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MOB § 98

Dnr 2015-B264

Vägnamn Dalstuga
Rättviks kommun har i uppdrag att sätta adresser på fritidshus i kommunen.
För att kunna göra detta behövs officiella vägnamn.
Från Dalstuga och längsmed Amungen går en väg som kallas Rockavägen.
Stora Enso Skog ansvarar för vägen och föreslår att vägen får namnet
Rockavägen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att vägen får namnet Rockavägen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att vägen får namnet Rockavägen.

Expedieras: Mätningsingenjör Rättviks kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 99

Dnr 2015-B265

Vägnamn Röjeråsen
Rättviks kommun har i uppdrag att sätta adresser på fritidshus i kommunen.
För att kunna göra detta behövs officiella vägnamn.
Röjeråsens Västra samfällighetsförening föreslår att vägen västerut från
Röjeråsen får vägnamnet Brändkvarnsvägen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta vägnamnet Brändkvarnsvägen
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att vägen får namnet Brändkvarnsvägen

Expedieras: Mätningsingenjör Rättviks kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 100

Dnr 2015-B266

Vägnamn Tammeråsen
Rättviks kommun har i uppdrag att sätta adresser på fritidshus i kommunen.
För att kunna göra detta behövs officiella vägnamn.
Icksjöns samfällighetsförening föreslår att vägen från Tammeråsen mot
Icksjön får vägnamnet Icksjövägen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta vägnamnet Icksjövägen
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att vägen får namnet Icksjövägen.

Expedieras: Mätningsingenjör Rättviks kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 101

Dnr 2015-B235

Vikarbyn 21:18 – förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked
för byggnation på fastigheten Vikarbyn 21:18. Fastigheten är belägen på
Skepphusåkern längs med Strandvägen nedanför Blombergs väg i Vikarbyn.
Ansökt åtgärd avser en avstyckning där två nya fastigheter om vardera
ca 2900 m2 bildas. Tänkt byggnation avser fritidshus på en våning utan
inredd vind, 96 m2 vardera med taklutning på 14-27 grader och carport på
28 m2 vardera med taklutning på 6 grader. Fasad utgörs av stående röd
lockpanel på både hus och carport. Hus bekläs med rött lertegel och carport
med svart korrugerad plåt.
Fastigheterna ansluter till kommunalt vatten- och avloppssystem.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Den del som i ansökan avses bebyggas, ligger inom område för
tätortsutveckling enligt översiktsplanen.
Under handläggning av ärendet framkom det att angivna ytuppgifter i
ansökan inte stämmer med situationsplanen. Enheten har kontaktat sökande
som ska förtydliga tomternas storlek och korrigera ansökan.
Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Ägare till närliggande fastigheter, Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB),
Dala Energi, Räddningstjänsten, Vikarbyns vägförening, Trafikverket,
Vikarbyns bysamfällighet och Dalarnas Museum har hörts.
Fastighetsägare Vikarbyn 156:1 motsätter sig byggnation.
Fastighetsägare Vikarbyn 14:22 har ingenting emot åtgärden men påtalar
önskemål att planerad byggnation utseendemässigt ska anpassas till
omkringliggande miljö.
Fastighetsägare Vikarbyn 21:19 har inga invändningar.
DVAAB informerar om förutsättningarna för byggnation, se yttrande
dnr 2015-B235-7.
Dala Energi, Räddningstjänsten och Trafikverket har ingen erinran.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
-

Justerandes sign

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked i enlighet med
9 kap. 17 § plan- och bygglagen, och delegerar uppgiften att fastställa
ytuppgift till byggenheten.

Utdragsbestyrkande
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Motivering
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ansökt åtgärd passar in i området och
att tillkommande bebyggelse faller in i det stråk av bebyggelse som finns
längs med Strandvägen, i enlighet med område för tätortsutveckling angett i
Översiktsplanen. Stor del av fastigheten ned mot järnvägen kvarstår som
odlings-/ängsmark och åtgärden utgör därmed ett acceptabelt ingrepp på
fastigheten. Uppgifter om tomternas storlek ska korrigeras, vilket hanteras av
miljö- och byggenheten. Utifrån yttrandet från fastighetsägare till
Vikarbyn 156:1 har nämnden bedömt de enskilda intressen som finns, samt
allmänna intressen enligt 2 kap. 1-2 §§, 4-5 §§ och funnit att klagande parts
enskilda intressen inte väger tyngre än de allmänna och sökandes.
Upplysningar
Sökande uppmanas att omgående kontakta miljö- och byggenheten för att
korrigera storleken på fastigheterna.
Fullständiga bygglovhandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov.
Detta besked gäller i två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft, enligt 9 kapitlet 39 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Ansökan dnr 2015-B235, komplettering dnr 2015-B235-5
Situationsplan dnr 2015-B235-6
Yttrande Vikarbyn 14:22 dnr 2015-B235-9
Yttrande Vikarbyn 21:19 dnr 2015-B235-11
Yttrande Vikarbyn 156:1 dnr 2015-B235-12 och 2015-B235-13
Yttrande Trafikverket dnr 2015-B235-10
Yttrande DVAAB dnr 2015-B235-7
Yttrande Dala Energi dnr 2015-B235-8

Beslutet kan överklagas, se bilaga
Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura sänds separat.
Fastställda handlingar delges parterna när de inkommit till enheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 102

Dnr 2015-B248

Vikarbyn 9:7 – förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked
för byggnation på fastigheten Vikarbyn 9:7, Alldammsvägen 10.
Ansökt åtgärd avser en avstyckning där två nya fastigheter bildas,
på 1940 m2 och 2040 m2. Byggnation på respektive fastighet avser
enbostadshus på 60 m2 i en våning utan inredd vind.
Infart ordnas gemensamt via befintlig infartsväg från Alldammsvägen.
Fastigheterna ansluter till kommunalt vatten- och avloppssystem.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Ägare till närliggande fastigheter, Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB),
Dala Energi, Räddningstjänsten, Vikarbyns vägförening och Vikarbyns
bysamfällighet har hörts. Inga yttranden från grannar har inkommit.
Dala Energi och Räddningstjänsten har ingen erinran.
DVAAB informerar om förutsättningar för anslutning, se yttrande
dnr 2015-B248-3
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked
enligt PBL 9 kap 17 § för tomt 1 och 2 enligt ansökningar.
Villkor

Tillträdesväg ska säkerställas genom servitut

Beslutsunderlag
Ansökan 2015-B248, 2015-B248-3
Situationsplan 2015-B248-2, 2015-B248-4
Yttrande Dala Energi 2015-B248-6
Yttrande DVAAB 2015-B248-7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar
Fullständiga bygglovhandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov.
Se yttrande från Dala Vatten och Avfall AB gällande anslutningsmöjligheter
till kommunalt VA-ledningssystem.
Detta besked gäller i två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft, enligt 9 kapitlet 39 § plan- och bygglagen.
Beslutet kan överklagas, se bilaga
Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura sänds separat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 103

Dnr 2015-B250

Solberga 17:14 – nybyggnad fritidshus
Lars Åkesson (C) och Kjell Wikström (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet under föredragning och beslut.
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om nybyggnation
av fritidshus på fastigheten Solberga 17:14. Tänkt byggnation blir på
ca 99,65 m2 byggnadsyta och uppförs med fasad av Faluröd timmerpanel och
svarta betongtegel.
Fastigheten ansluter till eget vatten och egen avloppsanläggning.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och åtgärden är förenligt med
planen.
Sökande har för avsikt att uppföra ett visningshus på tomt nr 3, för att om
möjligheterna finns framöver, fortsätta vidare exploatering av området enligt
den detaljplan som finns.
Fastigheten omfattas av landskapsbildskydd. Enheten har kontaktat
Länsstyrelsen som meddelat att det enligt föreskrifterna är förbjudet att
uppföra byggnader inom landskapsbildsskyddsområde men att det borde ha
lösts redan när detaljplanen gjordes. Byggherren behöver söka tillstånd hos
Länsstyrelsen men eftersom det finns en detaljplan för området med
byggrätter så borde det inte vara så stora problem att få tillstånd.
Byggherren har informerats om detta och uppmanats att kontakta
Länsstyrelsen omgående.
Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Ägare till närliggande fastigheter, Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi
och Räddningstjänsten har hörts.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Villkor

Justerandes sign

•

Innan slutbesked ges, ska fastighetens hushållsspillvatten vara
anslutet till en rening som uppfyller Miljöbalkens regler.

•

Bygglov beviljas under förutsättning att dispens från
Landskapsbildskydd medges från Länsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Som kontrollansvarig godtas Kjell Wikström, Västbergs bygatu 25,
795 91 Rättvik, med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Åtgärden kräver en kontrollplan, enligt 10 kap. 6 § PBL. Ni ombeds därför
att inkomma med kontrollplan till byggnadsnämnden, senast vid
byggsamrådet.
Ärendet ska kompletteras med en bilaga till bygganmälan avseende eldstad
och rökkanal, samt ritningar som påvisar skorsten i förhållande till tak och
taknock. Ni ombeds att inkomma med denna senast vid byggsamrådet. Se
bifogad blankett.
Byggsamråd ska ske i detta ärende, enligt 10 kap. 14 § PBL. Ni ombeds
därför att snarast kontakta miljö- och byggenheten för att komma överens
om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. Byggsamrådet bör ske i god tid
innan arbetena avser att påbörjas.
Åtgärderna får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har lämnat
ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de
utförs av lantmäterienheten eller kommunens mätavdelning.
Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet slutförts så
att ärendet kan avslutas med ett slutbesked.
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap. 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL)
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Bostäder skall förses med brandvarnare (BFS 1998:38).
Beslutet kan överklagas, se bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ansökan 2015-B250
Teknisk beskrivning 2015-B250-2
Anmälan kontrollansvarig 2015-B250-3
Ritningar 2015-B250-4
Situationsplan 2015-B250-5
Summa avgifter 9 700 kr. Faktura skickas separat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 104

Dnr 2015-B240

Utanåker 3:13 – nybyggnad fritidshus
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för
nybyggnation av fritidshus på fastigheten Utanåker 3:13. Fastigheten är
belägen vid sjön Brossen i slutet av Gruvbergsvägen bortanför Västergrav.
Tänkt byggnation avser nybyggnation av en jakt- och fiskekoja i ett plan på
ca 24 m2. Fasad bekläs med rött planktimmer och tak med röd plåt.
Inget vatten och avlopp kommer att installeras i stugan.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Åtgärden förläggs utanför område med strandskydd.
Enheten har kontaktat sökande och uppmanat denne att kontakta ägare till
grannfastigheter gällande säkerställande av väg samt placering av åtgärd i
förhållande till fastighetsgränser.
Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Ägare till närliggande fastigheter, Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi
och Räddningstjänsten har hörts. Eftersom kompletterande handlingar har
skickat ut på grannhörande, har svarstiden förlängts till 11 november 2015.
Den granne som begärt mer underlag har inte påtalat någon negativ åsikt till
byggnation men ville ha mer underlag gällande placering.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegera uppgiften att
bevilja bygglov till byggenheten, i enlighet med 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (PBL) när grannhörandetiden löpt ut,
under förutsättning att:
1. Inga motstridiga uppgifter inkommer i samband med grannhörande.
2. Nyttjanderätt av väg säkerställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar

Miljö- och byggenheten kontaktar sökande efter att grannhörandetiden
löpt ut.
Övriga upplysningar och handlingar sänds till sökande när miljö- och
byggenheten har beviljat bygglov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOB § 105

Dnr 2015-B216

Lerdal 58:21 – förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked
för nybyggnation av bostadshus, Attefallshus och pool på fastigheten
Lerdal 58:21, Bockgatan.
Byggnationen avser ett bostadshus i ett plan på ca 200 m2 med garage i
källarplan samt en komplementbyggnad samt pool på gården. Fasad bekläs
med grå träpanel och tak i tegel.
Fastigheten ansluter till kommunalt vatten- och avloppssystem.
Sökande har tänkt att schakta ur framför entrén högst upp på tomten så att
den delen blir plan för parkering. Fyllnadsmassorna kommer sedan att
användas till att fylla upp under altanen och under poolen.
Där altanen slutar blir det skarp slänt så den största förändringen sker på den
övre delen av tomten och övriga delar av tomten nedåt från huset blir orörd.
Ungefärlig nockhöjd för byggnaden är mellan 5-6 m.
Servitutsavtal
Gällande väg upp till fastigheten så finns det ett Servitutsavtal mellan
fastigheterna Lerdal 58:21, Lerdal 25:32 och Lerdal 25:33. Servitutsavtalet
går att läsa i sin helhet hos byggenheten.
Detaljplan 1975-06-25
Fastigheten ligger delvis inom detaljplanerat område och den delen är
planerad för bostadsändamål och där huvudbyggnader ska uppföras
fristående. Byggnation tillåts i två våningar, antingen i två plan eller i ett
plan och källare. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 6 m.
Planen finns att läsa i sin helhet hos byggenheten.
Översiktsplan
I beskrivningen så prioriteras tätortsutvecklingen och man ska sträva efter
samlad bebyggelse. I området finns även natur- och kulturvärden att ta
hänsyn till. Rekommendationer är att nuvarande karaktär bibehålls och att ny
bostadsbebyggelse bör utformas med standard för permanent boende.
Vid nämndens sammanträde har mer information om området och dess
förutsättningar redovisats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-10-28
Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Dala Energi har hörts, ingen erinran till byggnationen.
Dala Vatten och Avfall AB har allmänna ledningar på fastigheten och minsta
avstånd byggnation till VA-ledning ska vara 3 m, därmed kan husets
placering komma att behöva justeras något nordöst i en framtida
bygglovsansökan. Fastighetsägaren måste själv ordna egen dagvattenlösning.
Räddningstjänsten har ingen erinran till byggnation på Lerdal 58:21 men
ställer sig frågande till om den befintliga vägen upp till fastigheten håller för
framtida byggtrafik.
Ägare till närliggande fastigheter har hörts och deras yttrande har framförts
på sammanträdet. Ingen har någon erinran till byggnation i sin helhet, men
det har kommit in åsikter gällande färgsättning, placering och höjd. Alla
yttrandena går att läsa i sin helhet hos byggenheten.
Motivering
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av synpunkter från
remissinstanser och ägare till grannfastigheter och har i enlighet med 2 kap.
1-2, 4-5 §§ PBL, prövat markens förutsättningar och lämplighet samt de
allmänna och enskilda intressena. Nämndens bedömning är att ansökt åtgärd
uppfyller de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och
vattenområden, 3 kap. 1,3-4 och 6 §§ Miljöbalken (MB) och att kraven i 9
kap. 30 § och 31 § PBL får anses kunna uppfyllas. Vidare har nämnden i
enlighet med 3 kap. 2 § PBL, bedömt sökt åtgärd utifrån beskrivning och
rekommendationer i översiktsplanen, och funnit åtgärden förenlig med
denna. Hänsyn har även tagits till uppförd detaljplan 1975-06-25 för
området. I ansökan har sökande benämnt komplementbyggnaden som
Attefallshus, och vill därmed pröva lämpligheten även för den åtgärden.
En Attefallsåtgärd enligt 9 kap 4 a § kan endast uppföras då det redan finns
ett befintligt en- eller tvåbostadshus och nämnden har bedömt åtgärden som
en komplementbyggnad som anses uppfylla kraven i PBL 2 kap. 1-2 §§,
4-5 §§, under förutsättning att huvudbyggnad först byggs.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked i
enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL), enligt förslag
daterat 2015-09-08, dnr 2015-B216-12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar
Detta besked gäller endast om bygglov för åtgärden sökts inom två år från
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft, enligt 9 kapitlet 39 §
plan- och bygglagen (PBL).
Fullständiga bygglovhandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov och
ett beviljat förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
Fastigheten ligger innanför VA-verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Kommunalt dagvatten saknas och fastighetsägaren måste själv i
bygglovsskedet visa en möjlig dagvattenlösning. Se yttrande från Dala
Vatten och Avfall AB gällande anslutningsmöjligheter till kommunalt VAledningssystem. Inför bygglovsskedet ombeds fastighetsägaren även
kontakta Dala Vatten och Avfall AB så att byggnation uppförs på
erforderligt avstånd från allmänna VA-ledningar på fastigheten.
Beslutsunderlag
Ansökan 2015-B216
Ritningar för typhus ”Vision 160” 2015- B216-3
Reviderad situationsplan 2015- B216-12
Yttrande Dala Vatten och Avfall 2015- B216-16
Grannyttrande 2015- B216-18
Grannyttrande 2015- B216-19
Yttrande Dala Vatten och Avfall 2015- B216-23
Yttrande Dala Energi 2015- B216-27
Grannyttrande 2015- B216-28
Yttrande Räddningstjänsten 2015- B216-29
Servitutsavtal för väg 2015-B216-30
________________________________
Beslutet kan överklagas, se bilaga.
Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura sänds separat.
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MOB § 106

Information från miljö- och byggenheten

Justerandes sign

-

Program till detaljplan för Rättvik 1:5 m.fl. (Skate- och
aktivitetspark) har inkommit för yttrande till nämnden. Enheten tittar
på förslaget till nästa nämndsammanträde.

-

Underrättelse om ändring i detaljplanen Enådal/Enålund (B272) har
inkommit. Informationen läggs till handlingarna.

-

Gällande Turisthotellet, Turisten 2, och tidigare kommunicering
informerar enhetschef Martin Clarstedt om nuläget.
Ägare till Turisten 2 har inte ansökt om bygglov för ändrad
användning av verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden tillskrev
verksamhetsutövaren innan sommaren. Nämnden väljer att i
dagsläget inte vidta ytterligare åtgärder utan avvaktar besked om
vägledande lagstiftning.

Utdragsbestyrkande

18(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-10-28
Miljö- och byggnadsnämnden

MOB § 107

Redovisning av delegationer
Redovisning enligt delegationsordning tagen av
miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-29, MOB § 40.
Beslutande enligt PBL, bilaga 1a

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE)
Bygglovshandläggare Kajsa Snihs (KSN)
Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b

Miljöinspektör Martin Clarstedt
Miljöinspektör Barbro Wallgren
Miljöinspektör Otto Virack
Miljöinspektör Jeanette Back
Miljöhandläggare Lotta Kers
Natur- och miljösamordnare Pia Söderström
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen, som läggs till
handlingarna.
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