tillåtas.
De föreslagna lokaliseringarna Bränta, ett område öster om Snäre och
Norrkämstaängarna innefattar alla nyanläggning järnväg. För att motivera investeringar av
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sådan storlek krävs att samhällsnyttan i projektet kan räknas i positiva termer. För att göra det,
måste betydligt större underlag för bandelen än vad 2 - 3 virkeståg om dagen ger upphov till.
Övrigt
Att jämvägsföretaget prövas i olika högre instanser kan inte vara skäl att stoppa ändringen av
översiktsplan. Kommunen har en gällande översiktsplan i vilken jämvägsföretaget prövats
tillåtligt, och vad som nu sker är en anpassning till den planen. Ändring av översiktsplanen
har inget med överprövningen av jämvägsföretaget att göra.

Synpunkter på översiktsplanen, som berör detaljutformning av verksamhetsområdet, kommer
att behandlas när detaljplan upprättas.
Förslag till åtgärder
Översiktsplanen kompletteras med ett avsnitt om planens inverkan på miljömålen. Vidare
studeras närmare skyddsavståndet till befintlig bostadsbebyggelse med avseende på buller och
damm . Områdets avgränsning på mark ses över med tanke på eventuell utökad verksamhet.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång; VERKSAMHETSOMRÅDE I EDE,
kompletteras med samrådsredogörelsens förslag till åtgärder
Förslag till ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, VERKSAMHETSOMRÅDE I EDE
ställs därefter ut till granskning

Ljusdal 2002-10-29

Helena Assis
1:e planingenjör

1 (2)

GRANSKNINGSYTTRANDE
2003-05-05

402-3623-03

2003 -05- O8

Länssfy_relsen
Gävleborg
Fysisk planering
Rolf Bergström
Tel 026-17 13 10
E-post rolf.bergstrom@x.lst.se

Ljusdals kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
827 80 LfilSDAL

Förslag till ändring av översiktsplan för Ljusnans dalgång
VERKSAMHETSOMRÅDE I EDE
Redogörelse för ärendet
Förslaget till ändrad översiktsplan för Verksamhetsområde i Ede är enligt 4 kap
6 §plan-och bygglagen (PBL) utställt för granskning under tiden 7 mars till 12
maj 2003. Ändringen av översiktsplanen omfattar området mellan riksväg 83
och Ljusnan och sträcker sig från järnvägsbron över Edängeforsen i norr till
den planerade nya sträckningen av Norra stambanan i söder. Ändringen
genomförs för att skapa förutsättningar för att kunna lokalisera ett
verksamhetsområde för hantering av skogsråvara till området.
Under utställningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över
ändringen av översiktsplanen.. Yttrandet utgör statens samJade syn på
planförslaget. Av yttrandet ska enligt 4 kap 9 § PBL framgå om
• riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken inte tillgodoses.
• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken överskrids.
• frågor som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt
sätt.
• bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller till behovet av skydd mot olyckor.

Riksintresse
I översiktsplanen behandlas riksintressen under rubriken "Riksintressen och
förordnanden". Kapitlet ska kompletteras med uppgifter om att angränsande del
av Ljusnan är skyddad som ett Natura 2000-område. Vidare måste innehållet i
kapitlet kompletteras med att riksväg 83 och den befintliga sträckningen av
Norra stambanan samt det föreslagna nya stråket inklusive dess markreservat är
utpekade som riksintressen enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer, mellankommunala frågor
Ändringen av översiktsplanen innebär ingen konflikt med gällande
miljökvalitetsnormer. Genom ändringen skapas förutsättningar för att lokalisera
en terminal för omlastning av skogsråvara från lastbil till tåg till det aktuella
området. Färre lastbilsekipage på vägarna mellan terminal och förbrukare är
positivt för berörda kommuner både ur miljö- och trafiksäk:erhetssynpunkt.

Postadress

Besöksadrcss

Telefon

Telefax

801 70 GÄVLE

Borgmästarplan

026-17 10 00

026-17 13 75
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Hälsa och säkerhet
Genom den föreslagna ändringen av översiktsplanen planeras för verksamheter
som kan komma att påverka omgivningen negativt. Främst gäller det buller
men även dammspridning kan komma att utgöra ett problem. Av den
redovisade översiktliga bullerutredningen framgår att åtgärder krävs för att
reducera bullret. Eftersom det är fråga om en nyetablering ska
Naturvårdsverkets riktvärden gälla.

I samband med detaljplanering av området måste ytterligare studier göras. Det
innebär krav på en mer noggrann bullerutredning och att en handlingsplan för
att lösa bullerproblemen utarbetas. Bullerdämpande åtgärder, tidsbegränsningar
och eventuell inlösen av fastigheter kan bli aktuella. Vidare krävs en
redogörelse för problematiken med dammspridning. Förslag på åtgärder för att
minimera eventuella problem ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.
Övrigt
Översiktsplanen saknar en redovisning av påverkan på miljömålet Ett rikt
odlingslandskap.
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Kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsplanering

ÄNDRAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSNANS DALGÅNG
VERKSAMHETSOMRÅDE I EDE

UTLÅTANDE
Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, verksamhetsområde i Ede, upprättad av
samhällsbyggnadsförvaltningen i mars 2003, har under tiden fr.o.m. 2003-03-07 t.o.m.
2003-05-12 varit utställd till granskning. Utställning kungjordes i Ljusdalsposten 2003-02-28.
Planen har varit tillgänglig för granskning i förvaltningshuset och funnits att tillgå på
kommunens hemsida.
Under utställningstiden har yttranden inkommit från Vägverket, Banverket, Gunnar
Åkerblom, styrelsen för Ede vägsamfällighet, LRF's kommungrupp, Inge Söderberg m.fl .,
och länsstyrelsen.

Vägverket och Bam1erket har inget att erinra.
Gunnar Akerblom, Sörvåga 4:26, förordar en lokalisering till Skästra, söder om befintlig
bangård och väster om stambanan. Han anser, att beslut om ändring av översiktsplan inte
kan fattas, innan det s.k. Skästra Västra-alternativet är utrett och redovisat. Vidare bör beslut
om översiktsplanen inte fattas förrän frågan om den nya järnvägsbrons tillåtlighet avgjorts
och det beslutet vunnit laga kraft.

Ede vägsamfällighet gm ordförande hänvisar till tidigare skrivelser daterade 01-11-28 och
02-08-28.
LRF:s kommungrupp, ordförande gm Stephanie Kristofers, menar att enligt miljöbalken
skall projekten ny järm1ägssträckning, timmerterminal och bergtäkt bedömas tillsammans.
Vidare påtalas att det inte beaktats att verksamhetsområdet gränsar till ett Natura 2000område och att inte hänsyn tagits till miljömålet "Ett rikt odlingslandskap ". Det måste finnas
andra alternativ, som ger mindre effekter på miljön och människors hälsa och säkerhet.
Länsstyrelse och kommun har ej följt de regler som gäller avseende skydd för områden av
riksintressen vid exploatering. Slutligen efterlyses en kostnadsberäkning för de olika
alternativen.

Skrivelsen från Inge Söderberg med fl. är underskriven av 12 personer. 6 fastigheter i
området är representerade nämligen Jän 1sö-Ede 8:35, Järvsö-Ede 8:33, Järvsö-Ede 6:19,
Järvsö-Ede 6:25, Järvsö-Ede 6:26 m.fl. och Jän 1sö-Ede 3:26. De vidhåller samtliga under
samrådstiden inkomna skrivelser där ändring av översiktsplanen avstyrks, dvs. från
Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00
Telefax 0651- 183 77

Bankgiro
991-2569

Postgiro
3 23 33-7

E-post:
kommun@ljusdal. se

centerpartiet gm gruppordförande dat. 2002-09-04, centerpartiet gm kommunkretsordförande
ink. 2002-09-16, LRF:s kommungrupp gm ordförande ink. 2002-09-16, Järvsö
hembygdsförening gm ordförande och Järvsö bygderåd gm ordförande och sekreterare dat.
2002-08-27, Lena Eriksson ägare till fastigheten Järvsö-&le 7:42 ink. 2002-09-12, S-0
Markusson, Karin Rönnholm och Sara Markusson ägare till fastigheten Järvsö-&le 11: 1; 9:3
samt Marianne Henriksson och Ove Rosen, ägare till fastigheten Järvsö-&le 10:2 dat. 200208-30, &le vägsamfällighetsförening gm ordförande dat. 2002-08-29, Sören Görgård ägare
till fastigheten Järvsö-&le 18:1 ink. 2002-09-16, Gunnar Akerblom ägare till fastigheten
Sörvåga 4:26 dat. 2002-09-15, Ljusdals Fornminnes- och hembygdsförening gm intendenten
en!. uppdrag dat. 2002-09-11, Carita Järvinen ägare till fastigheten Järvsö-&le 8:33 dat.
2002-09-15, Färila byaråd gm ordförande dat. 2002-09-05 samt länsmuseet dat. 2002-09-12.
De stöder även LRF:s kommungrupps skrivelse daterad 2003-05-09. Därutöver påtalas
miljöbalkens intentioner att nya broar, bergtäkt och timmerterminal ska bedömas som en
helhet samt att kommun och länsstyrelse inte beaktat närheten till Natura 2000-område. Det
regionala miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" nämns ej.
Länsstyrelsens granskningsyttrande utgör statens samlade syn på planförslaget, i vilket det
enligt PBL 4 kap 9 § ska framgå
• om riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken inte tillgodoses
• om en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken inte tillgodoses
• om frågor som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
• om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till
behovet av skydd mot olyckor.
Länsstyrelsen anser att under rubriken "Riksintressen och förordnanden" ska kapitlet
kompletteras med uppgift om angränsande Natura 2000-område. Vidare ska komplettering
göras med utpekade riksintressen enligt kap 3 § 8 miljöbalken, vilka utgörs av riksväg 83,
Norra stambanans befintliga sträckning samt dess nya sträckning med dess markreservat.
Länsstyrelsen menar att planen innebär ingen konflikt med gällande miljökvalitetsnormer.
Planen skapar förutsättningar för omlastning av skogsråvara från lastbil till tåg, vilket
positivt både ur miljö- och trajiksäkerhetssynpunkt. Länsstyrelsen konstaterar att planerade
verksamheter kan komma att påverka omgivningarna negativt. Detta gäller främst buller och
dammspridning. När detaljplan görs måste bullerstudierna utredas noggrannare och en
handlingsplan för lösa bullerproblemen utarbetas. Vidare krävs en redogörelse för
problematiken med dammspridning. Slutligen saknas en redovisning av påverkan på
miljömålet "Ett rikt odlingslandskap ".

Samhälls byggnadsförvaltningens yttrande
Alternativ lokalisering
Planarbetet påbörjades med att en förstudie med ett antal alternativa lokaliseringar togs fram.
Regionala myndigheter behandlade förstudien i samråd. Samrådet redovisas i redogörelse
daterad 2000-10-18. Planberedningen beslutade, § 8/00, att vidareutreda lokaliseringar i Hybo
och Ede samt att samråda med berörda. Till samrådsmöte, som hölls i förvaltningshuset 200103-19, kallades ett drygt 50-tal fastighetsägare med personliga brev. Cirka 40 personer
hörsammade kallelsen. Från samrådsmötet finns anteckningar. Samrådsmötet ansåg att
Skästraaltemativet skulle studeras ytterligare. Förnyat samråd med länsstyrelsen angående
Skästraaltemativet företogs. Samrådsyttrande från länsstyrelsen är daterat 2001-11-08. Enligt
plan- och bygglagen 12 kap ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut i planfrågor när det
gäller bl.a. att ett riksintresse enligt miljöbalken 3 eller 4 kap inte tillgodoses eller att risk för

människors hälsa och säkerhet föreligger. Med stöd av dessa paragrafer framhåller
länsstyrelsen i samrådet att Skästraalternativet är det sämsta och mest kontroversiella
alternativet. Det står i direkt strid med riksintressena enligt 3 och 4 kap miljöbalken, och
säkerhetsrisker befaras med tung trafik i plan med stambanan. Kommunstyrelsen höll samråd
med verksamhetsägaren och verksamhetsutövaren 2002-03-07. Vissa kostnadsbedömningar
av alternativen gjordes av Banverket, men några kostnadsberäkningar har ej gjorts. För sådana
beräkningar krävs ett mer detaljerat underlag. Bedömningarna visar på att Hyboalternativen
innebär betydliga merkostnader jämfört med Edealternativet.
Efter sammanvägning av alla synpunkter, som framkommit i de olika samråden tog
kommunstyrelsen beslut, § 80/02, att lokalisera verksamhetsområdet till Ede. Här nyttjas den
bansträckning, som friläggs när ny järnvägsbro byggs. Som framgår av handlingarna, är Ede
det enda realistiska lokaliseringsalternativet till virkesomlastning i Ljusdals centrum. Ifall
omlastningen inte kan lokaliseras till Ede, och restriktioner för omlastningen i centrum
påbjuds, kommer virket att transporteras söderut med lastbil.
Kommunstyrelsen beslutade, § 169/02, att ändra översiktsplanen för Ljusnans dalgång, delen
ny järnvägsbro i Edänge. Ett verksamhetsområde ska läggas ut utefter den bansträckning i
Ede, som ska friläggas . Under utställning av den ändrade översiktsplanen har krav på
alternativa lokaliseringar åter framförts. I samrådsredogörelsen daterad 2002-10-29, har
redogjorts för skälen, som föranlett att andra alternativ avskrivits.

Samlad bedömning av exploateringsföretag
I några skrivelser påtalas att en helhetsbedömning av de tre exploateringsföretagen, ny
järnväg med ny bro över Ljusnan, verksamhetsområde och bergtäkt, inte företagits.
Den samlade bedömningen av exploateringsföretag görs i kommunens översiktsplan.
Exploateringsföretagens villkor prövas därefter enligt olika lagrum i miljöbalk, plan- och
bygglag och järnvägslag. I nu framlagt förslag till ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång
görs den samlade prövningen av järnvägsföretag och verksamhetsområde. Att prövningen av
järnvägsföretaget i sig inte sker i samma formella dokument som verksamhetsområdet,
betyder inte att den samlade bedömningen inte har gjorts. Då man inte insåg möjligheterna till
vidare nyttjande av det frilagda spårområdet, vid tiden för upprättandet av översiktsplan för
järnvägsföretaget, har planeringen fått ske i två omgångar.
Bergtäkten har däremot ej prövats i översiktsplan. Platsen för bergtäkt ligger väster om
riksvägen. Den ligger i ett skogsområde långt från bostadsbebyggelse. Här finns inte samma
motstående intressen som i området öster om järnvägen. Platsen ligger inte inom något
riksintresseområde med bevarandeintressen. Kommunen ansåg i sin samlade bedömning att
företaget var tillåtligt och att kunde tillstånd lämnas. Täkttillstånd enligt miljöskyddslagen och
naturvårdslagen lämnades också av länsstyrelsen 1998-02-03 . I beslutet klargjordes att
material från täkten endast avsåg Banverkets järnvägsbygge. Beslutet överklagades och
tillståndet prövades av koncessionsnämnden för miljöskydd, som även de fann företaget
tillåtligt med ett par ändrade villkor i länsstyrelsens beslut. Tillståndet var tidsbegränsat, och
brytning skulle ha påbörjats före 2002-12-31. Då järnvägsbygget ännu ej startat upp har
tillståndet förfallit. En ansökan om förlängt tillstånd inlämnades till länsstyrelsen i augusti
2002. Tillståndsprövning pågår. Den sker numera efter miljöbalken, som har ersatt
miljöskyddslag och naturvårdslag. Kommunens ställningstagande vad beträffar bergtäkten har
ej förändrats.
Synpunkterna bedöms ej utgöra skäl för ändrade bedömningar i föreslagen ändring av
översiktsplan.

Sam rådsyttranden
Övriga synpunkter som under samråd framförts på förslaget, och som nu åter framförs under
utställning, har behandlats i samrådsredogörelsen daterad 2002-10-29, till vilken det hänvisas.
De behandlas inte i detta utlåtande.
Kompletteringar
Enligt länsstyrelsens påpekande bör översiktsplanen kompletteras med uppgifter om
angränsande Natura 2000-område och riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 8 §, dvs. riksväg
83 samt befintlig och planerad jämvägssträckning med planerat markreservat. Vidare bör
tillfogas en redovisning av påverkan på av miljömålet "Ett rikt odlingslandskap".

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003, kompletteras med
uppgifter om angränsade Natura 2000-område, riksintresseområden enligt miljöbalken kap 3
§ 8 och redovisning av miljömålet "Ett rikt odlingslandskap", och
Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003 och kompletterad i juni
2003, överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och vidarebefordran till kommun
fullmäktige för antagande.

Ljusdal i juni 2003

Helena Assis
1:e planingenjör

LJUSDALS KOMMUN
Datum

Kommunfullmäktig~

2003 -12- 0 2

[.

2003-11-24
Dnr

beteckning

311

KS 680/02

§ 148

Antagande av ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång,
verksamhetsområde i Ede
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 3 december 2002, § 377, att samhällsbyggnads
förvaltningens förslag till ändring av översiktsplan för Ljusnans dalgång, verk
samhetsområde i Ede, upprättad i maj 2002, skall kompletteras med samråds
redogörelsens förslag till åtgärder. Därefter skall planen ställas ut till granskning.
Ändrad översiktsplan upprättades av samhällsbyggnadsförvaltningen i mars 2003.
Under tiden 7 mars t o m 12 maj 2003 har planen varit utställd till granskning.
Utställning kungjordes i LjusdalsPosten 28 februari 2003. Planen har varit
tillgänglig för granskning i förvaltningshuset och funnits att tillgå på kommunens
hemsida.
Under utställningstiden har yttranden inkommit från bl a Vägverket, Banverkct,
länsstyrelsen, LRF:s kommungrupp och från fastighetsägare i området.

Beredande organs förslag
Se kommunstyrelsens protokoll 6 november 2003, § 377.
Se samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande daterat juni 2003
Se kommunstyrelsens protokoll 3 december 2002, § 377
Se planberedningens protokoll daterat 6 november 2002, § 10
Se samhällsbyggnadskontorets samrådsredogöreJse daterad 29 oktober 2002
Se allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2003, § 223.
Sören Görgård (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Yrkanden
Björn Brink (c) och Karin Jansson (mp): Ärendet skall i första hand återremitteras. I
andra hand skall planförslaget avslås.

Urtlragsbestyrkan lfo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LJUSDALS KOMMUN

Sida

Datum

Kommunfullmäktige

2003-11-24
bctcckning

i

'

311

Dnr

KS 680/02

§ 148 forts.

Yrkanden forts.
Sven-Olle Mårtensson (s), Börje Bergström (m), Bengt-Erik Johansson (v),
Åke Lindgren (fp):
l . Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003, komplette
ras med uppgitler om angränsade Natura 2000-område, riksintresseområden
enligt miljöbalken kap 3, § 8 och redovisning av miljömålet "Ett rikt
odl ingslandskap".
2. Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003 och kom
pletterad i juni 2003, antages.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Björn Brink och
Karin Janssons återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst tcir bifall till återremiss<.,"tl.
För återremiss av ett ärende i kommunfullmäktige krävs att 1/3 av närvarande
ledamöter röstar för återremiss, i detta fall 16 ledamöter.

Omröstningsresultat
Med 32 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige bes]utat avslå
återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter Sven-Olle Mårtensson m tl bifallsyrkande mot Björn
Brink och Karin Janssons avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige
bifaller Sven-Olle Mårtensson m tl yrkande.

1 Just1:rarn

k.

I
Utclr11gsbestyrkande

9

LJUSDALS KOMl\tlUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2003-11-24

Sida

Datum

Dnr

311

KS 680/02

§ 148 forts.

Kommunfullmäktige beslutar
I. Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003,
kompletteras med uppgifter om angränsade Natura 2000-område, riks
intresseområden enligt miljöbalken kap 3, § 8 och redovisning av miljömålet
"Ett rikt odlingslandskap".
2. Ändrad översiktsplan för Ljusnans dalgång, upprättad i mars 2003 och kom
pletterad i juni 2003, antages.

Reservationer
Björn Brink (c), Helena Franzen (c), Laila Toresson (c), Anders Blom (c),
Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bengt Larsson (c), Tommy Olsson (c),
Lennart Sjödin (c), Karin Jansson (mp), Jonny Mill (flb) och Bemt Larsson
(flb).

Beslu tsexpediering 2003-12-02
Akt
'f:. Samhä11sbyggnadsnämnden

IJusternrP. h/'

;~.

Utclragsbestyrkande
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Ol\'ffiÖSTNINGSPROTOKOLI..
NÄRVAROLISTA
18:00-22:00
2003-11-24
Klockslag
Sammaoträdesdatum

LJUSDALS KOMMUN
Kommunfullmäktige

I (4)

Sammanträde i L.iusdalssaleo Förvaltninrsbuset Liusdal Omröstnin2ar enli1rt orotokollets:
Aot
Parti Ledamöter-ersättare
§
§
§
§ 148
§ 145
om
PI
närMandatperiod:
Nr
varo
2002-11-01 tom
JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA
N
2006-10-31

s

NEJ

LEDAMÖTER:
1 Sven-Olle Mårtensson

N

X

X

2

Chiistina Embretsen

N

X

X

3

Per-Olof Svensson

N

X

X

4

Inger Isaksson - Granqvist

-

5

LeifHansen

N

6

Marit Holmstrand

N

7

Bertil Karlsson

-

8

Ulla-Britt Gidemalm

9

X

X

X

X

N

X

X

Roland Bäck.man

N

X

X

10

Ingela Eriksson

-

11

Tommy Borg

N

X

X

12

Annelie Wallberg

N

X

X

13

Björn Mårtensson

N

X

X

14

Jenny Breslin

N

X

X

15

Jörgen Olsson

N

X

X

16

Ircnc Bergström

-

17

Örjan Fridner

N

X

X

18

/\gnela Englund

...

ERSÄTTARE:

X

N

,___

X

X

X

X

X

5 Leif Persson

1.-.

I

-

-

Trpt:

l -• P•- •

- '----- ~

-··-

~---~··-

N

X - ·-- -

X--- +------·- ...... ... -.

N

X

X

18

i

16

2

18
I'

- --

··-

~

--

J11

t-- -

N

4 Mats Ericsson

#r:

__

--

3 Eva Steen- Andreasscn

r--JJA.

,__

--

...---·

2 Åke Henriksson

'I
I

·-

.

I Monica Bäckman

6 Anne Cahlin_g
Justi~~t:

-- -

-

·-- ' - -·-

N

Peter Engdahl

19

. ·-

I

--

--

1---

-· L.--

·- - -

~--
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LJUSDALS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Parti
Pl
Nr

Ant

Ledamöter-ersättare
Mandatperiod:
2002-11-01 t o m
2006-10-31

Om

§ 145

närvaro
N

JA

Ersättare forts
6

Sven Cahling

7

Bosse Hcdin

NEJ

§ 148

§

JA

JA

2

16

18

Trpt:

s

2 (4)

NEJ

§

NEJ JA

§

NEJ

JA

NEJ
·-

18

.

8 Ann-Britt Ekh
9

Markus Evensson

LEDAMÖTER

C

1 Björn Brink
2

Sören Görgård

3

Helena Franzen

4

Laila Thoresson

5

Anders Blom

6

Ingrid Olsson

7

Anna G Thyrell

8
9

-

X

N

X

N

X

N

X

X

X

X

N

X

X

N

X - .____

X

-- N-..... -

--

-- - - -·--

--

Ulla Grönstedt

N

X

X

Bengt Larsson

N

X

X

ERSÄTTARE:

-,_____ __
,_

--

1 Per-Emil Persson
2

Sören Nygårdh

. I - -·- ·

4

Sonja Persson

5

Lennart Sjödin

X

N

3 Tommy Olsson

.__

__

X

-----·-··,___

_.___ _

- ~·--·

X

__

--

-

L - ---

·-

- ~ --- - - -

1---

-

LEDAMÖTER:

Fp

1 Åke Lindgren
2

Maud Carlsson

3

Harald Norcus

4

Mats Fransson

.,___

\ \',1 ;iC~
--

- ..___,.'l-1,_

1

X

X

X

31

Trpt:
-

.

-

--

--

,______- 1-- -

-

--

--- - --

.__X _ t------ ·~ 1--------

__

'--

-

_ ,____- .,._~- -

-i --

-~ - - ·----..----·-

. - --~ . --~ - .. l ~--- __J_ _ - -·. -______.. ._

- ..__ _____

.-

- - ..,__

-

-- -- ··

,_

--

.__ __

X

- - - 1---~-- c-- -- - - --

N
X
~----- -----

J - -- ---

1

X

_N__ L..--X-- ___,_
-

5 Stefan Millgård
Justerat:
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I
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Ledamöter-ersättare

Parti

PI
Mandatperiod:
2002-11-01 tom
2006-10-31

Nr

3 (4)

NÄRVAROLISTA

LJUSDALS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Ant
Om
närvaro

N
Trpt:

§ 148

JA NEJ

JA

NEJ

2

22

9

31

29

N

X

§

§

§ 145

NEJ

JA

§

JA

NEJ

JA

NEJ

ERSÄTTARE:
Gunnel Eriksson

Fp l
l.

2

Karin Larsson

3

Carl-Johan Sjöbrren

X

-

LEDAl\tlÖTER:

M

1 Börje Bergström

N

X

X

2

Erik Nygren

N

X

X

3

Bengt Ångström

N

X

X

4

Ove Östberg

N

X

X
.

~---- --- ' - - -·
ERSÄTTARE:
1

Jan Hedlund

2

Terje Almgren

-

·-

LEDAMÖTER:

V
1

Kenneth Forssell

-

2

Anna Pineur

N

3

Kristina Öhlen

-

4

Bengt-Erik Johansson

N

5

Stig Andersson

N

·- X

X

X
X

X
X

·-

.

·--

--- ---

-ERSÄT[ARE:
I

Bcmt O Genberg

2

Hossein Samii

3

Lena Andersson

N

N

X

- - - ---

--

i - - - - - - - - · --

Juste'i\1t; _

\!
. ' .·.I

I

·----·--

N
----······-

Jonny Mill

2

'•/

""

~

I
I

.....

Trpt:

·- ·-

42

---·

.

AVSTAR

T---- - -------

X

12___ ..._32
__ ____ .... . ....

___ ____ ,(.

,_

__ ,_____ _

··- -•·

--

-- - · ---

)I)

-·

X
- --·

----- ~- -

Artur Berg

I

--

. ,___

LEDAMÖTER:

Flh

- - -X---·

X

-- ·-

-----

,__

--

- -

--1~=

__ - -·

- - - - · - - ···--·

·--~
- -
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LJUSJ)ALS KOM:MUN
Kommunfullmäktige

Parti Ledamöter-ersättare
PI

Ant
Om
närvaro

Mandatperiod:
2002-11-01 t o m
2006-10-31

Nr

N

Trpt: : 42

..

§ 145

§

§ 148

JA NEJ JA NEJ
39

2

JA

§

NEJ

4 (4)

§

JA

NEJ JA NEJ

10

32

Ersättare forts

Flb

1 KarinRosin

Mp

X

N

2 Bemt Larsson

LEDAMÖTER:
N

1 Karin Jansson
2 Roland Johansson

X

N

X

X

--

X

-~

ERSÄTTARE:

N

1 Mattias Jansson' -

.. ...

2 Kristina Krantz

Kd

.t:

'

LEDAMÖTER:

1 Eva Svärd

-

2 Lennart Gunhamre

N

3 Maria Eibler

-

X

X

-

-

ERSÄTTARE:

N

1 Sylvia Olsson

AVSTÅR

X

2 MonaÄn_ges

.,

Summa:

47

39

Summa nedla,zda röster:

5

1S

32

2

'

Justerat:

Ordförande

Jj_
Ledam6t

·:

.

