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Sammanträdesdatum
2017-01-26

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 1 Information Persborgsområdet - Sveco

§ 2 Templet - markbyte, servitut för väg och nya tomter 2017/26 
26

§ 3 Information om luppundersökningen - Stina Evbjer

§ 4 Försäljning av mark till Hedlunds Trävaru AB 2017/58 
423

§ 5 Planprioriteringslista 2017 2017/59 
214

§ 6 Planuppdrag - Ändring av detaljplan B281, del av 
Kyrkoherdebostället

2017/60 
214

§ 7 Granskning av detaljplan för Lerdal 31:28 
(Werkmästaren)

2013/299 
214

§ 8 Medborgarförslag om att bygga en rondell vid 
infarten till gamla vägen till Vikabyn

2016/506 
31

§ 9 Remiss - Naturreservatet Jutjärn i Rättviks kommun 2016/688 
215

§ 10 Avverkning Altsarbyn 17:4 2017/63 
266

§ 11 Ändring av sammanträdestider
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Sammanträdesdatum
2017-01-26

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 1

Information om Persborgsområdet

Ärendebeskrivning 
Marie Arkebäck, planeringarkitekt från Sveco, var närvarande och 
redogjorde för en illustrationskarta över byggnadsplan med villor och 
flerfamiljshus inom Persborgsområdet som Sveco arbetat fram .
Närvarande var även Annika Varghans, markansvarig och miljö- och 
byggchef Martin Clarstedt.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Sammanträdesdatum
2017-01-26

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 2 Dnr 2017/26 26

Templet - markbyte, servitut för väg och nya tomter

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från mark- och planenheten. Kommunen har kontaktats av 
Dala Vatten och Avfall AB, som vill hitta en lösning för att dra fram väg till 
sin vattenreservoar som ligger på kommunens fastighet Nittsjö 14:6 vid 
Templet.
Markansvarig Annika Varghans var närvarande och informerade i ärendet
Dala Avfall AB har tidigare varit i kontakt med fastighetsägaren för Nittsjö 
14:8 och 14:11 (bilaga 1), för att nå en överenskommelse om att få nyttja 
befintlig väg samt anlägga ny väg på dessa fastigheter, utan att lyckas.
Den 2 december 2016, träffades representanter från förvaltningen, Dala 
Vatten och Avfall AB och fastighetsägaren på plats, för att föra en dialog i 
frågan.
Vid träffen enades parterna om följande förslag, som gynnar samtliga parter:

- Kommunen byter mark med fastighetsägaren i enlighet med bilaga 2.
Värdering av aktuell mark genomförs och ersättningen regleras
mellan fastighetsägaren och kommunen.

- Dala Vatten och Avfall AB får dra väg över fastighetsägarens mark i 
östra kanten mot stenmuren och sedan över på kommunens blivande 
fastighet (efter markbytet) på norra sidan stenmuren och fram till 
vattenreservoaren, enl bilaga 3.

- Kommunen söker styckning av två tomter i samband med markbytet, 
enl bilaga 4.

Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att förvaltningen arbetar vidare med ärendet samt att 
informationen läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällutvecklingsförvaltningen arbetar vidare med ärendet

i enlighet med vad parterna kommit överens om. 
2. Informationen läggs till handlingarna.

____________________  
Sändlista:   A Sydén
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Sammanträdesdatum
2017-01-26

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 3

Information om ”Luppundersökningen” 2015

Ärendebeskrivning 
Ungdomsstrateg Stina Evbjer var närvarande och redogjorde för 
”Luppundersökningen” (enkät avseende Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2015) samt för Ungdomspolitiska strategin ”Rättvik – 
Dalarnas bästa ungdomskommun”.
Luppundersökningen genomfördes under oktober 2015 av årskurs 8 samt 
gymnasiets årskurs 2.
I enkäten har ungdomarna fått svara på frågor om: Fritid, skola, politik och 
samhälle, hälsa, arbete och framtid.
De nya målen med ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 
år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen/redovisningen läggs till handlingarna.

_________________
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Sammanträdesdatum
2017-01-26

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 4 Dnr 2017/58 423

Information om försäljning av mark till Hedlunds 
Trävaru AB

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från mark- och planenheten om att förvaltningen fått 
förfrågan från Hedunds Trävaru AB där de önskar förvärva ett större 
markområde av fasigheten Näset 196:1, som ägs av kommunen.
Hedlunds Trävaru AB avser att använda området för utbyggnad av 
timmerplanen med tillhörande anordningar samt för bullerskydd mot 
samhället. Här vill man förvissa sig om att den skog som finns på aktuell del 
av fastigheten får stå kvar som ett bullerskydd.
Markområdet omfattar ca 16,5 ha och består till största delen av 
gallringsskog. Uppskattat virkesförråd ca 1200 m3sk.
En oberoende värdering av området ska göras och en eventuell försäljning 
sker sedan till värderat pris.
I samband med försäljningsdiskussionerna med Hedlunds, är tanken att även 
reda ut de frågetecken och synpunkter som finns från vägföreningen i 
Furudal avseende tillfartsvägar, skyltning mm.
Mark- och planchef Anders Sydén föredrog ärendet.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att förvaltningen arbetar vidare med 
försäljningen samt att informationen läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar vidare med 

markförsäljningen.
2. Informationen läggs till handlingarna.

___________________ 
Sändlista: A Sydén
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Samhällsbyggnadsutskottet
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SBU  § 5 Dnr 2017/59 214

Planprioriteringslista

Ärendebeskrivning 
Mark- och planchef Anders Sydén redogjorde för planprioriteringslista, 
daterad 2017-01-17.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att presenterad planprioriteringslista fastställs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Fastställa planprioriteringslista daterad 2017-01-17. 

__________________   

Sändlista: A Sydén
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 6 Dnr 2017/60 214

Planuppdrag – Ändring av detaljplan B 281, del av 
Kyrkoherdebostället

Ärendebeskrivning 
Mark- och planenheten föreslår i skrivelse att samhällsutvecklings- 
förvaltningen får påbörja arbetet med ändring av detaljplan B 281, daterad 
1993-11-12. Området längst norrut är inlagt som naturmark.
Rättviks camping (Grönklittsgruppen) har stort behov av att utöka sitt 
campingområde. Kommunen har fått en förfrågan om det är möjligt att utöka 
campingområdet och även nyttja detta område för campingändamål.
Marken ägs av kyrkan som ställt sig positiva till att upplåta området till 
Grönklittsgruppen. 
Området i gällande detaljplan är utlagt som naturmark. Planbestämmelserna 
anger att området är ”Naturområde som utgör skyddsområde mot 
kyrkudden. Naturkaraktären ska bevaras. Uppställning av tält och 
husvagnar är inte tillåten.”
För att möjliggöra en utökning av campingområdet måste en del av 
detaljplanen ändras.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att förvaltningen får i uppdrag att påbörja 
arbetet med ändring av aktuell detaljplan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att påbörja

arbetet med ändring av detaljplanen B 281.
_______________________

Sändlista: A Sydén
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Samhällsbyggnadsutskottet
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SBU  § 7 Dnr 2013/299 214

Granskning av detaljplan för Lerdal 31:28 
(Werkmästergatan)

Ärendebeskrivning 
Från mark- och planenheten förelåg förslag till detaljplan för Lerdal 31:28 
(Werkmästergatan). Planen ska godkännas för granskning.
Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra fem enfamiljsbostäder på 
fastigheten Lerdal 31:28. Bebyggelsen ska utformas så att den ansluter 
gestaltningsmässigt till befintlig bebyggelse.
Planförslaget för området har varit utsänt för samråd under hösten 2016.
Planarkitekt Emilie Drott föredrog ärendet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkade att aktuell detaljplan godkänns för granskning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Godkänna detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan) daterad

2017-01-11 för granskning.
____________________

Sändlista: Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsutskottet
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 8 Dnr 2016/506 31

Medborgarförslag om att bygga en rondell vid infarten 
till gamla vägen till Vikarbyn

Ärendebeskrivning 
Hanse Rehnman, Sjurbergsvägen 2 A, Rättvik, inlämnade 2016-09-15 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Bygg en rondell vid infarten till gamla vägen till Vikarbyn. Rättviks 
”farligaste korsning”.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-10
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
___________________
Yttrande
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar först ett 
förtydligande, att platsen gäller korsningen Sätra Dalhallavägen-
Sjurbergsvägen på väg 70.
Refuger med avkörningsfiler finns och hastigheten är 70 km/timmen. 
Trafikverket äger vägen och ansvaret över trafiksituationen. Kommunen kan 
i kontakter med trafikverket framföra önskemål om åtgärder samt påverka 
polisen att göra hastighetskontroller.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till mark- och planenhetens 
yttrande avslås medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande avslås

medborgarförslaget.
_______________
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SBU  § 9 Dnr 2016/688 215

Remiss – Naturreservatet Jutjärn i Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har skickat remiss avseende bildande av naturreservatet Jutjärn 
till kommunen. Området är drygt 50 ha och ligger på Rättviksheden mellan 
Born och Ovanmyra, intill Jutjärns kalkbrott. Reservatet kommer att omfatta 
tjärnen, ett skogsområde med ett artrikt alkärr samt Jutjärnsängen med 
många slåttergynnade arter. Området har en speciell geologi, är kalkpåverkat 
och mycket artrikt. 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anför att
kommunen ser positivt på att detta mycket speciella område blir skyddat.
Vid ett besök på plats konstaterades att gränsen konsekvent dragits cirka 20 
meter in i skyddsvärd skog längs med en längre rak gränssträcka, se bifogad 
karta. Vad som är anledningen till detta vet vi inte men det är olyckligt. 
Vi ställer oss också frågande till det lämpliga med att lägga en entré alldeles 
intill Jutjärnsbrottet där det pågår industriverksamhet med både buller och 
damm. Stigen från denna plats ner till tjärnen är mycket brant och kan vara 
svår att gå för vissa. Vi föreslår att man ser över möjligheterna att hänvisa 
folk att gå till Jutjärnen från öster istället enligt stigmarkering på bifogad 
karta. 
På sikt bör man även göra en stig till, och sätta upp en informationsskylt vid, 
alkärret som är mycket speciellt och väl värt ett besök. Stigen skulle kunna 
göras som en rundslinga där även Jutjärnsängen ingår.
Vi vill också framföra att länsstyrelsen alltid borde ha ett tidigt samråd med 
kommunen, Skogsstyrelsen och direkt berörda föreningar, innan 
markåtkomsten påbörjas vid reservatsbildning. När den formella remissen 
går ut är det oftast för sent att ha synpunkter på avgränsningen av reservatet 
och även vissa andra saker är svåra att påverka. 
Natur- och miljösamordnare Pia Söderström redogjorde för ärendet.
Yrkande 
Kjell Wikström (S) yrkade att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 
antas som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Sändlista: Länsstyrelsen
Suf
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SBU § 9 fort

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anta ovanstående yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 

som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
_____________________
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SBU  § 10 Dnr 2017/63 266

Avverkning Altsarbyn 17:4

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Hans Furn tog upp frågan om att uppdra till Skogsägarna 
Mellanskog genomföra avverkning på kommunens mark, fastigheten 
Altsarbyn 17:4 (se bilaga), med hänvisning till att avverkning är planerad på 
intilliggande markskifte. Avverkningen ska påbörjas tidigast 2017-02-16.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen påtalade att det aktuella området ej bör  
avverkas utan sparas som naturvärde, eftersom kommunen enligt riktlinjerna 
för skogsbruket ska vara ett föredöme när det gäller bevarande av 
naturvärden.
Natur- och miljösamordnare Pia Söderström redogjorde för yttrandet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att det aktuella området enligt kartbilaga, ska 
avverkas.  
Britt-Marie Essell (S) och Kjell Wikström (S) yrkade bifall till 
förvaltningens yttrande, att ingen avverkning ska ske.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit Jonny Jones yrkande.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Uppdra till Skogsägarna Mellanskog att genomföra

avverkning på fastigheten Altsarbyn 17:4 enligt bilaga.
Avverkningen får påbörjas tidigast 2017-02-16.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Britt-Marie Essell och Kjell 
Wikström till förmån för eget yrkande.
_____________________

Sändlista: Mellanskog
Natur- och miljösamordnare
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SBU  § 11 Dnr Diarienummer.

Ändring av samhällsbyggnadsutskottets 
sammanträdestider

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Hans Furn tog upp frågan om att ändra sammanträdestiderna så 
det ska passa mötesdeltagarna.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsutskottets sammanträden ska hållas

onsdagar kl 13:15 (22/2, 22/3, 19/4, 3/5, 31/5, 20/6, 6/9, 4/10,
8/11, 6/12).

__________________
 

Sändlista: Led o ers
B Bifrost
A Sydén
Ks ordf
Webb ansvarig
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