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INLEDNING 

 I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur 

miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet 

utformas ett förslag till detaljplan. Här får berörda möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. Utifrån inkomna synpunkter sker en 

bearbetning av planförslaget. Det nya förslaget skickas ut till 

berörda som inom två veckor kan inkomma med synpunkter. I 

antagandeskedet antas planförslaget av kommunstyrelsen. Efter 

antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckor möjlighet 

att överklaga planförslaget innan beslutet vinner laga kraft. 

 

Planprocessen 

 
 

Lag 
Planen upprättas enligt PBL 2010:900. 

Förfarande 
Planarbetet sker med standardförfarande. 

Handlingar - Plankarta med tillhörande bestämmelser  

- Planbeskrivning (det här dokumentet) 

- Behovsbedömning 

- Fastighetsförteckning 

Bakgrund  Rättviks kommun har för avsikt att sälja befintlig verksamhet vid 

Hedmans kiosk och i samband med försäljningen kommer det att 

ske en fastighetsreglering. I gällande detaljplan Enådal – Enålund 

(B 272) ligger del av tänkt ny fastighet på mark avsedd för förskola 

och därför bör en planändring ske så att den nya fastigheten i helhet 

regleras till handelsändamål samt att befintlig trottoar regleras till 

gatan. 

Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utökat 

handelsområde vid Hedmans kiosk till en yta på totalt 250 m2 samt 

att befintlig trottoar blir en del av gatumarken. De berörda 

fastigheterna är Enådal 4 samt Enådal 3.           

Behovsbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning görs en 

behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Planförslaget 

bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och en 

miljöbedömning med konsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18 

  Förslag    Samråd               Laga kraft 

Samrådsskede Antagandeskede 

 Granskning Förslag Antagande 
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behöver därför inte göras. Behovsbedömningen utgör en del av 

planhandlingarna. 

 
Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan I gällande översiktsplan från 1992 ingår planområdet i 

tätortsbebyggelse som är en del av Rättviks samhälle.  

Detaljplan  I gällande detaljplan Enådal-Enålund B272 (laga kraft 1992-10-20) 

är området avsatt för handel och förskola. 

 

 

Del av detaljplanen Enådal-Enålund B272, den nya planen berör 

området markerat med röd linje. 

Planuppdrag Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-06-25 att 

samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag ta fram ett 

planförslag för Hedmans kiosk. 

  

 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen Planområdet är en del av ett större område av riksintresse för turism 

och rörligt friluftsliv längs den så kallad Siljansringen (miljöbalken 

4:2). Planområdet ingår även i ett annat delvis överlappande 

område kring Siljan som är av riksintresse för friluftslivet 

(miljöbalken 3:6). Syftet är att förutsättningar för områdets 

friluftsvärden ska bibehållas genom att områdets prägel av äldre, 

ännu till större delen brukad kulturbygd bevaras, samt att 

vattendragens regimer och övriga särpräglade och natursköna 

områden bevaras. 
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 Mark och bebyggelse 

Bebyggelse och 
karaktär 

Den befintliga kiosken är en gul träbyggnad i en våning, troligen 

från slutet av 50-talet. Bredvid kiosken står ett tegelhus som 

används till föreningsverksamhet. Mellan husen finns ett staket, 

gräsmatta och en stor björk. Över gatan ligger Knektplatsen, en stor 

öppen yta omgiven av röda bodar och stugor.  

 

”Hedmans kiosk”                                             Foto: Sanna Byström 

 

”Hedmans villa”  på fastigheten Enådal 3.     Foto: Sanna Byström 
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Knektplatsen.                                                    Foto: Sanna Byström 

Verksamheter I området bedrivs idag handelsverksamhet i form av en kiosk med 

viss servering. Kiosken är inte öppen året runt utan främst vid 

större arrangemang.  

Kulturmiljö och 
fornlämningar 

Den närliggande Knektplatsen är en fornlämning från nyare tid. 

Den var en militär mötesplats men används nu till evenemang som 

Rättviks marknad. En del av kioskens kunder parkerar på den 

grusade ytan tillhörande Knektplatsen. 

 

Bil parkerad på Knektplatsen                           Foto: Sanna Byström 
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Miljö och riskfaktorer 

Buller och  

vibrationer 

Inga störande verksamheter finns inom eller i närheten av området. 

En trafikflödesmätning i närliggande rondell visade att ca 2000 

fordon passerar per dygn (Trafikverket, 2009). 

Luftkvalitet Luften antas klara miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. 

Farligt gods Närmsta rekommenderade transportväg för farligt gods ligger 150 

meter bort. 

Räddningstjänst Räddningstjänsten beräknas kunna ta sig till platsen på under tio 

minuter.  

 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och spillvatten. Den befintliga bebyggelsen är ansluten. 

Uppvärmning och el Det finns el indragen till fastigheten men den är inte ansluten till 

fjärrvärmenätet. 

Dagvatten Närmsta dagvattenledning finns i gatan söder om området. 

  

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

 Redovisning av de förändringarna genomförandet av planen skulle 

innebära. 

 Mark och bebyggelse 

Bebyggelse och 
karaktär 

Ytan för handel ökar och möjlighet finns att göra en mindre 

utbyggnad av kiosken. Samtidigt minskas området något för 

framtida förskoleverksamhet. 

 Miljö och riskfaktorer 

Buller och 

vibrationer 

Vid till- och ombyggnation gäller de nationella riktlinjerna för 

buller i inom- och utomhusmiljö. 

 Gator och trafik 

Parkering och 
angöring 

Befintliga parkeringsytor uppskattas täcka behovet.  
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 

 En kortfattad beskrivning av inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och 

sociala aspekter av ett nollalternativ respektive ett 

utbyggnadsalternativ i enlighet med detaljplanen 

 Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala 
aspekter 

Nollalternativ 

 

Nollalternativet innebär att en redan pågående markanvändning 

fortsätter. Området för handel utökas inte vilket försvårar 

möjligheterna att skapa en ändamålsenlig fastighet. 

Planalternativ Planalternativet innebär att pågående markanvändning fortsätter 

samt utökas något för att underlättar möjligheterna att skapa en 

ändamålsenlig fastighet. Marken avsedd för förskola minskas 

något. 

  

 GENOMFÖRANDE 

 Redovisning av planens genomförande. 

 Organisatoriska frågor 

Genomförandetid Genomförandetiden föreslås till 10 år från det datum då planen 

vinner laga kraft. 

Planen inte får upphävas under genomförandetiden om det inte 

uppkommer nya förhållanden av stor allmän vikt. Detaljplanen 

gäller även efter genomförandetiden men då kan den ändras eller 

hävas utan att fastighetsägaren kan ställa anspråk på ersättning. 

 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning Enådal 4 avses att säljas (se figur 1 nedan, den mörkare delen är det 

utökade området för handel, H). Del av Enådal 4 regleras till 

Enådal 3 (se figur 2 nedan). Del av Enådal 4 och Enådal 3 regleras 

till Rättvik 1:22 som mark för GATA (se figur 3 nedan). 
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 Ekonomiska frågor 

 Kommunen bekostar planarbetet, söker samt bekostar 

fastighetsregleringen då man avser att sälja fastigheten Enådal 4. 

  

Medverkande tjänstemän 

 Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen 

Rättviks kommun.  

 

 Rättvik 2015-11-11  

Rättviks kommun 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

 

Sanna Byström 

Planarkitekt 

 

 


