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Datum

2018-06-11
Socialförvaltningen
sociala@rattvik.se
Kommunstyrelsen

Förslag höjd ersättning av LOV inom hemtjänst
Ärendebeskrivning
Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand – Rättvik vad gäller LOV
inom hemtjänst upphörde vid årsskiftet 2017-2018 i och med det så har
kommunstyrelsen i Rättvik åter ansvaret för beslutsfattande inom Lagen om
Valfrihet.
Vad gäller ersättningen till externa utförare av hemtjänst inom LOV så ska
den enligt avtal revideras varje år. Diskussioner har förts om att ersätta
nuvarande system, baserat på utförd tid, till att ersätta för beslutad tid.
Förvaltningen vill fortsatt ha ersättning baserat på utförd tid och ser det som
ett rättssäkert system för att se om brukaren har erhållit det som denne har
rätt till.
Vidare har det diskuterats om att i nuvarande system ta bort extra ersättning
för obekväm arbetstid för att i stället baka in det i den ersättning som gäller.
Utifrån dessa diskussioner så läggs ett förslag till ny ersättning där obekväm
arbetstid ingår. Höjningen baseras på vad SKL tidigare kommit fram till
gällande en höjning om ca 2,5% per år och är uträknad för hela 2018 och
2019. Aktuell ersättning inklusive obekväm arbetstid är ca 428 kr/utförd
timme. Ny ersättning blir då 450 kr/utförd timme.
Förvaltningens förslag till beslut
Ny ersättning från 180701, 450kr/utförd timme inkluderat obekväm
arbetstid.

Beslut sänds till:
[Skriv text här]

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

sociala@rattvik.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 346

469-9179

212000-2171
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 25

Dnr 2018/293 00

Ny förbundsordning Nedsiljans Samordningsförbund,
NSSF
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har fattat beslut om en
reviderad (ny) förbundsordning (170508). Detta mot bakgrund av att
förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund är oförändrad
sedan den trädde ikraft i samband med bildandet av samordningsförbundet
april 2007. Enligt 8 § lag (2003:1210) om finansiell samordning skall en
förbundsordning fastställas av förbundets medlemmar.
Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella
Rådet för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett
initiativ till en gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds
förbundsordningar.
Revideringen av Nedansiljans samordningsförbund förbundsordning består i:
- Omarbetad disposition
- Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 st)
- Förändrad mandatperiod 5 §
- Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lag (2003:1210) om
finansiell samordning)
- Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för
kommun och landsting (14 §)
- Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §)
Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga
huvudmän. Ny mandatperiod för samordningsförbundets styrelse inleds den
1 januari 2019.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att Nedansiljans samordningsförbundsreviderade
förbundsordning antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Fredrik Olléns (M) yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta Nedansiljans samordningsförbunds reviderade förbundsordning.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

1(1)

Angående ny Förbundsordning för Nedansiljans samordningsförbund
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har fattat beslut om en reviderad (ny) förbundsordning
(170508). Detta mot bakgrund av att förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund är
oförändrad sedan den trädde ikraft i samband med bildandet av samordningsförbundet april 2007.
Enligt 8 § lag (2003:1210) om finansiell samordning skall en förbundsordning fastställas av förbundets
medlemmar.
Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella Rådet för finansiell
samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett initiativ till en gemensam översyn av länets
samtliga samordningsförbunds förbundsordningar.
Revideringen av Nedansiljans samordningsförbund förbundsordning består i:
-

Omarbetad disposition
Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 st)
Förändrad mandatperiod 5 §
Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lag (2003:1210) om finansiell samordning)
Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för kommun och landsting (14 §)
Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §)

Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga huvudmän. Ny mandatperiod
för samordningsförbundets styrelse inleds den 1 januari 2019.

Antagen av NedansiljansSamordningsförbund 2017-03-08 § 12
Reviderad av Nedansiljanssamordningsförbund 2017-05-08 § 26

Dnr. NSSF/2017:9/00

FÖRBUNDSORDNING FÖR NEDANSILJANS SAMORDNINGSFÖRBUND
Nedansiljans Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och
landsting. Denna revidering av förbundsordning gäller från och med att den är antagen av
landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna , kommunfullmäktige i Leksand, kommunfullmäktige i
Gagnef, kommunfullmäktige i Rättvik samt beslut i Försäkringskassan och i Arbetsförmedlingen.
1 § FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn är Nedansiljans Samordningsförbund.
2 § FÖRBUNDETS SÄTE
Förbundets säte är i Gagnef kommun.
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Medlemmarna i förbundet är:
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstinget Dalarna
Gagnef Kommun
Leksand Kommun
Rättvik Kommun
4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Landstinget Dalarna samt Leksand kommun, Gagnef kommun och Rättvik kommun i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att
förvärvsarbeta.
5 § STYRELSEN
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex
ersättare. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och
yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med den 31 december 2018. Därefter
väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för
enskilda.
7 § PERSONAL
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens
anvisningar.
8 § INITIATIVRÄTT
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive
huvudmans beslutsordning).
9 § SAMRÅD
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen
har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
10 § KUNGÖRELSER
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella
anslagstavla samt på kommunerna Leksand, Gagnef och Rättvik och på Landstinget Dalarnas
anslagstavla.
11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad
man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen för
statens räkning för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, landstinget med en fjärdedel samt
kommunerna Leksand, Gagnef och Rättvik gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen mellan
kommunerna ska göras utifrån fasta procentantal enligt följande:
Leksand Kommun
Gagnef Kommun
Rättvik Kommun

43 %
28 %
29 %

12 § STYRNING OCH INSYN
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte
heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
13 § BUDGET
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål
för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
14 § REVISORER OCH REVISION
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Leksand Gagnef Rättvik och Landstinget
Dalarna ska utse en gemensam revisor och den utses av kommunfullmäktige i Leksand kommun.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses för tiden till och med den 31 dec 2018. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från
och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i
26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
15 § UTTRÄDE
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.
16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar
betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § TVISTER
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.
18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare
och revisorer ska följa de ersättningsregler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna.
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
Ordförande har rätt till ett fast månadsarvode på 5 % av 90 % av arvodet för förtroendevalda som
gäller för Sveriges Riksdag.
19 § ARKIVTILLSYN
Kommunstyrelsen i Gagnef kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
20 § FÖRBUNDETS BILDANDE
Förbundet bildades den 1 april 2007.
Ändringar i denna förbundsordning träder i kraft när den antagits av samtliga huvudmän.
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Datum

2018-06-08
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och planenheten
Anders Sydén, 0248-70153
anders.syden@rattvik.se
Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Rättviks kommun – beslut om
utställning
Ärendebeskrivning
Enligt PBL (Plan- och Bygglagen) ska alla landets kommuner ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ha ett
långsiktigt perspektiv och behandla övergripande mark- och
vattenanvändningsfrågor och samtidigt vara vägledandeför beslut i
frågor/ärenden som rör användningen av mark och vatten i kommunen. En
översiktsplan blir således kommunens långsiktiga strategiska dokument för
samhällsbyggnadsfrågor och den fysiska strukturen.
Förslaget till ny översiktsplan för Rättviks kommun har nu varit ute på
samråd. Sammanlagt inkom 49 synpunkter från kommuninnevånare, företag,
grannkommuner och myndigheter. Dessa synpunkter har nu bearbetats och
redovisas i en särskild samrådsredogörelse. Många synpunkter har resulterat
i justeringar och ändringar av planförslaget.
Planförslaget är nu färdigt för nästa steg i processen- utställning. En
utställning av översiktsplanen ska ske under minst två månader och ger då
alla berörda ytterligare en möjlighet att inkomma med synpunkter. Under
utställningstiden kommer planförslaget att finnas utställt på olika platser i
kommunen samt på hemsidan. Inbjudan med information om utställningen
kommer att annonseras lokalt. Vissa remissinstanser kommer även att
meddelas via brev/mail.
Planhandlingarna omfattar nu fyra delar
1. Utmaningar och strategiska frågor
2. Planeringsinriktning
3. Konsekvenser
4. LIS-plan

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Rättviks kommun

rattvik.se

mark.plan@rattvik.se

212000-2171

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

469-9179

Rättviks kommun

Datum

Sida
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Att godkänna förslaget till översiktsplan för Rättvik 2030, daterad
2018-06-11, för utställning.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Anders Sydén
Mark- och Planchef

UTSTÄLLNINGSHANDLING

Förslag till översiktsplan för
Rättviks kommun
Del 1 – Utmaningar och strategiska frågor

Förord
En översiktsplan visar kommunens vilja när det gäller användning av
mark, vatten och bebyggelseutveckling för att skapa en god livsmiljö.
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En aktuell
översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen ska detaljplanera
ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser.
Man kan säga att översiktsplanen beskriver vår kommuns vision i
fysisk mening. Visionen ”Där tradition möter framtid” får nu också
stöd av ett dokument som ska ge vägledning hur kommande fysisk
planering ska inriktas. Rättviks tidigare översiktsplan var från 1992
och i stort behov av en uppdatering. Därför har kommunen under de
senaste åren arbetat med att samla in material, inventera olika områden
av kommunen och fått god hjälp av enskilda invånare och olika
sammanslutningar. Det har givit oss en bra överblick över både hänsyn
som måste tas och olika utvecklingsmöjligheter. Inte minst gäller det
så kallade LIS-områden som står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” som är ett nytt inslag i kommunens översiktsplan. LIS
innebär att särskilda skäl för landsbygdsutveckling kan användas där
vi får större möjlighet att nyttja närheten till vatten. Till översiktsplanen knyts också tidigare framtagna tillägg till översiktsplanen i
form av vindbruksplan och VA-plan.
Vi vill avslutningsvis tacka alla som bidragit till att ta fram och
komplettera översiktsplanen under både förarbete och nyss avslutade
samråd. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är under utställningen av
översiktsplanen som är nästa steg i arbetet på vägen mot en färdig och
antagen översiktsplan.

Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande

Hans Furn, samhällsbyggnadsutskottets ordförande
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1

Introduktion till översiktsplanen

1.1

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa kommunens viljeinriktning och grunddragen i kommunens avsikter för användningen av markoch vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande och ska aktualitetsprövas varje ny mandatperiod.

En översiktsplan hjälper till med att:
•
•
•
•
•
•

tänka efter i god tid före
se till helhet, sammanhang och fysisk struktur, snarare än till
enskildheter
främja en bättre miljö, enklare vardagsliv och en attraktiv
kommun
skapa beredskap för det oplanerade
underlätta detaljplanering, bygglov och annan tillståndsprövning
främja en god kommunal ekonomi
www.boverket.se

Översiktsplanen är övergripande. Den ska ta ställning till helheten i
kommunen och ta hänsyn till alla viktiga frågor. Men översiktsplanen kan
också fördjupas genom tematiska tillägg som rör allmänna intressen eller
genom fördjupningar av vissa geografiska områden. Den vindbruksplan för
Rättviks kommun som antogs i februari 2011 utgör ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Översiktsplanen är strategisk. Den ska ge stöd inför viktiga avvägningar och
ställningstaganden. Översiktsplanen ska vägleda beslut som rör framtida
exploateringar, bygglov, investeringar i infrastruktur som exempelvis vägar,
elektronisk kommunikation, vatten och spillvatten, samt förordnanden enligt
miljöbalken som inrättandet av naturreservat och vattenskyddsområden.
Översiktsplanen är framåtblickande. Den ska lägga grunden för inriktningsbeslut för åtminstone ett par decennier framåt, i den mån utmaningar och
möjligheter kan förutses.
För att översiktsplanen ska bli ett hjälpmedel i utvecklingen av kommunen
krävs att den är förankrad hos såväl politiker som kommuninvånare.
Översiktsplanen ska fungera som en överenskommelse mellan stat och
kommun, mellan politiker och kommuninvånare, samt mellan politiker och
tjänstemän om den framtida markanvändningen i kommunen.

1.2

Planprocess

Framtagandet av översiktsplanen följer en process som är reglerad i planoch bygglagen. Först upprättas en samrådshandling med ett planförslag som
ställs ut på samråd. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet sammanställs och bemöts framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas om utifrån inkomna synpunkter och ställs
därefter ut på utställning under minst två månader. Efter utställning sammanställs de synpunkter som kommit in i ett utlåtande. Planförslaget bearbetas en
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sista gång efter eventuellt inkomna synpunkter från utställningen. Om
ändringarna i planförslaget är väsentliga måste planen ställas ut på nytt, om
inte kan kommunfullmäktige anta översiktsplanen.
Antagande
Utlåtande

Samråd

Utställning

Bearbetning

Här är vi nu!

Samrådsförslag

Vinter 2018

Sommar 2018

Vår 2018

Höst 2018

Figur 1. Översiktsplaneprocessen.

1.3

Projektorganisation

Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan har bedrivits i projektform
under åren 2012 till 2017. Arbetet har genomförts förvaltningsövergripande
med flera, såväl tjänstemän som politiker involverade. Huvudansvaret för
översiktsplanen har legat på Samhällsutvecklingsförvaltningen.
Styrgruppen har varierat under arbetes gång men har i huvudsak bestått av
chefstjänstemän och politiker inom de berörda nämnderna.
Under 2017 slutfördes samrådsförslaget med stöd av konsultföretaget WSP.
Arbetet genomfördes parallellt och i samverkan med framtagande av en ny
vision för Rättviks kommun samt en plan för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).

1.4

Medborgardialoger

Vid sidan av den politiska styrgruppen har en referensgrupp, med
representanter från föreningar och organisationer samt enskilda, följt
planarbetet i ett inledande skede. Referensgruppen har träffats flera gånger
och har tillfört värdefulla synpunkter och fakta i arbetet.
Under det inledande arbetet med omvärlds- och nulägesanalys hölls flera
möten med medborgare ute i byarna. Totalt har arbetsgruppen bjudit in till
sju byamöten där grupper av byar deltagit. Möten har hållits med byarna i
Ore inklusive Furudal, Vikarbyn, Boda och Gärdsjö, södra Rättvik, västra
delen av kommunen, Grändenbyarna och Sjurberg samt östra delen av kommunen. Deltagarna har gruppvis fått diskutera ett antal frågeställningar på
dessa möten. Frågorna har fokuserats på hållbara transporter, bostadsförsörjning service, vatten- och avloppsfrågor samt vikten av att hålla
landskapet och jordbruksmarken öppen. Sammanlagt har cirka 240 personer
deltagit i dessa möten. Byamötena har givit en bra bild av angelägna frågor
som måste lyftas för att byarna ska utvecklas. Särskilt frågorna om fortsatt
hävd av åker- och hagmark och framtida vatten- och avloppsförsörjning har
engagerat många deltagare.
I samband med byamötena hölls även två möten särskilt riktade till ungdomar vid ungdomsgårdarna i Rättviks tätort respektive Furudal.
Ungdomarna diskuterade framtidsfrågor som klimatförändringar, framtida
boende, service och hållbara transporter. Även dessa dialoger har engagerat
deltagarna. Framtidsfrågorna har också besvarats av några gymnasieelever på
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Stiernhööksgymnasiet i Rättviks tätort. Frågor som engagerar ungdomarna är
miljöfrågor, där många kan tänka sig att fortsätta att åka kollektivt i framtiden samt gärna äter lokalt producerad mat. En annan viktig fråga har varit
möjligheten till arbete.

1.5

Läsanvisningar

Översiktsplanen är uppdelad i fyra delar, Del 1 Utmaningar och strategiska
frågor, Del 2 Planeringsinriktningar, Del 3 Genomförande och konsekvensbeskrivning och Del 4 Landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Del 1 Utmaningar och strategiska frågor syftar till att identifiera de
viktigaste frågorna för kommunens utveckling utifrån bland annat en
omvärldsanalys och förväntad påverkan på Rättviks kommun. Omvärldsanalysen visar relevanta trender och förändringar i vår omvärld som direkt
eller indirekt kan påverka kommunens utveckling. Tillsammans med
kommunens vision ligger omvärldsbevakningen till grund för ett antal
strategiska frågor som lyfts som särskilt viktiga för översiktsplanen. Del 1
avslutas med en övergripande utvecklingsstrategi för markanvändningen.
Del 2 Planeringsinriktningar innehåller riktlinjer för mark- och vattenanvändningen och den strategiska utvecklingen av kommunen. Varje avsnitt
inleds med en redogörelse för relevanta planeringsförutsättningar och avslutas med planeringsinriktningar. Till avsnitten hör också kartor som visar
hur kommunen avser att ta hänsyn till redovisade värden.
Del 3 Genomförande och konsekvensbeskrivning beskriver hur översiktsplanen ska genomföras och hållas aktuell. Den innehåller också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och redovisar även de konsekvenser
översiktsplanen bedöms ha på sociala och ekonomiska aspekter.
Del 4 Landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en del av översiktsplanen, men redovisas som ett eget dokument. Del 4 redovisar förslag på
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, riktlinjer, konsekvenser samt
genomförande.
Tidigare har följande tillägg till översiktsplan antagits av
kommunfullmäktige, vilka fortfarande gäller:
•

Vindbruksplan för Rättviks kommun, 2011

•

Vatten och avloppsplan för Rättviks kommun, 2016
I vatten- och avloppsplanen (VA-planen) ingår:
o

VA-översikt

o

VA-policy

o

VA-plan
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2

Rättviks kommun

Rättviks kommun omfattar de tre tidigare socknarna Ore, Boda och Rättvik.
Avståndet mellan den södra delen av kommunen och kommunens nordligaste
spets är 89 km. Flera stora sjöar eller sjösystem återfinns inom kommunen,
bland annat Amungen, Ljugaren och den så kallade Siljansringen med del av
Siljan genom Rättviken, Skattungen och Oresjön. Läget vid Siljans strand
och utsikten från omgivande bergssluttningar har lockat många turister till
Siljansområdet och Rättvik blev tidigt en turistort.
Rättvik i siffror
Kommunyta
Invånarantal
Medelålder
Befolkningsökning*
Högskoleutbildade*
Förvärvsfrekvens*
Företagare*
Öppen arbetslöshet*

Rättvik
1 900 km2
10 856
48,3
0,8
16,3
81,7
10,0
4,8

Sverigemedel
1 500 km2
34 466
41,2
3,6
26,6
77,9
6,5
5,4
*Andel i procent, SCB 2015-2017

Den bofasta befolkningen uppgår till knappt 11 000 invånare, men kan delar
av året växa till det tredubbla i form av fritidsboende och besökare.
Befolkningsstatistiken visar en positiv inflyttningstrend, om än i långsam
takt. Näringslivet är småskaligt och består av många små familjeföretag med
en eller ett fåtal anställda. De större branscherna i kommunen är besöksnäring, handel, träindustri samt jord- och skogsbruk.
Kommunen har en lång tradition av byggande av hus i trä och skogsbruket
utgör en viktig näring. Med riklig tillgång på strömmande vatten och skog
har vattenkraft och ved utgjort viktiga energikällor. På senare år har
vindkraften tillkommit. Berggrunden är på många ställen kalkrik och
kalkbrytning har pågått i många århundraden, än idag bryts kalk i
kommunen.
Bebyggelsen i kommunen är koncentrerad till ett 60-tal byar, några
bruksorter och centrala Rättvik och Furudal. De båda senare orterna är
ursprungligen järnvägssamhällen som vuxit till centralorter i respektive del
av kommunen. Större delen av bebyggelsen och odlingslandskapet ligger
samlat utmed Siljansringen. Byarna, med många små hus belägna i klungor
eller rader, skapar tillsammans med det öppna odlingslandskapet en naturlig
övergång till omgivande skogslandskap. Förutom spridda byar består övriga
delen av kommunen av vidsträckta skogslandskap med berg, sjöar och
vattendrag.
Idag används många hus i byarna som fritidsbostäder. Gränsen mellan
fritidsboende och permanentboende är flytande då många väljer att bosätta
sig permanent i sitt fritidshus eller hus som använts som permanentbostad
köps för fritidsboende. Många fäbodar används också som fritidsbostäder.
Rena fritidshusområden är ovanliga i kommunen och koncentrerade till ett
fåtal platser, främst utmed Siljan och Ljugarens stränder.
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2.1

Siljansringen

Grunden till Siljanområdets topografi skapades för ca 400 miljoner år sedan
då en meteorit slog ner och bildade den formation som vi idag kallar för
Siljansringen. Sjöarna Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön och sjösystemet
från Boda ned mot centrala Rättvik utgör kraterns yttre ring. Genom inlandsisen har kratern och de omgivande bergen därefter slipats till dagens mjuka
struktur. Själva Siljansringen är omgiven av höga randberg medan kraterns
centrala delar, den så kallade kupolen, utgörs av mer flack terräng.
Landskapet runt Siljan har höga natur- och kulturvärden. Områdets geologi
och topografi har skapat storslagna vyer omgivna av blånande berg.
Människans brukande av området genom tiderna har skapat en kulturbygd
som in i våra dagar har behållit sin småskalighet vad gäller odlings- och
bebyggelsestrukturen. Landskapet runt Siljan präglas idag av en dynamisk
kontrast mellan de långa och vida vyerna och de småskaliga kulturmiljöerna.
De rika natur- och kulturvärdena i landskapet runt Siljan har sedan lång tid
tillbaka lagt grunden för turism och rörligt friluftsliv. Dessa värden är idag
klassade som riksintressanta och därför värdefulla att bevara för kommande
generationer.
Naturen i Rättviks kommun är mycket varierad och spänner från orkidérika
ängar till vidsträckta barrskogar. Utanför Siljansringen breder stora skogsområden ut sig. Här återfinns stora sjösystem, värdefulla finnbosättningar
och bruksmiljöer med mera. Dessa miljöer har också stort värde för turism
och rörligt friluftsliv och givetvis för människornas försörjning i form av
jakt, fiske och jord- och skogsbruk.

Bild 1. Sjön Skattungen inom området för Siljansringen. Foto: Martin Litens.
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3 Rättvik och omvärlden
Omvärldsbevakningen
har genomförts med
hjälp av statistik och
utvecklingstrender från
SCB, Boverket, SKL och
välkända internationella
organ som EU och FN.

Genom att studera förändringsprocesser i vår omvärld kan vi skaffa oss
beredskap för framtiden. I detta kapitel sammanfattas en omvärldsbevakning
med ett antal trender som vi ser i världen idag och som påverkar både
globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
Omvärldsbevakningen bygger främst på de stora, så kallade megatrender och
de Sverigebilder, som används i den vision för Sverige år 2025 som Boverket
tagit fram på uppdrag av regeringen.
Att försöka se dessa trenders påverkan på Rättviks kommun har betydelse för
vilka frågor som översiktsplanen ska fokusera på samt hur planens strategier
ska utformas.
Det finns naturligtvis fler trender att ta hänsyn till än de som sammanfattas
här. Trenderna för framtiden är heller inte en exakt vetenskap utan ett försök
att sia om en framtid vi inte kan veta allt om.

3.1

Miljö och klimatförändringar

Många av de stora miljöproblem som finns idag är en konsekvens av vår
ökade globala levnadsstandard och våra konsumtions- och produktionsmönster. I kombination med överutnyttjande av jordens resurser, driver detta
fenomen så som global uppvärmning, minskad biologisk mångfald, ökad
brist på rent vatten samt jordförstörelse.
Klimatförändringarna kommer att bli mer påtagliga i världen när allt större
obalanser i exempelvis vattenfördelning skapas. Detta leder till att vissa
regioner kommer att lida av torka samtidigt som andra kommer få rekordstora skyfall och översvämningar. Andra pågående och väntade effekter av
klimatförändringarna är stigande havsnivåer, stormar, försaltning av jordbruksmark och ökenspridning.
Läs mer om
klimatförändring i Sverige
och i världen på
SMHI.se/forskning.

Klimatförändringarna förväntas leda till att Dalarna får varmare och
torrare somrar samt att merparten av regnet kommer att falla i form av
kraftiga skyfall. Vi har också varmare vintrar att vänta med stor andel
nederbörd vintertid. Redan nu måste vi därför förbereda oss för de stora
dagvattenmängder som kan komma att rinna av på frusna marker eller i
samband med kraftiga skyfall. Risken för skred och ras kan också
komma att öka i och med häftiga regn.
Med varmare klimat blir odlingssäsongen längre samtidigt som
vintersäsongen minskar, vilket kan gynna såväl som missgynna de
areella näringarna i framtiden. För besöksnäringens del påverkar detta
vinterturismen men samtidigt finns det goda möjligheter att utveckla
övriga säsonger.

3.2

Hållbarhet och minskade resurser

Med 80 miljoner fler människor på jorden för varje år som går finns det ett
starkt behov att bli mer resurseffektiva och klimatsmarta. Mängden ändliga
naturresurser sinar och i vissa fall är de nästan slut. Fler ska alltså dela på
mindre. Andelen lättåtkomlig olja minskar och arealen jordbruksmark i
världen blir allt mindre. Samtidigt ökar efterfrågan på olja och livsmedel i
takt med att världens befolkning växer.
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För att minska Rättviks bidrag till utarmningen av jordens resurser och
hotet mot den biologiska mångfalden måste vi ta vårt ansvar och agera
hållbart utifrån både sociala, ekologiska och ekonomiska förutsättningar.
Genom att ta tillvara och fördela de resurser vi har och ytterligare
framhålla värdet av förnyelsebar energi och förnyelsebara råvaror kan vi
skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.

3.3

Demografiska förändringar

Det har aldrig tidigare bott så många människor i städer som det gör idag.
Redan nu bor hälften av världens invånare, ca 3,6 miljarder människor, i
städer. År 2030 förväntas 60 procent av världens befolkning bo i städer vilket
då motsvarar nästan 5 miljarder människor. Denna starka globala
urbanisering känner vi även av i Sverige, med fler personer i städerna och
färre kvar på landsbygden. Befolkningens medellivslängd förväntas också att
öka.
SCB spår en liten minskning av befolkningen i Rättviks kommun fram
till år 2030. Det grundar sig på antaganden om att födelseunderskottet
kommer att öka, det vill säga antalet döda överskrider antalet födda,
samtidigt som nettoinflyttningen ökar långsamt. För att
försörjningsbördan inte ska bli orimligt stor i framtiden måste fler unga
och barnfamiljer bosätta sig i kommunen. Rättvik har redan idag en stor
andel äldre och denna trend förväntas fortsätta. Andelen äldre som
behöver vård och omsorg förväntas öka med ökad levnadsålder samtidigt
som det kan bli svårt att besätta tjänster inom äldreomsorgen.

3.4

En osäker omvärld

År 2014 noterades det högsta antalet stridsrelaterade dödsoffer sedan kalla
krigets slut. Inbördeskriget i Syrien och andra stora katastrofer i Mellanöstern och Afrika har gjort miljontals människor hemlösa. Så länge det finns
en möjlighet att få en fristad i Europa kommer många människor att fortsätta
försöka ta sig hit. Ytterligare en faktor som påverkar flyktingströmmen är att
det blivit lättare att förflytta sig. När välståndet stiger och
kommunikationerna förbättras väljer fler att röra på sig, särskilt om
levnadsvillkoren i hemlandet är dåliga.
Beroende på hur EU och Sverige agerar gällande framtida flyktingströmmar, så kommer det påverka invånarantalet i riket och i Rättviks
kommun. Mottagande av en ökad global migration kommer i Rättviks
fall förmodligen leda till en fortsatt ökad invandring av människor från
andra länder. Det förmodas ha betydelse för skatteintäkter, sociala
välfärdssystem, bostäder, arbetsmarknad, sociala strukturer etc. Det kan
ge befolkningstillväxt, ny kompetens, mångkultur och ökat arbetskraftutbud. Hot som den ökade migrationen kan medföra är upplevelsen
av utanförskap, arbetslöshet, oförmåga att inkludera och integrera
nyanlända och främlingsfientlighet.
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3.5
Läs mer om utmaningar för
det kommunala uppdraget i
SKLs omvärldsanalys
”Vägval för framtiden 3”.

Globalisering och ökad individualisering

Globalisering har lett till tillgång på billig arbetskraft, mycket låga priser på
konsumtionsvaror och bildandet av en global medelklass. Köpvanor och
åsikter hos den globala medelklassen kan ofta vara mer lika än mellan olika
grupper inom det egna landet. Tillgången till internet och nya sociala nätverk
har skapat en ökad individualisering. Baksidan till detta är att vi i allt mindre
utsträckning blir utsatta för andras åsikter, nya perspektiv, fakta eller idéer
om vi inte aktivt söker dem. Samtidigt ökar också de ekonomiska klyftorna i
samhället.
Globaliseringen för världen närmare Rättvik. Att idéer, varor, pengar och
nyheter sprids allt mer och snabbare tillskrivs till stora delar internet. En
väl fungerande uppkoppling gör att människor kan kommunicera globalt
men vara lokalt förankrade. Globaliseringen kan på detta sätt ses som en
mottrend till urbaniseringen och kan t ex göra det möjligt för människor i
byar och landsbygd att arbeta eller uträtta serviceärenden via nätet i sin
hemmiljö.
Människor lever ut sin livsstil i ökande grad och har allt större behov av
att uttrycka sin identitet. Denna individualisering leder till önskemål om
fler valmöjligheter när det gäller skola, fritidsaktiviteter, arbete, handel
och inte minst boende. När det gäller bostadsbyggande måste Rättvik bli
bättre på att erbjuda olika typer av boende som riktar sig till alla typer av
hushåll. Samtidigt som nya bostäder behöver byggas finns ett stort
bestånd av hus som behöver förnyas eller förändras.

3.6

Innovation och ny teknik

Stora tekniska framsteg i världen medför att stort hopp sätts till att tekniken
ska kunna lösa många av de utmaningar vi ställs inför. Nya framsteg inom
medicin kan resultera i botemedel för tidigare obotbara sjukdomar och
nanoteknik kan göra framtagandet av material med helt nya funktioner
möjligt. Tekniken fortsätter dock att vara både lösningen och problemet.
Exempelvis förväntas ny teknik kunna ersätta arbetskraft i stor skala.
En trend i den nya teknikens kölvatten som på sikt kommer att påverka
Rättvik är nya drivmedel och teknikutvecklingen för fordon, t ex elbilar
och höghastighetståg. Nya fordon med miljövänliga drivmedel kommer
att påverka hur människor rör sig och hur infrastrukturen kommer att ta
form i stadsrummet. Det ger ökade möjligheter för mer tidseffektivt och
billigt resande som kan minska avstånden mellan orter, städer och
regioner.
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4 Övergripande mål, planer och program
Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling.
Utifrån denna mängd av styrdokument redovisar vi nedan de statliga och
regionala mål, planer och program som anses ha störst relevans och påverkan
på den översiktliga planeringen i Rättviks kommun.

4.1

Vision för Sverige 2025

Vision för Sverige 2025 är framtagen av Boverket och baseras på de runt
etthundra nationella mål som på ett eller annat sätt rör fysisk samhällsplanering. Visionen består av 12 framtidsbilder om var Sverige bör vara år
2025 för att nå de satta målen för ett hållbart samhälle till år 2050. De tolv
bilderna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantera växande stadsregioner
Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Bygga hållbart
Högre utbildning är motor för regional tillväxt
Planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter
Gynna besöksnäringen
Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor
Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik
Säkerställa framtidens elförsörjning
Trygga rent vatten
Bevara tätortsnära natur, stränder, och jordbruksmarker

De framtidsbilder som framför allt berör Rättviks kommun är Utveckla
småorter och glesbygd hållbart, Gynna besöksnäringen, Regional utveckling
behöver utbyggd kollektivtrafik samt Bevara tätortsnära natur, stränder och
jordbruksmarker.

4.2

Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat att vid överlämnandet av vårt samhälle till nästa
generation ska de stora miljöproblemen vara lösta. Att verka för att nå detta
mål är hela samhällets ansvar. I Sverige finns miljömål på nationell, regional
och lokal nivå. Miljömålssystemet innehåller ett övergripande generationsmål och 16 miljömål.
Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för
Sveriges miljöpolitik.
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
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Mer information om
miljömålen och etappmål
samt hur de förhåller sig till
FN:s globala
hållbarhetsmål (Agenda
2030) finns att läsa på
www.sverigesmiljomål.se.
Mer information om
Sveriges miljömål finns att
läsa på www.miljomal.se.

Figur 2. Sveriges 16 miljömål.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till. Miljömålen omfattas av 28 etappmål, varav18
aktiva. För tio av dessa etappmål har målåret passerat.
Av de 16 miljömålen är En storslagen fjällnatur och Hav i balans samt
levande kust och skärgård inte aktuella för Rättviks kommun eftersom dessa
miljöer saknas inom kommunens gränser.

4.2.1 FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030
Hösten 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål, se figur 3. Genomförandet
benämns Agenda 2030 och Sveriges regering har beslutat att Sverige ska
vara ledande inom Agenda 2030 och att miljömålssystemet ska vara ledande
i genomförandet i de miljömässiga delarna av Agenda 2030.

Figur 3. FNs globala hållbarhetsmål.
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För miljöarbetet innebär det en möjlighet att koppla miljöfrågorna mer till
sociala och ekonomiska frågor i hållbarhetsarbetet. Miljömålen bidrar till att
strukturera miljöarbetet och ge stöd för en systematisk uppföljning av
åtgärder och miljötillstånd och det är viktigt att det svenska och väletablerade
miljömålssystemet fortsatt får finnas kvar och utvecklas i symbios med
Agenda 2030.

4.3

Folkhälsa och social livsmiljö

Människors hälsa har stor betydelse för välbefinnandet. Genom rätt utformning av den fysiska miljön kan tillgängligheten öka för många utsatta
grupper som barn, äldre och människor med olika funktionshinder. Genom
att skapa trygga och säkra trafikmiljöer kan exempelvis fler människor välja
att cykla framför att ta bilen. Attraktiva mötesplatser som tilltalar alla kan
öppna upp för möten mellan unga och gamla och olika etniciteter. Naturen
är en resurs för dem som söker återhämtning, frisk luft och dagsljus och inte
minst fysisk aktivitet. Tillgången på grönområden på gångavstånd från
förskolor, skolor och bostäder har därför stor betydelse för människors hälsa
och välbefinnande.
De nationella målområdena som rör Barns- och ungas uppväxtvillkor,
Sunda och säkra miljöer samt Fysisk aktivitet kan direkt relateras till
framtida förändringar av den fysiska miljön.

4.3.1 Nationella folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de faktorer som har störst betydelse för den svenska
folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt angeläget är att
hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

4.3.2 Nationella mål för friluftspolitiken
År 2012 beslutade regeringen om tio mål för friluftslivspolitiken. Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter
att vistas i naturen och utöva friluftsliv.
De nationella målen som rör Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur för
friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade områden som resurs för friluftslivet samt
Friluftsliv för god folkhälsa kan kopplas till den fysiska miljön.

4.3.3 Hälsa och hållbar utveckling på regional nivå
Landstinget i Dalarna gav 2010 ut rapporten Främja hälsa – en nyckel till
hållbar utveckling. Rapporten innehåller sju landmärken som är viktiga
målområden för såväl folkhälsan som hållbar utveckling. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•

Mer kroppsrörelser i vardagen
Mer frukt och grönt i kosten.
Plats för föräldraskap
Plats för mänskliga möten
Balansera stressen
Nära till naturen
Nära till kulturen
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Folkhälsomål:
1.

Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och social
trygghet
3. Trygga och goda
uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer
och produkter
6. Hälsofrämjande hälsooch sjukvård
7. Gott skydd mot
smittspridning
8. Trygg och säker
sexualitet och god
reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och
säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak
och alkohol, ett samhälle
fritt från narkotika och
dopning samt minskade
skadeverkningar av
överdrivet spelande

Här utkristalliseras målområdena Mer kroppsrörelser i vardagen, Plats för
mänskliga möten, Nära till naturen och Nära till kulturen som knutna till den
fysiska miljön. Arbetet med dessa målområden är vardagsnära, kräver ingen
specialkompetens, berör alla oavsett ålder och social ställning, kan stimulera
till delaktighet och samverkan samt ge synliga resultat på kort tid.

4.3.4 Kommunens arbete med folkhälsa
Kommunfullmäktige har antagit en lokal styrmodell för hållbar utveckling
som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen. Den har lokala mål
inom ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet, där folkhälsa ingår.
Kommunen har ett folkhälsoprogram med riktlinjer för folkhälsoarbetet i
kommunen. I detta betonas bland annat ökad fysisk aktivitet. Programmet
följs upp med treåriga handlingsplaner.

4.4

Regionala och lokala mål, planer och program

På regional nivå är det främst länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna som
har mål, planer och program som kan kopplas till den fysiska planeringen.

4.4.1 Dalastrategin
Dalastrategin utgör en bred överenskommelse om gemensamma åtaganden
för att gagna Dalarnas välstånd. En central funktion för Dalastrategin är att
vara underlag för dialog mellan den nationella och regionala nivån om
prioriteringar inom länets tillväxtarbete. Dalastrategin för också dialog med
den lokala nivån om prioriteringar inom det lokala och mellankommunala
tillväxtarbetet.
I Dalastrategin anges inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling genom
en gemensam vision och ett antal målbilder. Därefter redovisas ett antal
vägval med prioriterade insatsområden. Det är framför allt vägvalen
Tillgänglighet och infrastruktur samt Livskvalitet och attraktionskraft som
syftar till den fysiska planeringen. Detta genom att betona behovet av goda
kommunikationer för både näringsliv och personer samt betydelsen av att
kunna attrahera människor till att vilja leva och verka i Dalarna genom ökat
bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer.
Det är Region Dalarna, kommunalförbundet som samlar alla länets
kommuner och landstinget Dalarna, som tar fram Dalastrategin.

4.4.2 Destination Dalarna
Region Dalarna driver tillsammans med de största destinationsbolagen i
Dalarna ett strategiskt arbete inom besöksnäringen med visionen att Dalarna
ska bli norra Europas ledande och mest spännande besöksregion. Destination
Dalarnas mål till år 2020 är att skapa 3 miljoner nya gästnätter, att öka med
5 % i tillväxttakt, skapa 35 000 nya bäddar samt att investera 10 miljarder
kronor vilket man hoppas ska ge 2 200 nya arbetstillfällen och en ökad
omsättning på 2,2 miljarder kronor.
I arbetet med visionen för besöksnäringen i Dalarna är Rättviks kommun en
viktig pusselbit. Rättviks kommun är ett populärt besöksmål med sina många
evenemang och sitt natursköna läge vid Siljans strand.

4.4.3 Regionalt och lokalt serviceprogram
Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 har som ambition att alla
invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig
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kommersiell service. Serviceprogrammet är ett stöd för kommunerna i deras
arbete med planeringen av servicen på landsbygden och Rättviks kommun
har en serviceplan för 2015-2018 som beskriver den viktigaste tillgängliga
servicen som finns på landsbygden i form av kommersiell-, ideell- och
offentlig service. Planen behandlar fem befintliga lanthandlare och andra
servicegivare i Bingsjö, Dalfors, Boda kyrkby, Furudal och Vikarbyn.
Planens primära mål är att lanthandeln och andra servicegivare som
kompletterar varandra ska finnas kvar på de fem prioriterade orterna och om
det inte är kommersiellt möjligt ersättas med väl fungerande servicepunkter.

4.4.4 Energi- och klimatdokument
En Energi- och klimatstrategi för Dalarna har tagits fram 2012 av
länsstyrelsen. I denna redovisas sex strategiska områden av vikt för att få ett
energi-intelligentare och klimatsmartare Dalarna. Till varje strategiskt
område föreslås viktiga insatsområden. Transportsnålare fysisk planering är
ett insatsområde för persontransporter och förbättrade etableringsprocesser
för vindkraft är ett insatsområde för förnybar energi. I båda fallen spelar
översiktsplanen en viktig roll.
Länsstyrelsen har även utarbetat Klimatanpassningsstrategi 2020 med syfte
att kommunerna och privata aktörer i länet ska skaffa sig beredskap inför
framtida klimatförändringar. Rapporten går igenom sex olika sektorer;
kommunikationer, tekniska försörjningssystem, befintlig samt planerad
bebyggelse, areella näringar och turism, natur- och kulturmiljön samt
människors hälsa. Rapporten redovisar förslag på åtgärder samt positiva och
negativa konsekvenser. I arbetet med klimatanpassning har Rättviks kommun
ett ansvar genom den fysiska planeringen.

4.4.5 Regionala miljömål
Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. Dalarnas miljömål består av de nationella målen och ett regionalt
framtaget åtgärdsprogram för åren 2018-2022.
Miljömålen har där det bedömts som lämpligt anpassats till förhållandena i
Dalarna. Dalarna står inför samma stora utmaningar som resten av landet där
effektivisering av energianvändning och transporter, utveckling av giftfria
och resurssnåla kretslopp, bättre hushållning med mark och vatten samt att
värna natur- och kulturmiljövärden är primära miljöfrågor för framtiden. De
frågor som särskilt behöver uppmärksammas i Dalarna är bland annat
föroreningar i mark och vatten på grund av en lång industrihistoria samt den
unika timmerbebyggelsen.
Det regionala åtgärdsprogrammet omfattar totalt 208 olika åtgärder fördelade
på 79 åtgärdsområden inom 14 olika sektorer. Kommunerna har ett stort
ansvar och ska vara delaktiga i genomförandet av åtgärdsprogrammet.
Exempel på åtgärder som berör Rättviks kommun:
•
•
•
•
•

Omställning av kommunernas fordonsflotta.
Kompetenssatsningar för kommunala planerare och beslutsfattare
inom hållbar samhällsutveckling.
Kommunsatsning för miljömålen (Länsstyrelsens samarbetar och
stöttar länets kommuner i miljömålsarbetet).
Värna åkermarken i samhällsplaneringen.
Delta i våtmarkssatsning inom jordbruket.
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LÄS MER!
Åtgärdsprogram för
Dalarnas mijlömål 20182022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra praktiska stödinsatser vid artrika ängsmarker.
Delta i diverse forum och nätverk som rör skogsbruk.
Bilda kommunala naturreservat.
Delta i kartläggning av omarronderingsområden.
Verka för mer förnyelsebar energi inom kommunen.
Arbeta mer med energieffektivisering hos det lokala företagandet.
Delta i Byggdialog Dalarna och den särskilda satsningen på
timmerbyggnader.
Arbeta aktivt för en hållbar upphandling.
Arbeta aktivt för hållbar handel.
Minska matsvinn inom kommunal förvaltning.
Arbeta fram kommunal avfallsplan.

Rättviks kommun har inga egna framtagna lokala miljömål utan arbetar efter
de regionala och nationella målen. Ovanstående satsningar och åtgärder är i
olika faser och en del ännu inte påbörjade.

4.4.6 Kommunala mål
Kommunen tar årligen fram ett politiskt styrdokument som anger de
kommungemensamma mål som ska beaktas när förvaltningarna upprättar
sina verksamhetsplaner. De kommunövergripande målen behandlar:

Kommunens årliga måloch budgetdokument.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi och effektivitet
Befolkning
Barn, ungdomar och skola
Vård, omsorg och omtanke
Arbetsmarknad, näringsliv
Boende och samhällsplanering
Infrastruktur och skydd
Demokrati och delaktighet
Kultur och fritid
Miljö och hållbarhet
Attraktiv arbetsgivare

Av dessa berör alla utom Ekonomi och effektivitet samt Attraktiv arbetsgivare på något sätt utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Då de
prioriterade insatserna kopplade till respektive mål kan ändras från år till år
redovisas inte dessa i översiktsplanen.
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5 Rättvik i framtiden
Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en
mer hållbar framtid. För att översiktsplanen ska bli ett verktyg i arbetet mot
den önskvärda framtiden behöver ställningstaganden och strategier i
översiktsplanen harmoniera med kommunens vision för framtiden.

5.1

Vision för Rättviks kommun 2030

Hösten 2017 antog kommunfullmäktige en ny vision för Rättviks kommun.
Visionen är en framtidsbild som beskriver hur det ska vara i kommunen år
2030 och ska ligga till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla
Rättvik.

Rättvik, där tradition möter framtid!
Rättvik är en tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar tar ansvar för kommande
generationer.
I Rättvik finns attraktiva och varierande boendemiljöer i hela
kommunen. En väl fungerande samhällsservice, unik natur och ett
rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att våra invånare och
besökare upplever en god livskvalitet.
Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt
och våra medborgare, unga som gamla, känner sig delaktiga.
Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och
småskalighet. Företagen känner tillit till kommunens verksamheter
och de upplever vårt samarbete som mycket gott.
Kommunen utvecklas i en positiv riktning eftersom vi har modet att
ifrågasätta och pröva nytt. Vårt trygga samhälle är inkluderande
och för oss som bor här är mångfald och jämlikhet en självklarhet.
Vi känner stolthet över vår bygd och alla bidrar utifrån sin
förmåga och sitt engagemang.
Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.

5.2

Strategiska frågor för framtiden

Utifrån omvärldsanalysen, de nationella, regionala och lokala mål som finns
samt visionen för kommunen har följande frågor lyfts fram som strategiskt
viktiga för kommunens utveckling:

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning
En positiv befolkningstillväxt behövs för att kommunen ska kunna fortsätta
att utvecklas. Möjlighet till sysselsättning, tillgång till god samhällsservice
och ett gott utbud av varierat boende är viktigt för att Rättvik ska vara en
attraktiv bostadskommun. Kommunen ska kunna erbjuda olika typer av
boende med olika upplåtelseformer i olika lägen så att alla som önskar kan
erbjudas en attraktiv bostad. Befolkningsutvecklingen i kommunen, där
medelåldern blir allt högre, ska användas som en fördel.
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Näringslivets utveckling
Hållbara företag är motorn i den tillväxt Rättvik eftersträvar och målet är att
Rättvik ska vara den bästa kommunen att driva företag i. För att stödja
näringslivet ska tillgången på planlagd mark och lokaler samt framkomligheten och tillgängligheten stärkas i hela kommunen. För framtiden är det
viktigt att arbeta aktivt med kompetensförsörjning, pendling, utbyggd ITinfrastruktur samt insatser kopplat till service på landsbygden.

Landsbygdsutveckling
Möjligheter för boende och tillgång till samhällsservice på landsbygden ska
säkras och utvecklas. Genom att erbjuda tomter i attraktiva, strandnära lägen
kan nya invånare flytta in till byarna samtidigt som befintlig service stärks.
Utbudet av fungerande och attraktivt landsbygdsboende är en styrka i
Rättviks kommun.

Fortsatt hävd av det öppna landskapet
Det öppna kulturlandskapet kring byarna utgör en viktig del av Siljansbygdens attraktionskraft och har under lång tid lockat besökare till trakten.
Markerna har under generationer försett människor med mat och samtidigt
öppnat upp landskapet och skapat långa siktlinjer med vackra vyer. På såväl
kort som lång sikt är det mycket viktigt att dessa marker kan fortsätta att
hävdas.

Infrastruktur och hållbara kommunikationer
Hållbara kommunikationer och transporter är viktiga för en attraktiv tillväxtoch boendekommun. Att bygga ut gång- och cykelvägnätet, medverka till att
kollektivtrafiken utvecklas och erbjuda pendlarparkeringar i anslutning till
kollektivtrafikstråk är viktiga uppgifter för framtiden. Detta främjar även
besöksnäringen. För att få fler att välja mindre miljöpåverkande fordon
behövs också beteendeförändringar.

Vatten- och avloppsförsörjningen
För att kunna bygga på landsbygden behövs godkända vatten- och avloppslösningar. Många hushåll i kommunen har enskilda anläggningar och på
grund av faktorer, som tät bebyggelse, olämpliga markförhållanden,
förorenat grundvatten och vattendrag i närområdet, kan det vara svårt att hitta
bra vatten- och avloppslösningar. För att möjliggöra för framtida byggnation
i våra byar och på landsbygden behöver vatten- och avloppsförsörjningen
vara en prioriterad fråga.

Trygghet och säkerhet genom hela livet
Alla som bor i eller besöker vår kommun ska kunna känna sig trygga och
säkra i hemmet, på arbetet, i den offentliga miljön och under resan. Genom
att tidigt i den fysiska planeringen uppmärksamma risker, beakta säkerhetsaspekter och planera för tillgänglighet kan tryggheten förstärkas och riskerna
minimeras.

Ett öppet, jämlikt och inkluderande samhälle
Mångfald och jämlikhet ska vara en självklarhet för invånarna i Rättviks
kommun. Genom att kommunen har ett arbetssätt som uppmuntrar till dialog
och samverkan kan invånarnas delaktighet i samhällsplaneringen stärkas.
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Delaktighet föder gemenskap vilket bidrar till trivsel och stolthet över
bygden.

5.3

Utvecklingsstrategi

En övergripande utvecklingsstrategi har tagits fram utifrån kommunens
vision och de strategiskt viktiga frågorna för kommunens utveckling.
Utvecklingsstrategin illustrerar hur kommunen ser på sin framtida utveckling
och markanvändning samt ligger till grund för planeringsinriktningarna.
Strategin illustreras på karta i slutet av detta avsnitt och förklaras i text
nedan.

Primära serviceorter
Rättviks kommun ska ha starka serviceorter som bidrar till både offentlig och
kommersiell service. Genom att främja bebyggelseutveckling och infrastruktursatsningar samt öka tryggheten, tillgängligheten och kvaliteten på
den yttre miljön kan serviceorterna stärkas till nytta för såväl boende som
besökare.
De primära serviceorterna är Rättvik, Vikarbyn, Furudal och Boda kyrkby.
Detta är kommunens fyra största orter med befintlig service i form av bl.a.
handel och offentlig verksamhet. Dessa serviceorter ska främjas genom
bebyggelseutveckling, infrastruktursatsningar och övriga kommunala
satsningar.

Sekundära serviceorter
Dalfors och Bingsjö är sekundära serviceorter som är viktiga för omkringliggande landsbygd. Här finns befintlig service i form av småskalig handel.
Översiktsplanen pekar inte ut några större kommunala satsningar för bebyggelseutveckling på dessa platser, men det är angeläget att behålla den service
som finns och främja etableringar som innebär utveckling och förstärkt
service.

Utvecklingsstråk
Längs riksväg 70 och 69 samt längs länsväg 301 finns stråk av vikt, sett till
både regionen och kommunen. Dessa utvecklingsstråk förbinder de primära
serviceorterna inom kommunen samt kommunen med omkringliggande
större orter i regionen. Längs utvecklingsstråken ska bebyggelseutveckling i
befintliga tätorter och byar främjas för att förbättra förutsättningarna för
service och kollektivtrafik.

Utvecklingsområde
I anslutning till de primära serviceorterna och längs utvecklingsstråken finns
områden där bebyggelseutveckling, infrastruktursatsningar och övriga
kommunala satsningar bör främjas för att ge bättre förutsättningar för service
och kollektivtrafik samt stärka de primära serviceorterna. Utvecklingsområdena ligger inom en radie av 5-6 km från en primär serviceort.

Transportstråk
I väst-östlig riktning finns i kommunen två viktiga stråk för transporter. Det
ena går längs länsväg 296/301, som förbinder kommunen med Orsa
respektive Edsbyn/Alfta, det andra längs Bingsjövägen, som går på riksväg
50 i Falu kommun.
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Illustrerad utvecklingsstrategi
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UTSTÄLLNINGSHANDLING
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6 Inledning till planförslaget
Översiktsplanens del 2 ger en beskrivning av de allmänna intressena i
Rättviks kommun och hur hänsyn ska tas till dessa vid beslut om mark- och
vattenanvändning.
Avsnittet är tematiskt indelat. I varje temadel görs en redogörelse för de
förutsättningar som gäller idag och en genomgång av de utmaningar
kommunen står inför inom respektive område. Varje del avslutas med en
sammanställning av planeringsinriktningar som ska vara vägledande vid
beslutsfattande som rör fysisk planering på alla nivåer.
Översiktsplanens planeringsinriktningar ska bidra till att utveckla Rättviks
kommun i enlighet med den vision och de övergripande strategier som
presenteras i den första delen av översiktsplanen; Del 1. Utmaningar och
strategiska frågor.
Översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. I de fall där det redan finns
policydokument, riktlinjer eller dylikt hänvisas till dessa. Ofta finns också
mer information om geografiska objekt att läsa på länsstyrelsens hemsida och
via deras karttjänster (RUM). Fördjupningar där förslag på markanvändning
framgår kommer att göras för kommunens primära serviceorter.
Kartorna i översiktsplanen är översiktliga och bör inte läsas i en mer
detaljerad skala än 1:50 000.

Bild 2. Vy över Rättviken. Foto: Martin Litens.
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7 Riksintressen
Begreppet riksintresse
används om två olika typer
av områden. De är dels
geografiska områden (delar
av våra kuster, fjäll och
älvar mm) som anges i 4
kap miljöbalken, dels områden av riksintresse enligt
3 kap miljöbalken och där
12 nationella myndigheter
har ett ansvar för att ange
anspråk inom sina
respektive ansvarsområden.
Detta sker genom 12 lagar
som ska tillämpas, t ex
plan- och bygglagen och
miljöbalken.

Mark- och vattenområden ska användas till det de är mest lämpade för, enligt
miljöbalkens 3:e kapitel. Riksdagen och statliga myndigheter kan peka ut
områden som har stort värde för riket som helhet, så kallade riksintressen. I
Rättviks kommun finns det ett flertal riksintressen. Dessa områden omfattar
såväl bevarande- som exploateringsintressen och finns reglerade i miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. Syftet med riksintresseområden är att bevara eller
utveckla de specifika värden som finns i områdena så att de kvarstår för
framtida generationer.
Riksintressen ska beskrivas i den kommunala översiktsplaneringen så att det
blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen. Utpekade Riksintressen
anger vilka värden i ett område som ska prioriteras. Det innebär inte förbud
mot exploatering, utan syftet är att skydda intresset från åtgärder inom eller
utanför området som påtagligt kan skada värdet. Skyddet gäller åtgärder som
innebär ändrad markanvändning. För pågående markanvändning är bestämmelserna rådgivande.
Kommunens riksintressen presenteras översiktligt nedan, och beskrivs fördjupat i följande kapitel. Vid en avvägning mellan två riksintressen som är
oförenliga med varandra ska det riksintresse som på lämpligast sätt främjar
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt
ges företräde.

7.1

Siljan med omgivande sjöar

Det geografiska området Siljansringen som består av Siljan och Orsasjön
med sjöar och strandområden samt området utmed Oreälven, sjön Skattungen
och Oresjön med området söderut över Gulleråsen och Boda till Rättviks
tätort utgör ett geografiskt riksintresse. Inom detta område ska bes och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas i
samband med ingrepp i miljön (miljöbalken 4 kap 2§).

7.2

Skyddade vattendrag

I norra delen av kommunen finns flera vattendrag som tillsammans utgör ett
geografiskt intresse enligt 4:e kapitlet miljöbalken. Vattendragen är källeller biflöden till Voxnan och omfattas av förbud mot vattenkraftsutbyggnad
(miljöbalken 4 kap 6§).

7.3

Jord- och skogsbruk

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
Jordbruksdriften i kommunen är till stor del småskalig och bedrivs ofta som
komplement till andra näringar. I de norra delarna av kommunen är skogsinnehavet mer storskaligt och till stor del ägt av skogsbolag. Skogsmark av
betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan försvåra rationellt skogsbruk (miljöbalken 3 kap 4§).
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7.4

Naturvård

Naturvårdsverket har pekat ut ett 20-tal naturmiljöer i kommunen som
riksintressen (miljöbalken 3 kap 6§). Många av dessa har geologiska värden
knutna till Siljansringen. De geologiska värdena är ofta kopplade till en rik
flora och fauna till följd av kalkpåverkan. Det finns också flera värdefulla
våtmarker i kommunen med status som riksintresse. Andra riksintressen är
knutna till det öppna jordbrukslandskapet och hävdandet av detta. Rikssintressena innebär inte förbud mot exploatering. Syftet är i stället att skydda
områdena mot åtgärder som kan påtagligt skada värdena. Sådan prövning ska
göras i samband med tillståndsansökningar, bygglov och liknande.

7.5

Natura 2000

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av områden som hyser naturtyper
och/eller arter som har ett stort bevarandeintresse inom EU. Alla Natura
2000-områden är av riksintresse (4 kap 8§ MB). I Rättviks kommun finns 15
utpekade Natura 2000-områden. Länsstyrelsens tillstånd krävs för ingrepp
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i dessa områden
(7 kap 28 a § MB). Flera av dessa områden är skyddade med förordnanden
enligt miljöbalken i form av naturreservat eller som biotopskyddsområden.

7.6

Friluftsliv

Naturvårdsverkets riksintresseutpekande för rörligt friluftsliv berör tre
områden Rättviks kommun (miljöbalken 3 kap 6§). Dessa är Siljansområdet,
Oreälven och del av Voxnan. Alla områden är värdefulla för natur- och
kulturstudier, vandringar och fiske. Siljansområdet består av Siljans vattensystem med angränsande mark och området kring Siljansringen. Bevarandevärdet är främst knutet till kulturbygderna och vattendragen. För områden
kring Oreälven och Voxnan är det viktigt att älvarnas nuvarande vattenkvalitet bibehålls och omgivande strandområden bevaras orörda.

7.7

Kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har utsett ett antal kulturmiljöer av riksintresse i
kommunen (miljöbalken 3 kap 6§). Dessa består av värdefulla bymiljöer och
fäbodar med tillhörande brukningslandskap, bruksmiljö, kyrkomiljö, fornlämningsmiljöer och äldre vägsträckningar.
Bebyggelsen inom riksintresseområdena ska beaktas som bebyggelsemiljöer
enligt plan och bygglagens 2 kap 6§. Det innebär att bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas samt att
ändringar och tillägg ska göras så varsamt att befintliga karaktärsdrag
respekteras och värnas. I samband med detaljplanering kan byggnadsbestånd
skyddas med skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

7.8

Kommunikationer

I Rättviks kommun utgör riksväg 70 och 69 samt Dalabanan och järnvägsstationen i Rättviks tätort riksintressen för kommunikationer (miljöbalken 3
kap 8§), utpekade av Trafikverket. Väg 70 är av nationell betydelse och
viktig för transporter från Stockholm till och från Dalarna samt södra fjällen.
Väg 69, mellan Falun och Rättvik, är av särskild betydelse för regional trafik.
Dalabanan är av nationell betydelse och järnvägsstationen värdefull för
resandeutbytet på såväl nationell som regional nivå.
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Utanför kommunen samt länet är Dala Airport och hamnarna i Gävle och
Söderhamn av betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Dessa
anläggningar har också status av riksintressen.

7.9

Energiförsörjning

Energimyndigheten har pekat ut riksintressen för energiförsörjning. För
Rättviks kommun berörs ett utpekat område för vindbruk väster om
Gulleråsen. Vindbruksutpekandet är gjort utifrån vindförutsättningar,
områdets storlek och avstånd till bebyggelse och med undantag för vissa
natur- och kulturområden enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige i Rättvik
har antagit en vindbruksplan som tillägg till gällande översiktsplan.
Hedbodberget öster om Furudal är idag bebyggt med 15 vindkraftverk. Ett
antal andra områden har bedömts som värdefulla för vindbruk.

Bild 3. Vindkraft i ledningarna. Foto: Sara Ottosson. Mostphotos.

7.10 Totalförsvaret
Försvarsmakten pekar ut riksintresse för totalförsvaret (miljöbalken 3 kap
9§). Södra delen av kommunen, från byarna i södra kommundelen i en båge
till Stumsnäs, berörs av en skyddszon kring en väderradarstation i Leksands
kommun. Väderradarstationen är av riksintresse för totalförsvaret. Det
svenska väderradarnätet ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till väderradarinformation, för att framställa allmänna väderprognoser och väderprognoser för luftfart, sjöfart och till exempel halkbekämpning på väg. Mätdatat
distribueras också till lokala militära prognosenheter.
Inom en radie av 5 kilometer kring stationen tillåts inga vindkraftverk och
inom en radie av 5-20 kilometer krävs särskilt tillstånd för uppförande av
vindkraftverk. Inom Rättviks kommun finns också andra områden av
riksintresse för totalförsvaret som omfattas av sekretess. Dessa har inte
markerats på karta. Länsstyrelsen har i alla planärenden som uppgift att
bevaka försvarets intressen och säkerställa dialog med försvarsmakten när
det är nödvändigt.
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För att säkerställa Totalförsvarets riksintresse ska beslut, så som detaljplaner,
bygglov, förhandsbesked och annat som rör objekt högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse och högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse, sändas på remiss till Försvarsmakten.
Planeringsinriktningar riksintressen:
•
•
•

•
•
•

Inom område av riksintresse får inte åtgärder vidtas som påtagligt
kan skada riksintresset.
Inom områden av riksintresse ska riksintresset ges företräde framför
andra allmänna och enskilda intressen vid planläggning eller
tillståndsprövning av markanvändningen.
All verksamhet och utveckling i kommunen, liksom flertalet
bevarandevärden återfinns inom Siljansringen, riksintresse enligt 4
kap MB. Det behöver inte betyda att de står i konflikt, bara att
hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivet och till de identifierade
naturvärdena inom området.
För att bevara och utveckla värden hos de riksintressen som delas
med grannkommuner ska samarbete och kunskapsutbyte ske med
berörda kommuner.
Riksintresseområdet för kulturmiljövård vid Dansbodarna bör inte
överlappas av riksintresset för Amungen. Detta för att den norra
delen av fäboden också ska ingå i Dansbodarna.
Riksintresset för kulturmiljövård gällande Linnévägens sträckning
bör utökas med hela Linnévägens sträckning.
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8 Rättvik i regionen
Behovet att se sin roll i en större region är allt viktigare i och med de globala
trender som finns med ökad rörlighet, urbanisering och digitalisering. Det är
därför viktigt med regionala samarbeten och ett större perspektiv. Dalarnas
utveckling är viktig för såväl enskilda personer som för näringsliv och den
offentliga sektorn. Alla har intresse av att Dalarna är så attraktivt som möjligt
att bo och verka i.

Figur 4. Rättvik i regionen och kommunens vanligaste pendlingsrörelser..

8.1

Viktiga regionala frågor

Rättviks kommun har ett strategiskt läge i Dalarna med närhet till både
Falun/Borlänge, Mora och fjälldestinationerna. Vissa av de planfrågor som
kommunen beslutar om kan få konsekvenser som sträcker sig utanför
kommungränsen. Samverkan över kommun- och länsgränsen är därför också
en del av kommunens samhällsutvecklingsarbete.
Översiktsplaneringen är en av de forum kommunen har för att identifiera
sådana regionala och mellankommunala frågor samt beskriva hur de ska
hanteras. Nedan listas områden där samarbete med aktörer utanför den egna
kommunen är viktigt.
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Besöksnäring
Siljan är Sveriges sjätte största sjö och en sammanlänkande resurs som delas
mellan Rättvik och flera andra kommuner. Siljan är viktig för den lokala
identiteten, för besöksnäringen och för varumärket Dalarna.
Det geologiskt intressanta området Siljansringen är även ett område av
turistiskt värde som ligger över gränserna till Rättviks, Mora, Orsa och
Leksands kommuner. Värdet består av en kombination av områdets naturoch kulturvärden som så tydligt avspeglas i den fysiska miljön.
Det är viktigt att de värden som utgör den turistiska dragningskraften
upprätthållas och utvecklas i nära samverkan mellan de kommuner som
berörs.
De viktigaste regionala frågorna för kommunen är besöksnäringen och
kommunikationer. Dalarna är Sveriges fjärde största turistdestination och i
ett regionalt perspektiv är Rättviks kommun en viktig länk i kedjan. Besökare
lockas inte bara av kommunens evenemang och aktiviteter utan också av de
miljöer som de möter. I Siljanområdet finns en stor blandning av miljöer med
småskaliga byar, storskaliga blånande berg, levande fäbodar, orörd natur och
inte minst vackra utblickar. Landskapsbilden i regionen är unik med vida
utblickar från höga höjder och över vattenspeglar. Landskapet utgör en stor
potential för utveckling av natur- och kulturturism samt satsningar på kulturmiljöer och rörligt friluftsliv. Besöksnäringen berör inte bara logi, mat,
aktiviteter och handel utan ger även förutsättningar för andra branscher så
som till exempel byggsektorn, verkstäder med mera. Besöksnäringen kan
också vara en dörröppnare för etableringar och inflyttning, både i kommunen
och i regionen.

Kommunikationer
Eftersom Rättvik är en landsbygdskommun är kommunikationer och tillgänglighet avgörande för hur väl Kommunen ska lyckas vara attraktiv som
både besöks- och boendeort. Då kommunen saknar större arbetsgivare, förutom offentliga verksamheter, kompletterar Rättviks kommun regionens mer
industribaserade kommuner. Närheten till Dalarnas högskola och möjligheterna till arbetspendling i regionen är också av vikt för kommunens
utveckling. Rättvik är en stor kommun till ytan vilket gör att satsningar på
kollektiva transportlösningar är mer utmanande. På regional nivå behövs det
satsas på kommuner med en gles befolkningsstruktur och stora avstånd till
service och arbete. I ett kortsiktigt perspektiv kan taxe- och zonindelning ses
över så att det går att till rimlig kostnad åka kollektivt mellan byarna inom
kommunen, som Furudal, Bingsjö och Boda kyrkby till/från centrala Rättvik,
men även till större tätorter i regionen. Turtätheten för både buss och tåg är
också en viktig fråga för möjligheterna till arbetspendling. För regionens
utveckling är det också viktigt med direktförbindelse med tåg mot
Mälardalen och Arlanda samt regional flygtrafik via Borlänge och Mora.
Även cykelfrågor kan vara intressanta att samarbeta kring regionalt.
I regionen finns olika arenor för samverkan kring effektiva och hållbara
kommunikationer på väg och järnväg. Rättviks kommun ska, tillsammans
med berörda inom regionen, vara delaktig i de frågor som rör järnvägens och
riksvägarnas framtid.
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Vatten
Effekterna av klimatförändringar kan resultera i förhöjda vattennivåer och
översvämning av Siljan. Gemensamma insatser för att hantera effekterna av
klimatförändringar och miljöpåverkan i regionens vattendrag kan bli aktuellt.
Ore älv och Lopekrok är riksintresse för naturvård som delas med Orsa
kommun. Flera av kommunens sjöar och vattendrag rinner också igenom
andra kommuner och län. Kommunerna har ett ansvar att beakta miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar och tillsyn. I vissa fall delas
ansvaret med andra kommuner och samordning samt samverkan är nödvändigt för att målen inom Vattendirektivet ska kunna nås (läs mer i 12.3.8).
Flera sjöar och vattendrag har också tack vare sina naturvärden, kulturella
värden eller betydelse för fisket pekats ut som värdefulla, eller särskilt
värdefulla vatten.

Vindkraft
Ett riksintresse för vindbruk finns över kommungränsen mot Orsa. Vindkraft
ger viss påverkan på landskapet men också på närmiljön för de som bor eller
vistas i närheten. För att ha insyn och möjlighet att påverka vindbruksetablering som kan komma att ha effekter även på andra kommuner, är det
viktigt med god samverkan tidigt i processen. Vid anläggande av vindkraft
ska hänsyn tas till påverkan på landskapet även i andra kommuner.

Stora opåverkade områden
Stora opåverkade naturområden som endast obetydligt eller inte alls,
påverkats av exploatering eller andra ingrepp, är viktiga att bevara. Dessa
värden ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
påverka deras karaktär.
I de stora skogsområdena på gränsen till Leksands och Falu kommuner ligger
utpekade stora opåverkade områden på båda sidor av kommungränserna. För
att säkerställa att dessa områden ska kunna bestå är det viktigt att ha god
dialog med grannkommunen vid alla ingrepp som kan beröra vildmarkskaraktären inom områdena.

LIS-områden
I översiktsplanen föreslås ett antal områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). LIS-områden ger möjlighet att söka dispens från
strandskydd med landsbygdsutveckling som särskilt skäl.
Några av de föreslagna LIS-områdena ligger vid gräns mot grannkommun.
När det blir aktuellt att hantera dispens enligt LIS i något av dessa områden
ska den angränsande kommunen alltid informeras. Flera områden ligger
utmed Siljans stränder och berör därmed övriga Siljanskommuner; Mora,
Orsa och Leksand. Utmed stränderna till Skattungens norra sida, vid gränsen
till Orsa kommun och vid sjön Amungen i Dalstuga, vid gränsen till Falu
kommun, utpekas också LIS-områden.

Kommunal service, skola och verksamhet
Redan idag finns samarbeten mellan Rättvik och närliggande kommuner
kring ansvarsfrågor, exempelvis kring gymnasieskolan, vuxenutbildning,
VA-frågor och vägar. För att Rättvik samhälle ska utvecklas och även i
framtiden kunna erbjuda invånarna god och hållbar service kan det bli
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aktuellt att utöka samverkan med närliggande kommuner. Genom
organiserad samverkan kan kommunen försäkra sig om större tillgång till
kompetens, arbetskraft och resurser och kan därmed erbjuda bättre service
till sina invånare.
Planeringsinriktningar regionala frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska verka för att tillgängliga, energisnåla och
samordnande transportlösningar utvecklas i regionen.
Kommunen ska medverka till utveckling av infrastrukturen såväl
inom länet som till angränsande län.
Kommunen ska verka för en regional utveckling av Dalabanan med
utbyggnad till dubbelspårig järnväg.
Kommunen ska i samverkan med grannkommunerna underlätta för
arbetspendling, särskilt med kollektiva färdmedel.
Kommunen ska medverka till att Siljanbygdens speciella kvaliteter
utvecklas i samverkan med grannkommuner.
Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen för att
skapa sammanhängande gång- och cykelstråk/-leder.
Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen kring
besöksnäring och evenemang.
Kommunen ska utöka samverkan kring planering av åtgärder i
gemensamma vattendrag och sjöar.
Samråd om vindkraftsetableringar och samverkan i planering av
vindkraft ska genomföras.
Kommunen ska fördjupa samarbeten för att kunna erbjuda kommunal
service av hög kvalitet.
Ingrepp som kan påverka den orörda karaktären inom stora
opåverkade områden över kommungränsen ska samrådas med berörd
kommun.
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9 Befolkningsutveckling och arbetstillfällen
Antalet invånare i Rättvik uppgick i december 2017 till 10 837 personer.
Av befolkningen bor 10 % i Ore respektive Boda församlingar och 80 % i
Rättviks församling. Fördelningen mellan könen är jämn med ungefär lika
många kvinnor som män. Antalet äldre kommuninvånare växer och
befolkningen i åldrarna 55-74 uppgår till drygt en tredjedel av antalet
kommuninvånare. Medelåldern i Rättviks kommun var 2016 den sjunde
högsta bland Sveriges kommuner.
Trots att antalet döda överstiger antalet födda har invånarantalet varit relativt
konstant under 2000-talet, tack vare en positiv inflyttning till kommunen.
Den befolkningsutveckling som kommunen låtit SCB ta fram spår en liten
ökning av befolkningen fram till år 2030. I prognosen anges invandringen
som en osäkerhetsfaktor, dels på grund av osäkerhet kring invandringens
omfattning de kommande åren, dels på grund av osäkerhet kring sekundärförflyttningar. Finns det arbeten finns det också förutsättningar att stanna
kvar i den kommun man invandrat till. Så såg det till exempel inte ut under
invandringsvågen på 1990-talet.

Åldersfördelning

17%
31%

51%

18 år ≤

19-64 år

Utmaningen för Rättvik är att få ungdomar, yngre vuxna och barnfamiljer att
flytta till kommunen och få dem att stanna kvar. För att öka befolkningsunderlaget och bredda åldersstrukturen är möjligheterna till arbete och
boende grunden. Inom den närmsta framtiden kommer såväl den offentliga
sektorn som det privata näringslivet att behöva föryngras. Arbetstillfällena
behöver inte finnas inom kommunen. I och med de större arbetsmarknadsregionerna finns möjlighet till arbete i hela regionen om det finns goda kommunikationer. Redan idag veckopendlar många mellan bostad i Rättvik och
arbetet i Stockholm, Oslo eller andra större städer. Genom effektiva och
miljövänliga transporter, för både människor och varor, kan kommunens
attraktionskraft öka.
Med en stor andel äldre i kommunen förväntas behovet av personal inom
hemtjänsten och vårdyrken att öka. En annan bransch där framförallt
säsongsarbete kan erbjudas är inom hotell och restaurang. På sikt kommer
mer kvalificerade arbeten att kunna erbjudas till följd av framtida
pensionsavgångar. Det gäller såväl kommunala arbetsplatser som det privata
näringslivet. För att täcka behovet av specialistkompetenser kan det också bli
aktuellt med större samverkan över kommungränsen.
Planeringsinriktningar befolkningsutveckling:
•
•

Kommunen ska aktivt arbeta med att visa upp och tillgängliggöra
mark och bostäder tillsammans med arbetsmöjligheter och
fritidsutbud.
Kommunen ska aktivt arbeta med och anpassa bostads- och
kompetensförsörjning mot aktuella befolkningsprognoser.
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10 Bebyggelseutveckling
Att skapa goda möjligheter för attraktivt boende i är en förutsättning för att
Rättviks kommun ska kunna förbli en attraktiv bostadsort för både nuvarande
och tillkommande invånare.
Tillgång till ett varierat bostadsbestånd av kvalitet bidrar till kommunens
attraktivitet och ger grunden till en positiv tillväxt och utveckling. Långsiktig
boendeplanering är därför en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Bild 4. Lerdal. Foto: Martin Litens.

10.1 Bostadsmarknaden
Enligt SCB:s data från 2017 finns 5 402 bostäder i Rättviks kommun. Av
dessa är ca 68 % bostäder i småhus och ca 30 % i flerbostadshus. I andelen
småhus ingår även många fritidshus som används delar av året. Merparten av
bostadsbeståndet är av äldre datum. Nyproduktionen av småhus har de
senaste åren uppgått till mellan 5 till10 nya villor per år.
I centrala Rättvik råder brist på lägenheter i flerbostadshus. Många äldre vill
lämna sin gård eller villa för ett bekvämare boende med närhet till service på
äldre dagar. För ungdomar som vill flytta hemifrån behövs också små lägenheter. Tillgången på lägenheter motsvarar inte efterfrågan och i nuläget finns
knappt några lediga lägenheter i centrala lägen. Det saknas också tillgång till
olika former av trygghetsboenden för äldre som vill bo bekvämt på med
tillgång till gemensamhetsutrymmen för samvaro.
Kommunen behöver få igång byggandet av framförallt flerbostadshus för att
kunna erbjuda alternativ på bostadsmarknaden. Framför allt efterfrågas såväl
mindre som större lägenheter i flerbostadshus med hög tillgänglighet samt
närhet till service och kommunikationer. Genom ett större utbud ökar
möjligheten till rörlighet på bostadsmarknaden och möjligheterna för den
enskilde att hitta lämplig bostad.
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Framtida bostadsbehov
Rättviks kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att säkra att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs med målet att alla
i kommunen att leva i goda bostäder och. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet.
Det behov av bostäder som presenteras kommer vara underlag för bedömning av ytterligare bostadsbehovet och planberedskap i de fördjupade förslag
till markanvändning i det fördjupningsarbete som planeras för kommunens
primära serviceorter.
Just nu bedömer kommunen att planberedskapen för att bygga nya bostäder i
småhus är relativt god. Det finns flera detaljplanerade områden avsedda för
småhus i kommunen, framför allt inom tätortsnära områden och i centrala
Rättvik, Lerdal-Gärdebyn, Vikarbyn och Furudal. Sammanlagt finns detaljplanerad mark för drygt 250 småhus.
Ett fåtal befintliga detaljplaner möjliggör byggandet av flerbostadshus,
samtliga av dessa på mark som ägs av kommunen eller Rättviks Fastigheter
AB. Planuppdrag finns för ytterligare några planer.
Vissa detaljplaner är gamla och intresset för att bygga på de planlagda
platserna kan ha avtagit. I vissa av områdena saknas utbyggd infrastruktur i
form av vägar och VA med mera.
Nya detaljplaner behövs främst för byggandet av flerbostadshus i centrala
eller tätortsnära lägen. Det gäller för såväl obebyggd mark som framtida
omvandlingsområden.
I kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Rättviks kommuns
tätorter kommer utbyggnadsområden pekas ut.

10.2 Bebyggelseutveckling för bostäder
Att utveckla bebyggelsen innebär att skapa nya ytor för bostäder i lockande
lägen. Att utveckla bebyggelsen handlar också om att förvalta det befintliga
och att tillåta redan befintliga bostäder att utvecklas på ett sätt som utgör en
fungerande helhet.

Planering av nya områden för bostäder
Vid planering av nya områden för bostäder ska innehållet komplettera
befintligt utbud så att Rättviks kommun totalt sett kan erbjuda ett brett urval
av boendeformer av hög kvalitet.
Planläggning ska utgå från platsens förutsättningar och med stor hänsyn till
befintlig bebyggelse och kvaliteter i området. Likaså är det angeläget att
områdena utformas som trygga och säkra boendemiljöer för alla.
För en långsiktigt hållbar utveckling ska befintlig infrastruktur utnyttjas så
effektivt som möjligt. Möjligheterna till förtätning i anslutning till befintlig
bebyggelse bör alltid övervägas. Vid förtätning i tätorterna är det samtidigt
viktigt att utveckla ytor för gemenskap och möten.
Ny bebyggelse ska planeras så att den uppmuntrar hållbara resesätt.
Förtätning och yteffektiv bebyggelse kräver färre resor med bil jämfört med
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utspridd bebyggelse. I de fall där exploatering sker i mer perifera lägen bör
den kopplas mot kollektivtrafikstråk och/eller ett genomtänkt gång- och
cykelvägnät.
Närhet till grönska är en av Rättviks starkaste tillgångar för att skapa
attraktiva boendemiljöer. Det är av stor vikt att grönområden bibehålls och
utvecklas. Natur och fritidsområden bör finnas nära alla Rättviks invånare.

Bild 5. Vy över Siljan. Foto: Martin Litens.

Planering på landsbygden
Ny bebyggelse och kompletterande anläggningar ska kunna byggas i
kommunens många mindre byar och tätorter. Vid byggnation av enstaka
bostadshus på landsbygden sker prövning via bygglov. Läs mer under rubrik
Bebyggelsereglerande bestämmelser.
Inom vissa delar av Rättviks kommun är många mindre, men tätbebyggda
byar inte detaljplanelagda. I dessa uppstår idag ofta diskussion om hur
marken ska användas, vilka ytor som ska lämnas öppna för jordbruk och
landskapsbild och på vilket sätt ut- och tillbyggnad på befintlig bebyggelse
ska tillåtas.
LÄS MER!
”Bygga på landsbygden
och i byar”. Utgiven av
byggnadsnämnderna i
norra och västra Dalarna.

För att säkerställa att dessa områden skyddas samt för att tydliggöra deras
värden och på ett samlat sätt reglera vilka möjligheter som finns för om-, nyoch tillbyggnation och hur bygglov ska beviljas kan de regleras exempelvis
med områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelser är att se till att
översiktsplanens intentioner följs i områden som inte behöver detaljplaneras.
Det handlar bland annat om att skapa tydlighet och underlätta vid ny-, om
och tillbyggnadsärenden samt säkra en likvärdig och rättvis bedömning över
tid. Områdesbestämmelserna likt en detaljplan genomgår en process med
samråd och granskning vilket möjliggör att de boendes synpunkter kommer
att tas med i arbetet.
Områdesbestämmelser utformas utifrån behoven och förutsättningarna på
platsen och tydliggör hur kommunen vill att marken inom området ska
användas och vilka restriktioner som ska gälla.
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Då bykaraktären och/eller de öppna landskapen har stora värden (läs mer i
avsnitt om kulturmiljö och landskapsvärden) är det inte alltid lämpligt att
tillbyggnader med mera kan göras utan bygglov. Utan den prövning och
dialog med grannar som bygglovsprocessen utgör finns risk för att de värden
som finns i dessa miljöer förvanskas. Detta skulle kunna regleras i
områdesbestämmelser.

Bild 6. Östbjörka. Foto: Martin Litens

10.3 Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)
Kommunen kan sedan 2009 genom sin översiktliga planering peka ut
områden med utökade möjligheter till dispens från strandskyddet. Syftet med
LIS-områden är att långsiktigt stimulera och öka förutsättningarna för den
lokala utvecklingen genom att ge ökad möjlighet till bebyggelse och
anläggningar i lägen nära vatten.
Som en del av översiktsplanen ingår kommunens utpekande av LIS-områden.
LIS-planen finns att läsa i sin helhet som del 4 av översiktsplanen.
I Rättviks kommun ska möjligheten till differentierat strandskydd användas
för att:
•
•
•

öka befolkningen på landsbygden och i byarna
ge underlag för att behålla och utveckla befintlig service
öka landsbygdens attraktivitet för turism och fritidsverksamhet

Inom LIS-områden ska marken vara lämplig att bebygga, farbar väg finnas,
vatten- och avloppsförsörjningen långsiktigt klaras samt hänsyn tas till
värdefulla natur- och kulturmiljöer och hälso- och säkerhetsaspekter. Förslag
till LIS-områden redovisas i bilaga till översiktsplanen.
LIS-planen är en redovisning av områden inom vilka Rättviks kommun
föreslår att det ska vara möjligt att använda det särskilda ”LIS-skälet” för att
upphäva strandskyddet i ett enskilt ärende, eller inom en detaljplaneprocess.
Att ett område är redovisat som LIS-område i översiktsplanen innebär dock
inte att strandskyddet är upphävt eller att dispens inte behöver sökas.
Prövningen sker alltid i det enskilda ärendet.
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10.4 God bebyggd miljö och gestaltning
Med god gestaltning avses såväl bebyggelsestruktur som enskilda byggnader
och omgivande närmiljö. Varje plats är unik och det gäller att avläsa platsens
identitet, historia, topografi och landskapets karaktär när området ska detaljplaneras, bygglov eller andra tillstånd ges. Placeringen av huskroppar, husvolymer, materialval och färgsättning ska tillsammans skapa en enhet som
både smälter in och skapar ett mervärde i omgivningen. En ny byggnad eller
byggnadsdel som uppförs kommer att för lång tid finnas kvar. Det gäller
därför att byggnaden uppfattas som en del av den omgivande miljön
samtidigt som den har ett egenvärde.
LÄS MER!
”Mer byggande i trä”.
Träbyggnadsstrategi för
Rättviks kommun. Antagen
av KF 2012.04.19.

Det är särskilt viktigt att ha kunskap om traditionella bystrukturer, gårdsmiljöer och byggnader. Lika viktigt är att kvalitéer i nyare byggnader beaktas
i form av volymer, stildrag, utformning och utförande. Förändringar av
topografin påverkar också helhetsbilden. Allt för stora utfyllnader i sluttande
terräng gör att en byggnad kan bli mycket dominant och förtar intrycket av
helhetsverkan.

Energismarta material
Träet är ett levande material och betydligt lättare än betong och stål.
Flerbostadshus som byggs i trä har en rad miljöfördelar framför traditionella
hus i betong. Det går åt mindre energi att producera hus med trästomme än
andra material, träet binder koldioxid under lång tid och när det är dags för
rivning kan träet användas som energiråvara. Kommunfullmäktige har
antagit en träbyggnadsstrategi som bland annat anger att det kommunala
fastighetsbolaget alltid ska överväga att bygga nya hus med stomme av trä.
Energismarta material, byggmetoder och uppvärmningssätt inom bostadssektorn bör uppmuntras liksom uppvärmning med hjälp av förnyelsebara
energikällor som vindkraft och solfångare.

Bild 7. Fäbod i trä. Foto: Maria Brun Thegerström, Mostphotos.
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Planeringsinriktningar bebyggelseutveckling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyttjandet av förnyelsebara energikällor och energismarta material,
byggmetoder och uppvärmningssätt inom bostadssektorn ska
uppmuntras.
Större nybyggnadsområden ska lokaliseras i närhet till befintliga
kommunikationer, service och infrastruktur.
Det ska finnas markberedskap och detaljplanerad mark som medger
ett varierat utbud av bostäder i kommunens samtliga serviceorter
(Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal).
Småskalig förtätning och nytillkommen bebyggelse utanför tätorterna
ska alltid lokaliseras med hänsyn till platsens förutsättningar, den
lokala karaktären och befintlig jordbruksmark.
Siljansbygdens unika värden ska tas tillvara för att möjliggöra
attraktiva boenden på landsbygden.
Utbyggnadsområden och riktningar för bostäder ska pekas ut i
fördjupade översiktsplaner för kommunens tätorter.
I samband med planering och byggande ska gestaltningsfrågor
beaktas. Detta avser såväl bebyggelsestruktur som enskilda
byggnader och omgivande närmiljö.
I samband med planering och byggande ska eventuella effekter av
klimatförändringar klarläggas och vägas in.
Områden med stor efterfrågan ska i första hand kompletteras med ny
bebyggelse genom utbyggnad på ett sammanhållet och planerat sätt.
sta hand kompletteras med ny bebyggelse genom utbyggnad på ett
sammanhållet och planerat sätt.

10.5 Bebyggelsereglerande bestämmelser
All planering av bebyggelse styrs av plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Den som vill bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnad ska söka bygglov.
Bygglov utfärdas av kommunen. Samhällets krav på bygglov varierar
beroende på byggnadens användning och läge.
Utanför områden med detaljplan behövs normalt inte bygglov för byggnader
som ska användas för näringsverksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller
fiske. Även för befintliga en- och tvåbostadshus gäller vissa lättnader i
områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Inom så kallat
sammanhållen bebyggelse krävs däremot bygglov för många åtgärder.
För bebyggelse i större grupper, inom sammanhållen bebyggelse eller
enstaka byggnad med stor omgivningspåverkan krävs i allmänhet reglering
med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och används för att reglera hur ett område ska
bebyggas. I en detaljplan/områdesbestämmelse kan bygglovsplikten minskas
eller höjas.

Fördjupningar av översiktsplanen
I februari 2011 antogs en vindbruksplan som ett tillägg till gällande översiktsplan. Denna vindbruksplan föreslås efter en revidering (se kapitel
14.2.2) fortsatt gälla som en tematisk fördjupning av översiktsplanen. I nu
gällande vindbruksplan är sex områden utpekade som lämpliga för vindbruk,
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med en viss prioritetsordning för utbyggnad. Hedbodberget är redan bebyggt
med 15 vindkraftverk, därefter bedöms Broboberget som lämpligt att byggas
ut. Lannaberget och Svinberget kan därefter byggas och i tredje hand kan
Grundåsmoren och Radaberget tas i anspråk för vindbruk.
Vindbruksplanen innehåller riktlinjer för etablering av vindkraftverk i hela
kommunen. Riktlinjerna finns i form av generella riktlinjer och särskilda
sådana för etableringar inom föreslagna vindbruksområden. Inom utpekade
områden för vindbruk prioriteras vindkraftverk och skogsbruk. Byggandet av
bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder för etablering av
vindkraft tillåts inte.
Fördjupningar av översiktsplanen bör göras för kommunens fyra största
tätorter – Rättvik, Boda kyrkby, Furudal och Vikarbyn. I dessa fördjupningar
kan den långsiktiga strategin för mark- och vattenanvändningen i varje
enskild tätort läggas fast och stödjas av vägledande formuleringar för hur
dessa områden kan utvecklas.

Bild 8. Furudal. Foto: Martin Litens.

Byggnadsförbud kring allmänna vägar
Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens
tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader, uppföras andra anläggningar eller vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan föreskriva att detta avstånd får utökas om det är
nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten. I Rättvik gäller utökat byggnadsförbud till 30 meter längs riksvägarna 69 och 70 samt utmed länsväg 301
mellan riksväg70 och Ingels.

Höjdbegränsningar
Höga verk som torn och master kan utgöra flyghinder eller störa olika typer
av kommunikationssystem. Kring Dala Airport i Borlänge och Mora Siljan
flygplats behövs därför hinderfria så kallade instrumentprocedurytor som
påverkar stora delar av Rättviks kommun. Ytorna benämns MSA, eller
Minimum Sector Altitude, och är i sin tur uppdelade i sektorer utifrån den
begränsande flyghöjden. I större delen av kommunen uppgår den hinderfria
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höjden till 670 meter över havet. För delar av kommunen är gränsen satt till
640 meter respektive 880 meter över havet.
Höga byggnader, master och torn kan också utgöra hinder för försvarsmaktens spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. I Rättviks
kommun finns områden av riksintresse för totalförsvaret som omfattas av
sekretess. Generellt gäller att objekt inom sammanhållen bebyggelse/
tätbebyggelse som är högre än 45 meter eller utanför dessa områden högre än
20 meter ska remitteras till försvarsmakten.
Södra delen av kommunen, från byarna i södra Rättvik i en båge till
Stumsnäs, berörs av skyddszonen kring en väderradarstation i Leksands
kommun. Inom en radie av 5 km kring stationen tillåts inga vindkraftverk
och inom en radie av 5-20 km krävs särskilt tillstånd av försvarsmakten för
uppförandet av vindkraftverk. Väderradarstationen är av riksintresse för
totalförsvaret.
Planeringsinriktningar bebyggelsereglerande bestämmelser
•
•
•

Områdesbestämmelser, eller annan övergripande reglering ska tas
fram för flera av kommunens sammanhängande kulturhistoriskt
intressanta områden.
Fördjupningar av översiktsplanen där markanvändningen framgår ska
tas fram för Rättviks tätort, Boda kyrkby, Furudal och Vikarbyn.
Detaljplaner, förhandsbesked och lov som möjliggöra höga objekt
(högre än 45 inom sammanhållen bebyggelse, högre än 20 m utanför
sammanhållen bebyggelse) samrådas med Försvarsmakten.
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11 Näringsliv, service och verksamheter
God tillgång till arbete och service är en förutsättning för att människor ska
kunna bo och leva i Rättvik. Näringslivet i kommunen har haft en positiv
utveckling under de senaste åren, men att erbjuda kommersiell och offentlig
service i tätorterna på landsbygden är en större utmaning att hantera.

11.1 Näringsverksamhet
Rättviks näringsliv utgörs av många små och kreativa företag. Entreprenörskapet är starkt och jämfört med andra kommuner inom Dalarnas län brukar
nyföretagandet vara högt. Utmärkande är också andelen företagsamma
kvinnor och unga företagsamma personer, där Rättvik ligger långt över
genomsnittet för länet och ofta även landet.
Historiskt finns förklaringen till kommunens entreprenörskap troligen i jordbrukslandskapets aktörer. Marken i kommunen är bördig, och jord och skog
har alltid varit starka beståndsdelar i människors försörjning. Under den
senare delen av 1800-talet anslöts järnvägen till kommunen, vilket lade grogrunden för jord- och skogsbrukare att utveckla ett ytterligare ben till sina
verksamheter – turism. Under åren har mängder av idéer med bäring på jord,
skog och turism testats, många gånger med lyckade resultat. Branscherna
som de lokala entreprenörerna idag verkar inom är framförallt Bygg, Handel,
Trä, Skog, Jordbruk, Turism och Tjänsteindustri.
Näringslivet är under tillväxt och landsbygdsorten Rättvik står sig stark i
flera avseenden jämfört andra landsbygdskommuner i samma storlek. Vid
branschanalyser av näringsliv delas normalt sysselsättningen upp i kategorierna ”Tillverkande”, ”Företagsstöd” och ”Ortsservice” (SCB 2017).
Nedanstående bild visar att sammansättningen för Rättviks kommun i mångt
och mycket liknar sammansättningen i en välmående storstadsort.
Förutsättningen för spinn-off effekter vid etablering av exempelvis ett
tillverkande företag är hög, vilket innebär ytterligare tillskott i form av
ortsservice och företagsservice.

Landsbygdskommun

Storstadskommun

10%
33%

10%

34%

80%

33%

Företagsstöd

Ortstjänster

Tillverkande
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Avfolkningskommun

Rättviks kommun

5%
24%

25%

33%

70%

Företagsstöd

Företagarna Rättvik;
arbetar för att skapa ett
starkt nätverk för
företagare i Rättvik.
Tillverkningsgruppen;
gemensamma inköp,
industriområdenas
utformning, kompetensutveckling, certifieringar.
Krögarnätverket;
större evenemang,
gemensam marknadsföring,
tillståndsgivning mm.
Evenemangsgruppen;
förutsättningarna för
evenemang, samverkan
framtidsplaner

Ortstjänster

43%
Tillverkande

Företagsstöd

Ortstjänster

Tillverkande

En av anledningarna till denna, för en landsbygdskommun något ovanliga
fördelning är besöksnäringens framträdande roll i Rättvik. Den är Rättviks
största näring och utgör grunden för många av de andra näringarna. Besöksnäringen utvecklas i första hand genom samarbete och samverkan inom
branschen. Genom Visit Dalarna sker samverkan över kommungränserna.
Flera samverkansgrupper finns bland näringsidkare i kommunen inom olika
branschspecifika frågor (se informationsruta till höger) Bo i Rättvik är en
ekonomisk förening vars medlemmar driver boendeanläggningar i Rättvik.
Stugbyar, hotell, konferensanläggningar och campingar arbetar aktivt för att
finna nya sätt att dra nytta av varandra, locka besökare och öka servicen på
orten. Rättviks Handel är en ideell förening som driver utvecklingsfrågor
kring handelsfrågor och ökad attraktivitet för handel i Rättvik.
För samverkan mellan näringsliv och kommunen har föreningen Närvik
bildats, som vill verka för att främja näringslivet i Rättvik. Föreningens syfte
är att arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga näringsidkare.
Planeringsinriktningar näringsliv:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska säkerställa markreserv för näringslivets olika behov
genom strategiska markinköp.
Kommunen ska medverka till god tillgång till mark, lokaler och
viktig infrastruktur för näringsidkare inom olika branscher.
Funktionsblandning med lokaler för verksamheter som kontor och
handel kan lokaliseras till både flerbostadshus och småhus om
verksamheten inte har miljöpåverkan på omgivningen.
Förutsättningarna för entreprenörskap ska beaktas i allt planarbete.
Besöksnäringens värden och utvecklingsbehov ska prioriteras i
samhällsutvecklingen.
Kommunen ska medverka till att skapa välkomnande och informativa
rastplatser samt god skyltning för besökare.
Hållbarhet och innovativa samverkanslösningar ska prioriteras i
mark- och vattenanvändningen för näringslivet.
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11.2 Kommersiell service
Kommersiell service så som livsmedelsaffärer, caféer och butiker finns i
Boda kyrkby, Bingsjö, Dalfors, Furudal och Vikarbyn. Centrala Rättvik har
fullstora livsmedelsaffärer och livsmedelsförsäljning finns också i anslutning
till bensinstationer. Hittills har centrala Rättvik kunnat erbjuda ett relativt
stort utbud av specialbutiker och restauranger sett till befolkningens storlek.

Bild 9. Storgatan. Foto: Martin Litens.

Det är av stor vikt att befintlig service kan behållas och utvecklas. Idag har
kommunen vikande befolkningsunderlag i Orebygden samtidigt som
medelåldern är hög. Handlarna i flera av de mindre byarna har också svårt att
få verksamheterna att gå ihop. Lanthandeln utgör en viktig servicepunkt för
många i kommunen och erbjuder service i form av post- och paketservice,
utlämning av apoteksvaror, spelombud, ombud för systembolaget samt
möjligheter att ta ut kontanter. Lanthandeln har också sociala värden som
lokal mötesplats. Kommunen startade för ett antal år sedan Centrumgruppen,
en samverkansgrupp för utveckling av centrala Rättvik, Furudal, Vikarbyn
och Boda.
Planeringsinriktningar kommersiell service:
•
•
•
•

Befintlig service ska stöttas genom att underlätta byggandet av nya
bostäder och lokaler i anslutning till primära serviceorter och
utvecklingsstråk.
Kommunen ska skapa förutsättningar till utveckling av den lokala
handeln i samarbete med handlarna på orten.
Områden för ny handel lokaliseras lämpligen till verksamhetsområden eller till bottenvåningarna i centralt belägna bostadshus i
tätorterna. Vid val av lokalisering ska typ av handel vara styrande.
Etableringar som innebär förstärkt service på landsbygden ska
prioriteras högt. Detta inkluderar service såsom tankstationer, handel,
post, utlämning etc.
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11.3 Skolor och förskolor
I Rättviks kommun finns förskolor i Furudal, Boda kyrkby, Ingels, Vikarbyn
och i centrala Rättvik. Samtliga förskolor tar emot barn i åldrarna 1-5 år. I
Rättviks tätort finns även en tillgänglighetsanpassad avdelning för barn med
astma och allergiproblem. Förskoleverksamheten kompletteras med
pedagogisk omsorg där dagbarnvårdare tar emot barnen i sina egna hem.
Kommunen har som målsättning att kunna behålla de byskolor som finns
idag. I Furudal, Boda kyrkby, Ingels, Sätra, Vikarbyn och Söderås samt vid
Nyhedsskolan i centrala Rättvik bedrivs skolverksamhet från förskoleklass
till årskurs 5. Vid dessa skolor finns också fritidshem för elever i åldrarna 613 år. Undervisning i årkurserna 6-9 bedrivs i Furudal och på Rättviksskolan.
På Nyhedsskolan och Rättviksskolan finns också integrerad grundsärskola
(årskurs 1-9) och fritidshem. På Nyhedsskolan finns även en särskild
tillgänglighetsanpassad åldersintegrerad klass med fritidshem.
Gymnasieskolan, Stiernhööksgymnasiet, erbjuder program bland annat inom
naturbruk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Målet är att varje program
ska vara ett spetsprogram inom sitt område. Gymnasiet har breddat sin
verksamhet och ökat antagningen av elever, en ökning som beräknas fortsätta
de närmaste åren.
Idag lämnas och hämtas många barn/elever med bil vid skola, fritidshem
eller förskola. Många barn tar sig också själva till fots eller med cykel till
skolan. Samtidigt är skolskjuts med bussar och färdtjänst omfattande. Den
yttre miljön är inte alltid utformad så att det finns utrymme för alla trafikslag
och på flera skolor har trafiksäkerhetsproblem uppkommit. Om befolkningsunderlaget ökar ställer det krav på tillräckliga och ändamålsenliga lokaler för
grundskolorna, där det redan idag finns ett behov av utbyggnad och tillgänglighetsanpassning på vissa skolor.
Planeringsinriktningar skolor och förskolor:
•
•
•
•
•

I samband med framtida nyproduktion av bostäder bör hänsyn tas till
närhet till förskola och skola samt tillgång på lokaler för kommunal
service.
Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns förutsättningar att ordna attraktiva och säkra gång- och cykelvägar samt god
kollektivtrafik.
Bristande trafikmiljöer vid befintliga skolor ska ses över och
åtgärdas.
Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns tillgång till
rymliga och pedagogiska utemiljöer.
Kommunen ska aktivt arbeta med och anpassa framtida behov av
lokaler för skola och förskola mot aktuella befolkningsprognoser.

11.4 Äldreboende, vård och omsorg
För äldre personer som bor kvar hemma finns olika former av hemtjänst i
form av omvårdnad och service som varuleveranser, städning och tvätt.
Andra former av insatser som kommunen tillhandahåller för att de äldre ska
kunna bo kvar i sin hemmiljö är färdtjänst, bostadsanpassning, dagverksam-
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het, trygghetslarm och anhörigstöd. Dagverksamhet finns också för funktionshindrade. Genom bidrag från länsstyrelsen kan butiker och varubussar
ordna med hemsändning av varor till personer som inte själva kan ta sig till
affären.
Äldre och funktionshindrade med stora behov av omvårdnad och trygghet
kan beviljas plats på äldreboende eller gruppbostad med tillsyn och stöd
dygnet runt. Platser på dessa boenden erbjuds efter prövning av kommunens
biståndshandläggare.

Bild 10. Kvinna i äldreomsorgen. Foto: Martin Litens.

Kommunen har och förväntas även fortsättningsvis ha en mycket stor andel
äldre människor. Många bor i eget hus men vill gärna ha ett bekvämare
boende på äldre dagar. Det ställer krav på bostäder med hög tillgänglighet
och tillgång på träffpunkter för social samvaro. Ett mellanting mellan ett
vanligt boende och särskilt boende utgör så kallade trygghetsboenden där det
förutom det egna boendet ska finnas tillgång till gemensamma lokaler samt
personal som ordnar med aktiviteter och erbjuder enklare service.
Vid vårdcentralen i Rättvik finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning, barnavårdscentral, mödravårdscentral och
folktandvård. De närmaste sjukhusen finns i Mora respektive Falun.
Planeringsinriktningar äldreboende, vård och omsorg:
•

Kommunen ska bidra till att äldre har möjlighet att vara fysiskt,
intellektuellt och socialt aktiva, genom att skapa mötesplatser och
utforma samhället och den fysiska miljön utan hinder.

11.5 Kultur- och fritidsverksamhet
Människan är gjord för att röra på sig och behovet av motions- och fritidsaktiviteter har ökat med stillasittande arbete. Det är särskilt viktigt för barn
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och unga som sitter still i skolan eller framför en dator på fritiden. Boll- och
isbanor, liksom skid- och motionsspår för spontanidrott finns på flera håll
runt om i kommunens byar. Flertalet av dessa drivs av lokala idrottsföreningar. I anslutning till kommunens skolor finns dessutom enklare eller
mindre idrottsanläggningar.
Bland Rättviks levande
kulturmiljöer kan nämnas;
Furudals bruk, Norrboda
gammelstad, Boda
Gammelgård, Ollas Ollas
gård i Gärdsjö, Gärdsjö
kulturlandskap, Matsgården
i Östbjörka,
Skräddargården i
Stumsnäs, Ärteråsen, Karl
Tövåsen, Prästbodarna,
Rättviks gammelgård och
Kyrkudden med kyrkomiljö,
tiondebod och kyrkstallar.

Rättviks centralort har mycket god tillgång på fritidsanläggningar. Här kan
man inom en radie på ca 1,5 km och därmed på promenadavstånd nå dryga
30-talet olika idrottsanläggningar och verksamheter som till exempel badstrand, slalombacke, skidspår, bågskytte, golf, tennis, simhall, rodd, segling,
bandyhall, sporthall, gym, fotboll, bowling, ridhus, go-cart, baseboll etc.
Båthamnar för fritidsbåtar finns i anslutning till många sjöar. Större hamnanläggningar finns i Furudal, Vikarbyn, Rättvik och Born.
Rättviks kommun har ett rikt kulturliv. Det småbrutna odlingslandskapet
kring Siljan med sina byar utgör i sig en viktig kulturattraktion. I kommunen
finns ett flera hembygdsgårdar, enskilda byggnader och platser av stort
kulturhistoriskt värde. Det finns också några levande fäbodar.
Bland institutionerna kan nämnas Rättviksparken, kyrkorna i Rättvik, Boda
och Ore, kapellen i Bingsjö och Dådran, Dalhalla, Kulturhuset, Folkmusikens hus, Ungdomens hus, Vasabiografen och Ovanmyra missionshus
med musikframträdanden. En rad evenemang med kulturella inslag återkommer årligen. Till de mer kända hör konserter i Dalhalla, Bingsjöstämman, Rättvik dansar och spelar, musiklägret Etno, Musik vid Siljan och
Konst kring Siljan.
Kulturhuset i Rättvik inrymmer bibliotek, naturmuseum, konsthall, bildarkiv
samt hörsal där det arrangeras program för alla åldrar. I Furudal och Boda
kyrkby finns biblioteksfilialer.
Planeringsinriktningar kultur- och fritidsverksamhet:
•
•
•
•

Utrymme till kultur- och fritidsverksamhet, spontanidrott och
vardagsmotion ska finnas i varje serviceort.
Skolornas tillgång till idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser
ska tillgodoses.
Bra cykelvägar och god kollektivtrafik ska finnas till de större
idrottsanläggningarna i kommunen.
Marktillgång för framtida utveckling ska finnas runt motions- och
idrottsanläggningar.

11.6 Delaktighet, offentliga miljöer och mötesplatser
SCB:s betygsindex under 40
klassas som ”inte godkänt”.
Gränsen för ”nöjd” går vid
55 och 75 eller högre tolkas
som ”mycket nöjd”.

Möjlighet för människor att kunna påverka och vara delaktiga i samhället är
en kärnfråga för ett demokratiskt samhälle. Medborgarnas delaktighet och
möjlighet till inﬂytande skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper och
berörs av en rad olika faktorer som exempelvis tillgång till arbete, utbildning,
föreningsliv, kultur, sociala nätverk, information och ekonomisk standard. I
SCB:s medborgarundersökning som genomfördes 2017 redovisas ett nöjdinflytande-index på 44, vilket visar att kommunen behöver förbättra sitt
arbete med demokratifrågorna. Kommunen behöver särskilt arbeta med
faktorerna ”förtroende” och ”påverkan” och stärka de yngre medborgarnas
upplevelse av möjligheten till inflytande.
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Flera byar har en bystuga för möten och sammankomster. Vanligen fungerar
byns korsningspunkter som torgytor och som mötesplatser där man stannar
till och samtalar. I serviceorterna är butiken, tankstället, skolan och kiosken
naturliga mötesplatser. Vackra utsiktspunkter är också attraktiva
mötesplatser.
De offentliga miljöerna i kommunen utgör viktiga platser för social samvaro
och mänskliga möten. Bullriga eller svårtillgängliga miljöer upplevs som
oattraktiva medan vackra lågfartsgator, parker och torg drar till sig många
besökare. Utformningen och tillgängligheten har med andra ord stor
betydelse för möjligheten till mänskliga möten. Det är särskilt viktigt i en
besökskommun som Rättvik att de offentliga miljöerna upplevs som
tilltalande. Detta gäller även under den kalla och mörka delen av året. Gator
och torg måste också förses med möblemang som sittplatser, papperskorgar,
cykelställ och liknande samt belysning om de ska locka till möten. Offentliga
miljöer i serviceorterna bör också ges en enhetlig utformning.
Planeringsinriktningar delaktighet, offentliga miljöer och
mötesplatser:
•
•

•
•
•
•
•

Kommunens arbetssätt ska uppmuntra kommuninvånare att delta i
samhällsplaneringen t.ex. via dialog och samråd.
Kommunen ska arbeta aktivt med att skapa tillgängliga, trygga och
säkra miljöer för alla människor oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
såväl i den redan byggda miljön som vid nybyggnation.
Offentliga lokaler och mötesplatser ska vara tillgängliga för alla.
Kommunen ska arbeta med att skapa och utveckla miljöer för möten
mellan olika generationer t.ex. genom samlade utemiljöer för barn,
ungdomar och vuxna.
De offentliga rummen ska ges en tilltalande utformning för att öka
attraktionskraften i den redan byggda miljön.
Gestaltningsprogram för de offentliga rummen i serviceorterna bör
tas fram.
Otrygga platser ska minimeras genom att t.ex. öppna upp för insyn
och ha god belysning.
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12 Trafik
Ett välfungerande transportsystem är en viktig förutsättning för utvecklingen
av samhället och goda kommunikationer underlättar vardagen för både
människor och företag. Samtidigt kräver transportsystemen utrymme och
medför problem med buller och utsläpp av luftföroreningar och olyckor. En
stor utmaning är att begränsa transportsystemens klimatpåverkan och på så
sätt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det räcker inte med
ny teknik som ger effektivare fordon och en ökad andel förnybar energi för
att nå målen. Det krävs även en förändrad syn på utformningen av samhället
och infrastrukturen som påverkar våra resmönster och levnadsvanor.

Bild 11. Tågstationen i Rättviks tätort. Foto: Martin Litens.

12.1 Vägar och järnvägar
Bilen har under årtionden gjorts till ett attraktivt val för resenären då den ger
hög rörlighet och antalet bilar och bilresor har stadigt ökat. Trafiken på
riksvägen genom centrala Rättvik uppgår till nära 9 000 fordon per vardagsmedeldygn. Lösningen för ett hållbart samhälle är inte att bygga fler vägar.
Istället krävs det att tillgängligheten och rörligheten behålls genom satsning
på attraktiva alternativ, så som väl fungerande kollektivtrafik, väl utbyggt
gång- och cykelnät men även goda möjligheter till samåkning och bilpooler
med mera.
Genom Rättviks kommun löper riksvägarna 69 och 70, de större länsvägarna
296 och 301 samt Dalabanan. Trafikverket ansvarar för utbyggnad, drift och
underhåll av det statliga järnvägsnätet och de nationella stamvägarna, bland
dem riksväg 70. Framtida investeringar i dessa kommunikationsleder
bestäms i en nationell transportplan och fastställs av regeringen. Övriga
riksvägar och länsvägar i länet ansvarar Region Dalarna för och prioritering
av åtgärder på dessa vägar sker via Länstransportplanen. Kommunen ansvarar för vägnätet i centrala Rättvik inklusive Slalomvägen och Faluvägen,
medan vägföreningarna i byarna ansvarar för det övriga lokalnätet.
Vid stora evenemang i tätorten, som till exempel Rättviks marknad och
Classic Car Week, bildas ofta långa köer på länsväg 301 och i anslutande
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korsningar. Dessa situationer är inte dimensionerande för infrastrukturen
men det är viktigt att framtida trafikplanering tar i beaktande att trafiken ska
fungera även vid större evenemang. Väg 301 har både framkomlighets- och
trafiksäkerhetsproblem i dagsläget. En ny sträckning av väg 301 förbi
centrala Rättvik har diskuterats.
En ny väg från Vidablick till Hantverksbyn behandlas i flera befintliga
detaljplaner. För att säkerställa att planerna ingår i ett sammanhang och i ett
fungerande trafiknät, utifrån både dagens och framtidens trafikförhållanden,
behöver ett samlat grepp tas för hela sträckningen.
Järnvägslinjen Dalabanan går mellan Uppsala och Mora, via Rättvik. Banan
förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen.
Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare, och
Dalabanan berör dessutom ytterligare kommuner via anslutande banor.
Järnvägen är enkelspårig och trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och
godstrafik.
I kommunens norra del går Orsabanan som sträcker sig mellan Orsa och
Bollnäs och förbinder Inlandsbanan med Norra stambanan. Trafikverket
beslutade 2015 att upphöra med underhållet på sträckan Bollnäs-Furudal.
Företaget Inlandsbanan, som redan förvaltar sträckan Orsa-Furudal, har
skriftligen begärt hos Trafikverket att få ta över förvaltningen av bandelen
mellan Furudal och Bollnäs.

Enskilda vägar
En stor del av gatorna och vägarna i Rättviks kommun har enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att vägen inte sköts av stat eller kommunen
utan av så kallade enskilda väghållare. Dessa kan vara enskilda markägare
eller samfälligheter.
Huvudprincipen enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara
huvudman för allmän plats inom detaljplanelagt område. Kommunen får
dock i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt
för en eller flera allmänna platser om det finns särskilda skäl för det. Dessa
skäl och effekterna för berörda måste tydliggöras i detaljplanen. Normalt
hanteras detta genom att man i enlighet med anläggningslagen bildar en
gemensamhetsanläggning, som sedan förvaltas av en samfällighets/vägförening.
Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar då fastighetsägarna, oftast genom en
samfällighets-/vägförening, för byggande och underhåll av de allmänna
platserna. Ansvarsfördelningen om vilka allmänna platser som ska omfattas
av enskilt respektive av kommunalt huvudmannaskap regleras i respektive
detaljplan.
Utvecklingen, framför allt i serviceorterna, med förtätning av bebyggelsen,
nya krav på dagvattenhantering andra trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbehov med mera kan komma att ställa de enskilda huvudmännen inför nya
utmaningar.
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Planeringsinriktningar vägar och järnvägar
•
•
•
•

Kommunen ska verka för byggandet av en ny trafikplats vid
korsningen mellan riksvägarna 70 och 69.
Kommunen föreslår att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket utmed
väg 301 genomförs med syfte att förbättra framkomlighet och
trafiksäkerhet för alla trafikslag.
Ett helhetsgrepp om ny väg från Vidablick till Hantverksbyn och
trafikföringen i anslutning till vägen tas i samband med fördjupning
av översiktsplanen.
Kommunen bör ta fram en strategi för framtida hantering av enskilt
och kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner.

12.2 Godstrafik
Näringsverksamheter såsom handel och industrier är i behov av transportförsörjning för sin verksamhet. Inom kommunen förekommer större flöden av
godstrafik framförallt på riksvägarna 69 och 70 samt på de större länsvägarna
296 och 301. Länsväg 301 passerar genom Bodabyarna och centrala Rättvik
med såväl bostäder som skolor i närområdet. Tunga godstransporter på väg
är kostsamma, framförallt miljömässigt.
I Rättvik sker godstransporter på Dalabanan som i nuläget är hårt belastad av
både person- och godstrafik. Genom kommunen passerar även järnvägen
mellan Mora/Orsa-Bollnäs via Furudal. Denna järnväg är inte i drift på
sträckan mellan Furudal till Bollnäs och behöver rustas upp innan den kan tas
i bruk för godstrafik. Genom upprustning av denna sträcka kan framförallt
skogsråvara, torv och kalk från inlandet (Sveg, Älvdalen, Mora, Orsa och
Rättvik) fraktas på järnväg till kusten. Härigenom minskar belastningen på
Dalabanan och även andelen tunga transporter på riksvägarna 69, 70 och
länsväg 301.
Att öka godstransporterna på järnväg är ett bra alternativ för att hantera
klimatutmaningen, men det ställer krav på förbättringar av det befintliga
järnvägsnätet. Dalabanan är i nuläget enkelspårig men en utbyggnad med fler
mötesplatser för tåg samt ett tågstopp i Vikarbyn skulle underlätta pendlingsmöjligheterna till och från kommunen. Tågstoppet avser i första hand
lokaltågen.
Planeringsinriktningar godstrafik
•
•
•

Kommunen ska verka för att kapaciteten för godstransport på
järnvägen ska öka.
Kommunen ska verka för utbyggnad av Dalabanan med fler
mötesplatser och tågstopp i Vikarbyn.
Utvecklingsplan för området mellan riksvägen och järnvägen i
centrala Rättvik ska tas fram. Planen ska säkerställa möjligheten till
omlastning.

12.3 Kollektivtrafik
En välutvecklad kollektivtrafik ökar möjligheterna för arbetspendling, ger
ökad tillgång till kultur och fritid, är bra för trafiksäkerhet och miljö samt ger
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ökad rörlighet för ungdomar och personer utan körkort. Eftersom resmönster
också påverkas av var verksamheter och andra målpunkter i kommunen
placeras är det viktigt att bebyggelseutveckling och trafikplanering samordnas.
Busstrafiken i kommunen är i huvudsak uppbyggd kring skolskjutsverksamheten. I områden där busstrafik saknas finns möjligheter att beställa kompletteringstrafik. Den regionala busstrafiken rör sig i öst-västlig riktning mellan
Mora och Falun och i sydostlig riktning mellan Rättvik och Leksand.
Samtliga bussar angör resecentrum i Rättvik med möjligheter att byta mellan
tåg (Dalabanan) och bussar. Dalatrafik ansvarar för kollektivtrafiken med
buss i kommunen och kommunen betalar för de skolskjutsar som Dalatrafik
tillhandahåller.
Det finns en stor potential i att utveckla de kollektiva färdmedlen i Dalarna.
Idag sker omfattande pendling över kommungränserna. Arbetspendlingen
med buss mellan Mora-Rättvik-Falun är omfattande men många tar också
egen bil. Arbetspendling sker även över länsgränsen i viss utsträckning.
Genom att utveckla kollektivtrafiken med nya fordon och bättre turtäthet kan
den bli attraktiv för fler.
Ett framtida önskemål är att turister i större utsträckning ska kunna använda
sig av kollektivtrafik, gärna i kombination med möjlighet att ta med cykel på
bussarna. Det reguljära busslinjenätet bör då angöra orter med större
målpunkter för besöksnäringen, som exempelvis Nittsjö keramikfabrik,
Norrboda Gammelsta, Styggforsen och Furudals bruk.
Planeringsinriktningar kollektivtrafik
•
•
•
•

Öka tillgängligheten till kollektivtrafikstråken.
Skapa ytor för pendlingsparkering för bil och cykel vid strategiskt
placerade hållplatslägen.
Skapa attraktiva och tillgängliga busshållplatser med hjälp av
belysning, sittplatser, väderskydd, information etc.
Stärka arbetspendlarnas möjligheter att nyttja kollektivtrafiken
genom att förbättra turtätheten.

12.4 Gång- och cykeltrafik
Att få fler att gå och cykla är inte bara bra för miljön utan även gynnsamt för
folkhälsan. Men att cykla på större vägar, ofta med tung trafik, är inte bra ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt för kommunen att bygga ut det
befintliga gång- och cykelvägnätet. I dag är gång- och cykelvägnätet utbyggt
i Rättviks tätort medan cykelvägar saknas mellan centralorten och omgivande byar. Trafiksäkerheten i centrala Furudal och Vikarbyn är undermålig
för oskyddade trafikanter. Likaså måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas i
anslutning till flera skolor i kommunen.
Det är också angeläget att knyta samman befintliga cykelstråk och lokalvägar
mellan kommunerna för att på så sätt skapa attraktiva stråk för cykelturister
och träningscyklister. Region Dalarna har tagit fram en rapport som redovisar behovet av åtgärder för att binda samman cykelstråken utmed Siljans
och Orsasjöns stränder. Cykelvägar för fritidscyklister och turister bör utformas så att stråken passera byar och vackra landskapspartier.
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Bild 12. Vägen hem från skolan. Foto: Tony Eriksson, Mostphotos.

Planeringsinriktningar gång- och cykeltrafik
•

•
•

•

Gång- och cykelvägnätet ska vara:
o sammanhängande och ansluta till viktiga målpunkter, som
skolor och servicepunkter, samt kollektivtrafiknätet.
o väl utformat med gena, kontinuerliga och trygga stråk som
gör det enkelt att cykla.
För att komplettera det regionala cykelvägnätet behövs ökad trafiksäkerhet i cykelstråket från Kyrkudden till Vikarbyn och längs riksväg 70 mellan Öja och Ickholmen.
En cykelplan ska tas fram. Cykelplanen ska dels vara ett planeringsunderlag som innehåller riktlinjer för cykelfrågorna och visar hur
cykelnätet är funktionsindelat, dels ett åtgärdsprogram med förslag
på nya cykelvägar där länkar saknas samt förslag på förbättringar i
befintligt nät.
Ta fram cykelkarta som främjar ökad cykeltrafik och bidrar positivt
till besöksnäringen.
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12.5 Parkering
Tillgången på parkeringsplatser är en faktor som har stor betydelse för val av
transportmedel och för resmönstret. Det innebär att det finns stora möjligheter att använda parkering som ett styrmedel för hållbar tätortsutveckling.
I tätbebyggda områden där konkurrensen om mark är stor behöver frågan om
enskilda och gemensamma ytor för parkering särskilt uppmärksammas. I
samband med planering och byggande av nya verksamheter ska ytor för biloch cykelparkeringsplatser avsättas.
Planeringsinriktningar parkering
•
•
•
•

Genom reglering av parkeringstiden på centralt belägna parkeringsytorna kan omsättningen av parkerade bilar öka.
Parkeringsplatser för funktionshindrade och cyklister ska tillgodoses.
Ett förslag till parkeringspolicy för parkering i centrala Rättvik är
under framtagande tillsammans med ett förslag till parkeringsnorm
som ska tillämpas vid framtida planering och byggande.
Cykelparkeringar ska lokaliseras till strategiska platser. Det finns
behov av en översyn av parkeringsplatser för cyklister vid viktiga
servicepunkter. Detta gäller såväl i centrala Rättvik som i övriga
serviceorter.

12.6 Flygtrafik
Idag kan boende i Rättviks kommun flyga reguljärt från Dala Airport i
Borlänge och Mora Siljan flygplats. Dala Airport har direktflyg till
Stockholm, Göteborg och Malmö samt till Oslo via Karlstad. Dessutom
förekommer en del chartertrafik. Från Mora kan man flyga till Ängelholm
samt weekendresor till Tallinn med flera orter.
För närvarande pågår anläggandet av en ny flygplats i Sälenfjällen. När den
öppnar för allmänheten under 2019 väntas den välkomna både reguljära
resenärer och charterturister till de svenska och norska fjällen. Kring
flygplatsen planeras också för ett större handelscentrum. Det återstår att se
hur denna etablering påverkar resmönster i länet och vilka effekter den får
för Rättviks kommun.
Planeringsinriktningar flygtrafik
•

För utveckling av regionen är det av stor vikt att flygtrafiken vid
Dala Airport och Mora Siljan flygplats kan behållas och utvecklas.
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13 Natur- och kulturmiljövärden
Natur- och kulturmiljövärden är exempel på allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till och främja. Värden i naturen och kulturmiljön
är viktiga för samtliga övriga allmänna intressen. De kan till exempel vara en
förutsättning för areella näringar eller turistverksamhet, ge möjlighet till
ekosystemtjänster samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn till
natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap om
landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.

Bild 13. Höst vid Siljan. Foto: Martin Litens.

13.1 Kulturmiljö- landskapsbild och gestaltning
I Rättviks kommun finns många kulturvärden, såväl i tätorterna som i det
kulturlandskap som utgör stora delar av kommunen. Dessa miljöer och
byggnader har formats genom århundraden av mänsklig aktivitet. Ett antal
kulturmiljöer i Rättvik har valts ut som särskilt skyddsvärda för att de
berättar något viktigt om bygdens historia och för att de har stor betydelse för
Rättviks och Siljansbygdens identitet. Vissa av dessa kulturvärden bedöms
vara en nationell angelägenhet att skydda, vårda och bevara för kommande
generationer
De värdefulla kulturmiljöerna i Rättviks kommun utgörs framförallt av byar
med omgivande landskap, fäbodmiljöer, bruksmiljöer, fornlämningsområden
och äldre vägsträckningar. Kulturmiljöerna är indelade i riksintressen
respektive regionala och lokala intressen.

13.2 Riksintressen
Kyrkudden, som utgör Rättviks gamla sockencentrum, är en väl bevarad
kyrkomiljö med bland annat prostgård, kyrkstallar och tiondebod.
Södra Rättvik med byarna Söderås, Utby, Altsarbyn, Bäck, Östergrav,
Västergrav, Utanåker och Västgärde med omgivande odlingslandskap utgör
ett värdefullt kulturlandskap av riksintresse. Det består av åtta bevarade
bymiljöer med exponerat läge i landskapet omgivet av ett öppet
odlingslandskap med vid utsikt över Siljan.
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Grändenbyarna (Backa, Sätra, Rovgärdet, Västberg och Glistjärna) med
öppna odlingslandskap, fornlämningar och äldre vägmiljöer utgör ett äldre
kulturlandskap med lång bebyggelsetradition.
Övre och Nedre Gärdsjö utgör två stora grannbyar av radbykaraktär med
bibehållna bymiljöer och ett bevarat ålderdomligt odlingslandskap med ett
stort antal slåtterlador.
Norrboda utgör en välbevarad by med byggnader från 1600-1800-talet.
Bingsjö är en ursprunglig finnby som växt upp till en stor bondby med väl
bibehållen bebyggelse, varav de två gårdarna Danielsgården och Pekkosgården är särskilt värdefulla.
Tövåsens fäbodar, Ärtleds fäbodar, Lisskogs fäbodar och Ärteråsens fäbodar
utgör värdefulla fäbodställen. I anslutning till Tövåsen och Karl-Tövåsen
ligger Tövåsmyren, en torvströtäkt med primitiva torvlador. Dansbodarna är
en värdefull fäbod med närhet till ett stort område med fäbodristningar från
1700-1800-talet.
Furudals bruk utgör en bibehållen bruksmiljö från 1800-talet där verktygsbodar, arbetarbostäder och herrgård är välbevarade.
Vid Vindförbergs udde återfinns gravfält och rikligt med stenåldersboplatser.
Andra tidiga boplatslämningar av riksintresse finns utmed Amungens
stränder med järnframställnings-platser, fångstgropar och en stenåldersboplats.
Sommarvägen mellan Falun och Rättvik utarbetades till kärrväg på 1700talet. 1734 färdades Carl von Linné på denna sträcka varför sträckan numera
kallas Linnévägen/Dalkarlsvägen. Den utgör fortfarande en välbevarad äldre
vägsträcka som kan följas i ca fem mil. En annan välbevarad vägsträckning
utgör byvägen mellan Östbjörka och Västanå, som undgått breddningar och
har kvar sin naturliga karaktär och sträckning i kulturlandskapet.

Förslag till nya avgränsningar
Kommunen föreslår att två riksintresseområden för kulturmiljö får en annan
avgränsning än den som redovisas i länsstyrelsens RUM-material. I riksintresseområdet Dansbodarna bör den norra delen av fäboden också ingå och
inte överlappas av riksintresset Amungen. Vidare redovisar länsstyrelsens
material inte Linnévägens sträckning mellan gruvområdet i Mårtanberg och
Mårtanbergshyttan utan den så kallade Malmvägen. Riksintresseområdet bör
därför utökas med hela Linnévägens sträckning.

Regionala och lokala intressen
Utöver riksintressen finns en mängd miljöer i kommunen som är av stort
kulturhistoriskt intresse ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Det är främst
äldre bymiljöer samt bruksmiljöer och fäbodmiljöer som visar spår av äldre
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tiders verksamheter och boendemiljöer. Dessa har stort kulturhistoriskt värde och är representativa både för Dalarna och för
Siljansbygden.

Regionala och lokala intressen
Till värdefulla bymiljöer hör
byarna Ejheden, KorsåsenKroktjärnsberget, ÖstanvikÖstansjö, Dalstuga, Finnbacka,
Dalbyn, Sörboda, Gulleråsen,
Lenåsen, Västra Born, Blecket,
Ovanmyra-Solberga, Västanå,
Östbjörka, Västbjörka, Öja,
Stumsnäs, Sjurberg-Templet och
Tina.

Utöver de värdefulla by- och fäbodmiljöerna finns också fornlämningsområden av vid Stora Kroktjärnen,
utmed Lömån och Salunäset.
Ytterligare fornlämningsområden av
stort värde som inte är utpekade i
Länsstyrelsens RUM-material, är
trädristningarna vid Halgonberget,
stenåldersboplatserna vid Skattungen och Oresjön samt fångstgropssystemet vid Tranusjön och
Oreälven.

Böle/Dalfors och Dådran utgör
värdefulla bruksmiljöer medan
Enskvarn, Gravsjö och Långsjön
utgör exempel på miljöer knutna till
skogsnäringen och vattenkraften.
Till värdefulla fäbodmiljöer hör
Stråbodarna, Gisslarbo, Arvåsen,
Blidberget, Sälen, Långbodarna,
Linåsen, Dalstugbodarna, OlErsbodarna, Hållberget,
Hommanbodarna, Nya och Gamla
Larsbodarna, Per-Olsbodarna,
Sandviken, Långnäset, Gräsberget,
Tyskberget, Prästbodarna, Klitta,
Tinbodarna, Getingslidorna,
Jossbodarna och Hedsåsen.

Fornlämningar

Fornlämningar utgör lämningar efter
människors verksamheter under
forna tider, som har tillkommit
genom äldre tiders bruk, är varaktigt
övergivna och har tillkommit före år
1850. Länsstyrelsen kan också
fornlämningsförklara lämningar
tillkomna efter år 1850 om det finns
särskilda skäl kopplat till dess
kulturhistoriska värde. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen
(1988:950).

Lagskyddet gäller inte bara själva lämningen utan också ett område kring
fornlämningen. Gränsen för (skydds) området fastställs av länsstyrelsen. Det
är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, ändra eller skada en
fornlämning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över fornlämningar. Samråd
och tillstånd till ingrepp i fornlämning söks hos länsstyrelsen.
Kulturlämningar bedömda som övrig kulturhistorisk lämning har även ett
skydd i §30 Skogsvårdslagen. Det innebär att vid all skötsel av skog ska
skador i och invid kulturmiljöer och kulturlämningar förhindras eller
begränsas.
Karta 4b visar aktuell status för forn- och kulturlämningar i Rättviks
kommun enligt FMIS 2018-05-19.

Byggnadsminnen och kyrkor
Om en byggnad är särskilt kulturhistoriskt intressant kan den skyddas som
byggnadsminne av länsstyrelsen. I Rättvik finns tio objekt/gårdar skyddade
som byggnadsminnen. För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser.
Svenska kyrkans byggnader och dess inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser utgör en viktig del av vårt kulturarv och är skyddade enligt lag.
Byggnaderna, inventarierna och miljöerna ska vårdas och underhållas så att
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deras kulturhistoriska värde inte minskar. Även här är länsstyrelsen tillsynsmyndighet.

Landskapsbildsvärden
Landskapet kring Siljan är uppskattat för sina natur- och kulturvärden. De
naturgivna förutsättningarna som uppstod i ett meteoritnedslag för cirka 400
miljoner år sedan ger än idag spår i landskapet och bebyggelsestrukturen i
kommunen. Vägnätet och den odlingsbara marken följer i stort det stråk som
utgörs av Siljansringen. De unika landskapsbildsvärden som härigenom
uppkommit har under lång tid lockat besökare till Siljanstrakten och idag är
besöksnäringen en stor näring i Rättvik. Värdet utgörs i kombinationen av
områdets naturvärden och de kulturvärden som så tydligt avspeglas i den
fysiska miljön. Värdena utgör också en viktig del i den lokala identiteten, för
turistnäringen och för varumärket Dalarna.
I det fortsatta arbetet med framtida fysiska förändringar i Rättvik är det
viktigt att slå vakt om landskapsbildsvärdena och att nyttja dem som en
resurs för att utveckla kommunen. Det gäller vid såväl hantering av enstaka
bygglov som vid större etableringar.
Särskilt vackra och tilltalande landskap skyddades tidigare med stöd av den
gamla naturvårdslagstiftningen. Denna skyddsform som kallades landskapsbildsskydd har inte överförts till miljöbalken men skyddet gäller fortfarande
genom miljöbalkens övergångsbestämmelser och har samma status som
naturreservat. I kommunen finns två landskapsbildsskydd, Gärdsjöfältet och
stranden kring sjön Löming i Furudal. För dessa områden krävs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra byggnader, använda marken för upplag,
täktverksamhet, schakta, röja väg eller på annat sätt förändra
landskapsbilden.

Bild 14. Jöns Andersgården. Foto: Martin Litens.
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Den byggda kulturmiljön
Många byar har genom sin struktur och byggnadstradition stort kulturhistoriskt värde. Till kulturmiljöerna hör också fäbodar där många äldre
byggnader återfinns. I kommunen finns även bruksmiljöer, järnvägssamhällen, gamla vägsträckningar och andra miljöer med stort kulturhistoriskt
värde att slå vakt om. Likaså finns många enskilda byggnader av kulturhistoriskt värde.
Bebyggelsen upplevs som enhetlig vad gäller gårdstyp och byggnadstyp men
också som mångformig då de olika byggnaderna har olika utseende beroende
på funktion. Byggnaderna har olika storlek och utformning men inom ett
visst formspråk. Samspelet mellan bybebyggelsen och omgivande odlingslandskap kan också beskrivas som både öppen och sluten. Landskapsbilden
är lättupplevd och överblickbar men samtidigt är bymiljön med sina kringbyggda gårdar slutna ut mot odlingslandskapet.
Planeringsinriktningar kulturmiljö
•
•
•
•
•
•

Riksintresseområdet för kulturmiljövård vid Dansbodarna bör inte
överlappas av riksintresset för Amungen. Detta för att den norra
delen av fäboden också ska ingå i Dansbodarna.
Riksintresset för kulturmiljövård gällande Linnévägens sträckning
bör utökas med hela Linnévägens sträckning.
Vid förändring och förnyelse av den byggda miljön ska hänsyn tas
till platsens identitet och historia samt landskapets karaktär.
Områdesbestämmelser, eller annan övergripande reglering (t ex
kulturmiljöprogram) ska tas fram för flera av kommunens
sammanhängande kulturhistoriskt intressanta områden.
Landskapsbilden ska värnas när nya byggnadsverk uppförs samt vid
om- och tillbyggnader. Utformning, material- och färgval ska göras
med stor hänsyn till omgivande kulturmiljö.
Byggnadernas omgivningspåverkan är särskilt viktigt att beakta då de
placeras i högt belägna områden och/eller i områden som syns vida
omkring.
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Forn- och kulturlämningar
redovisade som linjer och
ytor i FMIS har
konverterats till punkter
för att underlätta
läsbarheten i kartan. Med
kulturlämningar på kartan
avses registrerade
lämningar med annan
bedömning än
fornlämning.
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14 Gröna och blå strukturer, naturvård och
biologisk mångfald

En rad miljömål som
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande
våtmarker, Levande
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt
och djurliv kan uppnås
genom åtgärder som ökar
den biologiska mångfalden
och skyddar värdefull
natur. Åtgärder med syfte
att uppfylla andra miljömål
som Bara naturlig
försurning och Ingen
övergödning kan indirekt
också stärka den biologiska
mångfalden.

Landskapet i kommunen är präglat av ett meteoritnedslag som skedde i
regionen för cirka 400 miljoner år sedan. Kalkrika bergarter kom då att
bevaras i en ringformig sänka, Siljansringen. Människor bosatte sig och
bedrev jordbruk vid de bördiga, kalkrika jordarna och idag ligger
kommunens tätorter och byar huvudsakligen inom Siljansringen.
Kommunens yta består huvudsakligen av vidsträckta skogsmarker med våtmarker, sjöar och vattendrag.
Odlingslandskapet har till stor del behållit äldre strukturer vilket tillsammans
med kalkrikedomen gör landskapet varierat och biologiskt rikt. Detta landskap är viktigt för både boendemiljön och besöksnäringen. För att hindra att
de öppna landskapen växer igen krävs samverkan mellan boende, brukare,
besöksnäringen och myndigheter.
De levande fäbodarna och fäbodlederna är viktiga för den biologiska
mångfalden, besöksnäringen och förståelsen av vårt kulturarv. Förutom att
understödja biologisk mångfald och möjliggöra spridningsvägar för växter
och djur ger naturmiljöer nära tätorterna även ekosystemtjänster, som
exempelvis områden för fördröjning av dagvatten, bullerdämpning,
rekreation och friluftsliv med mera.
I Länsstyrelsens projekt ”Grön Infrastruktur” har nya förslag på värdetrakter
tagits fram, detta arbete omfattar flera av de områden som nämns här. Dessa
områden redovisas i karta 5 (Läs mer i avsnitt 12.3.10).

Skogsmark
LÄS MER!
…i rapporten ”Dalarnas
urskogar” från 1997 och i
rapporten ”Rättviksheden”
från Länsstyrelsen
sammanställts värdena i
området kring Enån.

Stora delar av kommunens yta täcks av skog. Det är framför allt den äldre
skogen som hyser biotoper med strukturer som är av stor betydelse för den
biologiska mångfalden. Det finns idag ytterst få urskogsområden i Sverige, i
princip finns det inga kvar i Dalarna. Två områden i kommunen beskrivs
som urskogsartade. Dessa är Halgonberget och Flytholmen. Stora delar av
Halgonberget är idag avverkat. Flytholmen är skyddat som ett Natura 2000område.
Skogar som kommer så nära urskogar som möjligt kallas ”naturskogar”.
Inom kommunen finns rester av naturskogar kvar. I norra delen av
kommunen ligger Ejhedens ekopark som är ett större sammanhängande
kärnområde för naturskogar. I ekoparken ska de ekologiska värdena styra
över de ekonomiska och minst 50 % av den produktiva skogsmarken ska
användas som naturvårdsareal. I resterande del ska virkesproduktion ske med
hänsyn till natur- och kulturvärden. Inom ekoparken vidtas särskilda åtgärder
för att öka naturvärdena, bland annat naturvårdsbränning. Skogen i
ekoparken är inte formellt skyddad enligt miljöbalken utan ytorna är att
betrakta som frivilliga avsättningar.
Området kring Enån, från Ockrandalgången till Rättviks samhälle, har
uppmärksammats för sin märkliga geologi och sina mycket höga naturvärden.
Skogsskiftena är inte sällan långa och smala vilket gett skogen en varierande
karaktär men många olika typer av miljöer.
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En sumpskog är en skog som växer på fuktiga marker som låglänta stränder
eller våtmarker och myrar. Historiskt har sumpskogar ofta dikats ut för att
höja virkesproduktionen eller få tillgång till bättre odlingsmark. Sumpskogar
har dock värden i sig och har ofta hög biologisk mångfald. En sumpskogsinventering gjordes på 1990-talet. Sumpskogar framgår inte av karta 4, men
finns att se i länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM).

LÄS MER!
…om värdefulla skogsmiljöer
på www.skogsstyrelse.se/
skogensparlor
… i länsstyrelsens förslag till
Skogsskyddsstrategi.

Nyckelbiotoper är skogsområden (oftast små) som har mycket höga naturvärden en viktig roll för skogens missgynnade och hotade djur och växter.
Nyckelbiotoperna redovisas inte på kartor till denna översiktsplan utan
kommunen hänvisar vidare till Skogsstyrelsens hemsida, se informationsruta
till höger. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper på småskogsbrukets
marker sedan 1990.
Skogsbruket en viktig näring för kommunen. En balans mellan skogsbruket
och den biologiska mångfalden måste eftersträvas för att långsiktigt åstadkomma ett hållbart skogsbruk. För att långsiktigt behålla naturvärdena i
skogen krävs en kombination av naturvårdshänsyn, alternativa brukningsformer där det bedöms som lämpligt och skydd.
Den bärande tanken i den nu gällande skogsskyddstrategin som finns för
länet är att nå skydd av ca 20 % av skogen inom utvalda värdetrakter,
landskapsavsnitt, där det finns en koncentration av värdefull skog. Inom
Rättviks kommun finns fyra sedan tidigare utpekade värdetrakter; Gåsberget,
Halgonberget, Vålberget och Granåsen. I dessa fyra värdetrakter samt inom
området Rättviksheden anger länsstyrelsen att extra hänsyn i skogsbruket bör
tas.

Odlingslandskap
Odlingslandskapet är skapat genom människans brukande av naturen under
lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt
kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för
framtiden krävs en kontinuerlig skötsel och att hänsyn tas i den fysiska
planeringen.
Länsstyrelsen upprättade 1994 ett bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Ett representativt urval av olika typer av värdefulla odlingslandskap gjordes
och i kommunen valdes 26 områden ut. Av dessa har odlingslandskapen
kring Bingsjö, Boda-Solberga, Nedre- och Övre Gärdsjö och Söderås-UtbyTina ansetts som så värdefulla att de även finns med i den nationella
bevarandeplanen för odlingslandskapet. Bland de värden som beskrivs för
dessa områden kan nämnas odlingsrösen, kalkgynnade växter, fågelliv,
invecklade byvägssystem som knyter ihop öppna och varierande
odlingslandskap samt vackra utblickar.
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Bild 15. Betande kor. Foto: Annika Warghans.

Våtmarker
Våtmarker förekommer både i skogs- och odlingslandskapet. För att göra
mark brukningsbar för jord- och skogsbruk har stora arealer våtmarker i
Sverige dikats ut. Våtmarksinventeringen i länet utfördes 1985-88.
Inventeringen omfattade våtmarker större än 50 hektar, samt i vissa fall
mindre objekt. De värdefullaste områdena (klass I-II) redovisas i karta nr 5b
Naturvärden.

Vatten
Kommunen har ett stort antal sjöar och vattendrag. Flera av dessa har tack
vare sina naturvärden, kulturmiljövärden och/eller sin betydelse för fisket
pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla vatten I Siljansringen har
sjöarna ofta ett högt pH-värde och i vissa fall en speciell och skyddsvärd
flora och fauna. Utsläpp av avloppsvatten har medfört att vissa sjöar och
vikar är övergödda. Tack vare minskade utsläpp av försurande ämnen håller
försurade vatten i skogslandskapet långsamt på att återhämta sig. Sjöar och
vattendrag i kommunen är till stor del fysiskt påverkade av till exempel
dammar, kraftverk och flottningsrensningar. Många sjöar är även av intresse
för sportfisket. Värdefulla och särskilt värdefulla vatten redovisas på karta
nr 5.

Riksintressen för naturvården
I kommunen finns ett 20-tal områden som är av riksintresse för naturvården.
Många av dessa har geologiska värden knutna till Siljansringen. De geologiska värdena är ofta kopplade till en rik flora och fauna på grund av kalkpåverkan. En stor del av kommunens småbrutna odlingslandskap omfattas av
riksintresseområden för naturvården.

Skyddade naturområden
Det finns olika typer att skyddsformer för värdefulla naturområden som till
exempel naturreservat, naturminne och biotopskyddsområden. Nedan följer
en beskrivning om respektive skyddsform och vad den innebär samt hur
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förekomsten av områden ser ut inom kommunen. Vissa skyddsformer kan
också ha koppling till andra former av intressen än naturvärden exempelvis
friluftsliv. De olika områdena som berörs av naturskydd, med undantag från
generella biotopskyddet och naturvårdsavtal redovisas på karta 5b.

Naturreservat
I kommunen finns 24 områden som är skyddade som naturreservat. Ungefär
hälften av naturreservaten ligger i Siljansringen och har geologiska och
kulturhistoriska värden utöver värden för flora och fauna. Övriga reservat
ligger i skogslandskapet och har brandpräglade naturskogsvärden. En del
naturreservat har även utsetts för sina höga friluftsvärden.
Inom naturreservat gäller föreskrifter som förbjuder sådana åtgärder som kan
skada de värden man avser att skydda. Två av naturreservaten är kommunala,
det vill säga bildade av kommunen. Övriga naturreservat är statliga och
förvaltas av länsstyrelsen. I karta nr 5b Naturvärden framgår även pågående
naturreservatsbildning.

Naturminnen
Särpräglade naturföremål får förklaras som naturminnen av länsstyrelsen
eller kommunen. I kommunen finns 13 naturminnen varav 9 är speciella träd,
som ”Bock Annas gran”. Naturminnena Skålberget och Fjäckan är två gamla
kalkbrott som har höga geologiska värden. Ett naturminne är ett 4 x 2 meter
stort flyttblock som vilar på en liten yta mot ett mindre jordfast block.
Nu för tiden är länsstyrelsen restriktiv med bildandet av nya naturminnen då
andra skyddsformer så som naturreservat bedöms vara mer lämpliga, men i
fråga om geologiska objekt kan skyddsformen fortfarande vara aktuellt.
Även kommunen har möjlighet att utse naturminnen.

Biotopskyddsområden
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som
biotopskyddsområde. Alla biotopskyddsområden i kommunen utom ett
område, Saxdammshagen, utgör skogsmark.

Generellt biotopskydd
Vissa objekt i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd.
Gemensamt för alla utom alléer är att de ska ligga i jordbruksmark och inte
får skadas. Vill man ta bort en stenmur, lägga igen ett dike eller utföra annan
åtgärd som på något sätt kan skada de olika biotoperna måste man först söka
dispens. Alléer som står längs med väg eller i övrigt öppet landskap är också
skyddade. Med alléer avses minst fem träd på rad på ena eller båda sidor om
en väg.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal har upprättats för ett antal mindre skogsområden vilket innebär att ett avtal skrivs med markägaren som avstår från vissa skogsbruksåtgärder mot ersättning. De senaste åren har antalet naturvårdsavtal ökat
kraftigt tack vare särskilda satsningar från regeringen.

Djurskyddsområden
Om det behövs ett särskilt skydd för en djurart inom ett visst område får
föreskrifter utfärdas för dessa. I kommunen finns ett fågelskyddsområde i
Ljugaren. Djurskyddsområden är förbjudna att beträda under vissa tider på

71

Generellt biotopskydd
gäller för:
•
•
•
•
•

Alléer
Åkerholmar
Stenmurar
Odlingsrösen, diken
och våtmarker i
jordbruksmark
Källor med omgivande
våtmark i
jordbruksmark.

2018-06-11

året vilka alltid sammanfaller med häckningstider eller tider för uppfödning
av ungar.

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa. För att
utpekas som ett sådant måste området hysa vissa speciella arter och/eller
naturtyper som har ett bevarandevärde ur europeiskt perspektiv. De Natura
2000-områden är också skyddade som naturreservat eller biotopskyddsområden.

Landskapsbildsskyddsområden
För att skydda landskapsbilden samt vissa natur- och/eller geologiska värden
bildades förr med stöd av dåvarande Naturvårdslagen landskapsbildsskyddsområden. I och med införandet av miljöbalkens övergångsbestämmelser
gäller skyddsformen allt jämt och landskapsbildsskyddsområden har samma
skyddsstatus som naturreservat.
I kommunen finns det två landskapsbildsskydd, Gärdsjöfältet och stranden
kring sjön Löming i Furudal.

Strandskydd
Generellt strandskydd råder 100 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd, både ut i vattnet och in på land. Syftet med strandskyddet, som
regleras i miljöbalken, är dels att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till
stränderna enligt allemansrätten, dels att livsvillkoren för växter och djur i
strandområdena inte försämras.

Bild 16. Siljansbadet. Foto: Martin Litens.

Inom strandskyddsområde får inte:
•
•

nya byggnader uppföras
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt
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•
•

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses enligt ovan
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska kunna ges måste två
förutsättningar vara uppfyllda. Dels ska det finnas ett särskilt skäl och dels
får syftet med strandskyddet inte motverkas. De sex särskilda skäl som kan
användas finns uppräknade i miljöbalkens 7 kap 18c §.
Inom områden som kommunen identifierat som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) (se översiktsplanens del 4) får man,
förutom de skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §, även tillämpa
skälen som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d §.
Generellt sett är det kommunen som beslutar om dispenser eller upphäver
strandskyddet i en detaljplan. Länsstyrelsen ska granska samtliga dispenser
och kan överpröva kommunens beslut.
Utökat strandskydd gäller vid tre av kommunens vattendrag.
•
•
•

Säsvik på Oresjöns norra sida omfattas av utvidgat strandskydd för
att värna om allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Sollen i sjön Amungen har betydelse för friluftslivet men också för
dess naturvärden, främst knutna till den gamla tallskogen på ön.
Dessa värden motiverar att ön omfattas av utvidgat strandskydd.
Ön Storholmen, i Amungen har natur- och kulturvärden som
motiverar att den skyddas. Ett utökat strandskydd innebär att den
lilla ön helt skyddas från exploatering.

Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten
Vattendirektivet är ett regelverk som ställer krav på alla EU:s medlemsländer att uppnå god vattenkvalitet. I Sverige ska vattendirektivet verka
genom bland annat reglerna om miljökvalitetsnormer.
MKN är ett krav på att ett vattens status ska uppnå god ekologisk och kemisk
status till år 2021 eller annat satt målår. Statusklassning är ett mått på hur bra
ett vatten mår. Miljökvalitetsnormer är miniminivåer. Ett vattenområdes
status får inte försämras och det är flera ansvariga myndigheter och landets
alla kommuner som ansvarar för att normerna följs.
Vattendirektivet bygger på ett helhetsperspektiv där man följer vattnets vägar
istället för administrativa gränser. På lokal nivå vilar ett stort ansvar på
kommunerna. För varje kommun utpekas de ytvattenförekomster som inte
uppnår god ekologisk- eller god kemisk status. I ett åtgärdsprogram beskriv
vad som måste göras för att beslutade miljökvalitetsnormer ska uppnås.
I del 3 till Översiktsplanen återfinns en analys över påverkan på MKN för
vatten och vad som krävs för att utpekade vattendrag ska få bättre status.

Statusen för kommunens vattendrag och sjöar
I tabell 1 finns en redovisning över antalet klassade vattendrag och sjöar i
Rättviks kommun. Av tabellen framgår det att totalt 87 vattendrag och 28
sjöar har klassats. Två vattendrag, Enån och Orsälven har fått
”otillfredsställande status” och Lillälven har ”dålig status”. Medparten av de
klassade vattnen har måttlig status. Fyra sjöar och ett vattendrag har fått hög
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status. Gällande ekologisk potential har totalt två sjöar klassats och de har
fått statusen ”måttlig”.
Tabell 1. Klassade sjöar och vattendrag i Rättviks kommun.

Ekologisk status

Vattendrag

Sjöar

Hög status

1

4

God status

23

3

Måttlig status

60

21

Otillfredsställande status

2

0

Dålig ekologisk status

1

0

Ej klassad

0

0

Data saknas

18

0

Summa

105

28

Statusen för kommunens grundvatten
Av kommunens 37 grundvattenförekomster har 32 klassats. Samtliga 32
grundvatten har bedömts ha god kemisk och kvantitativ status.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att beskriva nyttigheter
som naturen tillhandahåller gratis, till exempel livsmedel och rening av
vatten och luft. Ekosystemtjänster ger stora värden till samhället och det är
viktigt att värdet av ekosystemtjänsterna blir synliga och tillvaratas i den
fysiska planeringen. En väl fungerande grönstruktur har möjlighet att ge
ekosystemtjänster i form av:
•
•
•
•
•
•

Rening av luften
Bullerdämpning
Stärkt biologisk mångfald
Sänkt temperatur inom och utomhus på sommaren
Omhändertagande av dagvatten
Platser för rekreation, motion, vila och för sociala möten

Hänsyn ska tas till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen och vid andra
beslut för att långsiktigt skapa mer hållbara lösningar. En del i detta arbete är
att skapa förståelse för att det finns starka samband mellan hög biodiversitet,
ekosystemtjänster och resiliens (ekosystemens motståndskraft mot
förändringar) och att dessa värden till stor del utgör grunden för vårt
välstånd.
”Grön infrastruktur är ett
nätverk av natur som bidrar
till fungerande livsmiljöer
för växter och djur och till
människors välbefinnande”
Citat hämtat ur
Länsstyrelsens förslag till
handlingsplan för Grön
infrastruktur.

Grön infrastruktur
Förlusten av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringar det
största miljöhotet vi har idag. Bevarandet av den biologiska mångfalden är
huvudsyftet med grön infrastruktur.
För ett hållbart nyttjande av naturen och dess resurser måste brukandet av
resurserna ske på ett ansvarsfullt sätt. Ett stort problem för många arter är
fragmentering av deras livsmiljöer. Det blir helt enkelt för långt mellan
värdefulla områden och oftast är områdena så små att de i långa loppet inte
kan hysa olika typer av arter.
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Grön infrastruktur möjliggör ett nytt synsätt inom samhällsplanering där
värdefulla naturområden (värdetrakter) ska knytas samman. Det kan
användas för att på ett mer hållbart sätt värna om våra värdefulla
odlingsmarker och skogar.

Kommunens ansvar
Ett antal värdetrakter för grön infrastruktur så som skogsmark, våtmark och
gräsmark har identifierats inom kommunen, vilka redovisas på karta 5. Inte
sällan överlappar de utpekade värdetrakterna andra typer av intressen och
skydd.
Den kommunala planeringen har en nyckelroll för att synliggöra den gröna
infrastrukturen i fysisk planering och prövning. Grön infrastruktur kommer
även att behandlas i kommunens kommande arbete med grönstrukturplaner.
Bedömning av värdetrakterna bör ingå som del i detta arbete.
Redovisningen av värdetrakterna (karta 5) är endast översiktlig och deras
gränser kan variera med 500 m. Värdetrakterna har inget formellt skydd så
som naturreservat.
Planeringsinriktningar naturvård och biologisk mångfald
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark- och vattenområden som är värdefulla för att upprätthålla
biologisk mångfald värnas i samband med exploatering och andra
åtgärder som kan skada värdena.
Vid fysisk planering ska hänsyn tas till värdetrakter för skog,
våtmarker och odlingslandskap så att exploatering inte påverkar
värdetrakternas landskapsekologiska värden (grön infrastruktur).
Områden av värde för människors naturupplevelser och rörligt
friluftsliv värnas och utvecklas.
Kommunen ska föregå med gott exempel genom att värna om och
utveckla befintliga natur- och kulturmiljövärden på egen mark.
Kommunen bör ta fram en kulturlandskapsplan där strategier för
bevarande och hänsyn till kulturlandskapet framgår.
I samband med fördjupad översiktsplanering för kommunens tätorter
ska grönstrukturplan för Rättviks tätort tas fram och behovet av
grönstrukturplaner för övriga tätorter utredas.
För att säkerställa särskilt värdefulla områden för naturvård och
biologisk mångfald samt friluftsliv kan naturreservat inrättas eller
avtal tecknas med markägare.
Hänsyn till ekosystemtjänster ska tas i all samhällsplanering.
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14.2 Friluftsliv
Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med
rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv,
mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten har stor
betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde
utan också för organisationer och turistnäringen.
Rörligt friluftsliv har tidigare huvudsakligen handlat om rekreation i skog
och mark som strövande, vandring, bär- och svampplockning och
skidåkning. Idag växer naturturism och äventyrsinriktade friluftsaktiviteter.
Ökad kommersialisering av naturen kan ge människor kunskap om
naturvård, men också skapa konflikter mellan turistföretag och naturvård
eller markägare. En genomtänkt planering är därför viktig för att använda
och bevara naturen.

Riksintressen för friluftslivet
Ett större område kring den så kallade Siljansringen är av riksintresse för
friluftsliv och turism enligt 4 kap miljöbalken, så kallat geografiskt riksintresse. Utöver det geografiska riksintresset är tre områden i kommunen av
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap miljöbalken.
Siljansringens riksintresse består av Siljans vattensystem med angränsande
mark. Genom meteoritnedslaget, inlandsisens påverkan, och århundraden av
småskaligt brukande av jorden har ett attraktivt område med jordbruksbyar
omgivna av berg och storslagna vyer skapats. Miljön kring Siljansringen har
stora natur- och kulturvärden och är viktig för besöksnäringen.
Bevarandevärdet för friluftslivet är främst knutet till kulturbygderna och
vattendragen. Öringen i Siljan är av intresse för sportfisket.
Riksintresseområdet erbjuder också goda förutsättningar för vandring,
skidåkning, natur- och kulturstudier och cykling. Det är av stor vikt att
områdets prägel av äldre brukad kulturbygd med natursköna områden
bevaras, vattenkvaliteten behålls och att anläggningar, spår och leder
underhålls.
Riksintresset för Oreälven består av dalgången kring älven med särskilt goda
förutsättningar för fritidsfiske, naturstudier och paddling. Riksintresset Voxnans dalgång berör en mindre del av kommunens norra del. Älven är av
värde för fritidsfiske och erbjuder naturupplevelser vid en oexploaterad
skogsälv. För områdena kring Oreälven och Voxnan är det viktigt att
älvarnas nuvarande vattenkvalitet behålls och omgivande strandområden
bevaras.

Lokala intressen
Gemensamt för attraktiva rekreationsmiljöer är att det finns en variation i
landskapet, tilltalande landskapsbild, inslag av kulturmiljövärden och god
tillgänglighet. Vissa naturtyper är särskilt attraktiva för det rörliga friluftslivet. Länsstyrelsen har i sitt naturvårdsprogram från 1988 redovisat ett antal
områden som är av lokalt intresse för det rörliga friluftslivet. Dessa områden
representerar var och en någon av naturtyperna:
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•
•
•
•
•

Odlingslandskap
Älvlandskap
Siljansbygd
Fäbod
Åsbildning/sprickgrotta

Det kommunala naturreservatet Dalen är av stort värde för närrekreation och
samtidigt ett attraktivt utflyktsmål för skolorna i närområdet. Detsamma
gäller Jarlområdet och Enåns naturreservat i centrala Rättvik.

Skolskogar
Skolskogar är mindre skogs- och ängsmiljöer i närheten av kommunens
skolor som används av lärare och elever i undervisningen och i samband med
utflykter. Områdena har kartlagts i samarbete med lärare vid respektive skola
och föreningar som använder tätortsnära skog för aktiviteter riktade till barn
och ungdom.

Tätortsnära skog
I kommunen har en översiktlig inventering gjorts 2010 av tätortsnära natur
med sociala värden. Med sociala värden avses upplevelsevärden som orördhet, skogskänsla, artrikedom, kulturhistoria, aktiviteter, tillgång på service
liksom nyttjandegrad, användare, trädslag, ålder, skötsel, tillgång på vattenmiljöer med mera. Drygt 1 800 hektar fältinventerades runt Rättvik,
Vikarbyn och Furudal fördelat på 41 områden, som sedan klassades i fyra
klasser. På kartan redovisas de skogsområden som är frekvent utnyttjade, det
vill säga huvudsakligen klass 1-2.

Opåverkade områden
Stora opåverkade områden utgörs av områden som endast obetydligt eller
inte alls, påverkats av exploatering eller andra ingrepp. Amungen, Ljugaren,
Ejheden och de så kalla värdetrakterna Gåsberget, Halgonberget, Vålberget
och Granåsen utgör alla större opåverkade områden. Dessa områden är
särskilt värdefulla för besöksnäringen och utgör också en stor potential för
utveckling av naturturism. Enligt miljöbalken ska stora opåverkade områden
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras karaktär.
Granåsen, Amungen och Vålbergets områden ligger på gränsen till Leksands
och Falu kommuner. På samma sätt har båda dessa kommuner stora
opåverkade områden som gränsar mot Rättviks kommun. För att säkerställa
att dessa områden, inom samtliga berörda kommuner, ska kunna bestå är det
viktigt att ta hänsyn till dem även över gränsen. Dialog med grannkommunen
ska alltid ske vid ingrepp inom de stora opåverkade områdena som kan
påverka över kommungränsen.

Spår och leder
Genom kommunen sträcker sig leder som Siljansledens vandrings-, cykeloch ridleder och Dalkarlsvägen. Längs stora delar av Rättviken finns en
vandringsled utmed vattnet och på många ställen i kommunen finns markerade fäbodstigar och skid- och motionsspår. Ett område med central
betydelse för friluftslivet i kommunen är det som i dagligt tal kallas
Jarlområdet.
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Vildmarksspåret/Kopparrännsspåret har stor betydelse för längdskidåkning
vintertid, har goda utvecklingsmöjligheter och lockar också många besökare
från andra kommuner.
I anslutning till centrala Rättvik, Furudal och Vikarbyn finns motionsslingor
och skidspår av stort värde för de närboende. Det övervägande utbudet av
såväl aktiviteter samt spår och leder står kommunens föreningsliv för. Kommunen kan i sin tur stötta dessa verksamheter på olika sätt.

Fritidsfiske och jakt
I Rättviks kommun finns många sjöar och vattendrag med vacker natur och
god tillgång på fisk. Kommunen har tre fiskevårdsområden, Boda-Rättvik,
Ore respektive Siljan. I Siljan får fiske endast bedrivas med handredskap.
Fritidsfiske bedrivs i en rad sjöar.
Jakt är ett fritidsintresse för många i kommunen. Det är framförallt älg,
rådjur, hare och tjäder/orre som jagas. Viss skyddsjakt bedrivs också. I
kommunen finns fem viltvårdsområden, som bildats för att främja viltvården
genom samordning av jakten.
Planeringsinriktningar friluftsliv
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kommunen ska upprätthålla och i regional och lokal samverkan
utveckla goda möjligheter till rekreation i hela kommunen.
Kommunala markförvärv ska säkra allmänhetens möjligheter till
friluftsliv.
Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa goda förutsättningar för
olika typer av leder som kan nyttjas både sommar- och vintertid.
Friluftslivet kan främjas genom exempelvis välordnade och
tillgängliga leder, lägerplatser, skyltning och parkeringsplatser.
Kommunen ska genom information i anslutning till viktiga
friluftsområden öka förståelsen för natur och kulturmiljövård.
Större sammanhängande bullerfria och opåverkade naturområden ska
värnas för utveckling av naturturism.
Kommunen ska ta initiativ till samverkansprojekt med markägare i
de områden där skogsbruket och friluftslivet behöver kunna
samexistera på ett hållbart sätt.
I kommunens egna skogsinnehav ska tätortsnära skog hanteras med
hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen av skötsel ska
avsättas i skogsbruksplan.
Jakt och fiske ska vara en naturlig del av friluftslivet inom
kommunen.
Skolskogar för elevernas utbildning ska finnas. Kommunen ska
arbeta för att utveckla uteklassrum vid skolorna.
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15 Areella näringar
Företag inom areella näringar i kommunen finns främst inom skogs- och
jordbruk. De flesta är små familjeföretag som kännetecknas av att de ofta
kombinerar jord- och skogsbruk. Samtidigt har de många gånger kompletterande verksamheter med gården som bas inom till exempel förädling av
trädgårdsprodukter, lokalproducerad mat, skogsprodukter, samhällsservice
och besöksnäring. Till de areella näringarna hör också jakt och fiske.
Sveriges landsbygd har förändrats under senare decennier till att mer och mer
vara en blandbygd där de areella näringarna samsas med boende som pendlar
till arbete på annan ort
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap syftar till att skydda odlingslandskapets
och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. För skogsbruket gäller miljömålet Levande
skogar. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

15.1 Jordbruk
Jordbruksmarken är främst belägen utmed Siljansringens vattenområden och
har en småskalig struktur, omringad av stora skogar. Knappt tre procent av
kommunens yta används som jordbruksmark. Jorden är i de flesta fall mycket
bördig och kalkrik. Större delen av den produktiva jordbruksmarken används
för vallodling kombinerat med bete och en mindre del till spannmålsodling,
främst havre och korn. Övrig jordbruksmark används som betesmark inklusive skogs- och fäbodbete. Markerna betas av nötkreatur, hästar, får och
getter. Ett fåtal mjölkbönder finns också i kommunen.
LÄS MER!
Boverkets Vägledning för
och invid djurhållning.
Rapport 2011:6

Antalet mjölkdjur har minskat kraftigt de senaste årtiondena, liksom grisuppfödning. Däremot har antalet hästar ökat, vilket återspeglar det ökade
intresset av att ha hästar, framförallt ridhästar, som hobby. Även antalet får
har ökat i kommunen och fårskötseln bedrivs många gånger som fritidsverksamhet.
I samband med planering för djurhållning alternativt utbyggnad av bostäder i
anslutning till djurhållning finns behov av att tänka på respektavstånd. Läs
mer om detta i avsnitt 16.8.
Jordbruksmarken erbjuder även andra ekosystemtjänster än vara de
försörjande så som kulturella och reglerande värden. Detta gäller bland annat
Gärdsjöområdet med sitt ladrike som är av riksintresse för kulturmiljövården
och av betydelse för lokal turistnäring.
Sedan 1950-talet har mekaniseringsgraden successivt ökat inom jordbruket
samtidigt som lönsamheten minskat jämfört med många andra näringar. För
att få ekonomi i det småskaliga jordbruket krävs bland annat samordning
mellan brukarna så att de exempelvis kan använda maskinparker gemensamt.
Ägosplittringen gör också att jordbrukarna blir beroende av att arrendera
mark från många ägare. Det krävs med andra ord ett stort engagemang från
såväl brukare, ägare och konsumenter, som i slutändan ska motiveras att
betala för de mervärden som jordbruket producerar i form av till exempel
öppna landskap. Den faktorn för att bevara och utveckla odlingslandskapet är
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att förbättra ekonomin inom jordbruket och dess kompletterande
verksamheter.
Idag går en stor del av EU:s budget till stöd av jordbruket, bland annat i form
av så kallade gårdsstöd som ger stöd för den markareal som brukas. Genom
landsbygdsprogrammet kan stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsprojekt
sökas för att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk eller för
att bevara och utveckla marker med höga natur- och kulturvärden. Dessutom
kan landsbygdsprogrammet ge stöd till projekt som uppmuntrar nya företag
och entreprenörskap på landsbygden.

Bild 17. Tallskog i Rättviks kommun. Foto: Anna Lena Winnerstram, Mostphotos.

15.2 Skogsbruk
Skogsmarken täcker en stor del av kommunens yta och merparten av denna
skog brukas som produktionsskog. Den produktiva skogen ägs till ungefär
lika stora delar av enskilda ägare, privatägda bolag och det allmänna.
Såväl stora skogsbolag som mindre skogsägare bedriver i huvudsak ett
konventionellt skogsbruk med röjning, gallring och slutavverkning med
efterföljande återbeskogning.
Det finns en stor potential för att utveckla ett mer extensivt hyggesfritt
skogsbruk i kommunen. Detta gäller särskilt i anslutning till tät bebyggelse
där skogen vanligen används som strövområden av närboende. Hyggesfritt
skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder inom
skogsbruk som innebär att bruka skogen utan att marken kalhuggs.
Rättviks kommun hyser stora hantverkskunskaper och traditioner runt
användandet av skogens virke. En utveckling av detta skulle stimulera till ett
mer kvalitetsfokuserat skogsbruk med bättre förutsättningar till en långsiktigt
bättre lönsamhet där större delen av mervärdet skulle kunna stanna i bygden.
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Kommunens skogsinnehav
Kommunen har i december 2011 antagit riktlinjer för kommunens egna
skogsmarksinnehav. Riktlinjerna fastslår att kommunens skogsinnehav ska
säkra följande behov:
•

För mer information om
kommunens skogsinnehav
se Riktlinjer för kommunens
innehav och skötsel av
skogsmark (dnr 2001/516
266).

•
•
•
•

tätortsnära skog med sociala värden, t.ex. skog för föreningars,
skolors, boendes och besökares behov,
skog med höga naturvärden,
skogsmark som är lämplig att överföras till jordbruksmark för
gymnasieskolans behov,
mark som är avsedd att exploateras för bebyggelse, industrier, vägar
och dylikt,
bytesmark.

Planeringsinriktningar areella näringar
•
•
•
•
•

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks.
Ny bebyggelse ska inte splittra sammanhängande värdetrakter för
jordbruk eller övrig brukningsmark jordbruksmark eller försvåra
pågående jordbruksdrift.
Kommunen ska vara ett föredöme som skogsägare när det gäller
hänsynstagande till sociala värden och natur- och kulturvärden samt
att förvalta skogen på ett ansvarsfullt sätt.
Ett hyggesfritt skogsbruk ska eftersträvas för tätortsnära mark.
I områden som är av särskilt betydelse för det rörliga friluftslivet ska
kommunens egna skogsbruk anpassas på ett sådant sätt att
friluftslivet inte påverkas negativt samt övriga skogsägare
uppmuntras att bedriva skogsbruk så att friluftsvärden och areella
värden kan samexistera. Det kan t ex gälla samverkansprojekt med
privata markägare gällande leder och stigar.
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16 Råvarutillgångar och teknisk försörjning
Områden som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för
samhällsviktiga verksamheter bör eller ska (om det är riksintresse) värnas enligt
miljöbalkens 3 kapitel.

16.1 Utvinning
Den kalkrika berggrunden har inneburit en lång tradition av kalkbrytning, men
det finns även andra råvarutillgångar för utvinning i kommunen.

Berg-, jord och grusförsörjning
Berg, jord och grus används för att bygga vårt samhälle med infrastruktur
och byggnader. Naturgrus är en ändlig naturresurs som är viktig för vår
dricksvattenförsörjning och bevarandet av natur- och kulturlandskapet. Det
nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet innebär att uttaget av
naturgrus ska minskas och tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom
krossat berg. Målsättningen är därför att kunna använda bergkross i större
omfattning. Vid exempelvis vägarbeten och anläggningsarbeten kan naturgrus ersättas med krossat berg. Behovet av uttag kan begränsas genom
materialåtervinning.
För närvarande finns två täkter med tillstånd att bryta berg i kommunen och
en för uttag av sand och naturgrus. En ansökan om fortsatt uttag av sand i en
äldre täkt i närheten av kalkverket i Rättvik finns också. Lämpligt läge för
sandtäkten bör diskuteras med hänsyn till att kommunens framtida
huvudvattentäkt kan komma att lokaliseras i närområdet. Utöver dessa finns
det även några täkter i kommunen som är under efterbehandling eller
återställande efter brytning. Dessutom finns en rad mindre så kallade
husbehovstäkter i kommunen. Husbehovstäkt avser täkter där markägaren
använder materialet inom den egna fastigheten för dess eget behov, till
exempel underhåll av enskilda vägar. Större uttag av naturgrus, berg och torv
för eget bruk kräver anmälan till kommunen.

Kalk
I Siljanstrakten finns bevarade sedimentära bergarter som kalksten, skiffer
och sandsten. Utvinningen av kalk har troligen pågått sedan 1200-talet och
präglar omgivningarna. Än idag förekommer kalkbrytning och kalkbearbetning i kommunen. Vid Rättviks kalkverk och Boda kalkverk bränns kalk
medan Kullsbergs kalkverk tillverkas pellets för bland annat kalkning av
sjöar. Kalken bryts vid Jutjärn i Boda där ett stort dagbrott är beläget.

Malmer och övriga mineraler
Det är ett statligt intresse att utvinningen av malmer och mineraler inom
landet tryggas. Bergsstaten utfärdar undersökningstillstånd för prospektering
efter malmer och mineraler.
I Rättvik har undersökningstillstånd beviljats för underökning av förekomst
av olja längs stora delar av Siljansringen. Det finns även ett stort område
öster om Siljansringen med undersökningstillstånd för olja och gasformiga
kolväten. Kring Hedsåsen har ett tillstånd för sökande av koppar nyligen
beviljats. Tidigare tillstånd för uranborrning har upphört att gälla.
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Planeringsinriktningar utvinning
•
•
•

Vid lokalisering av täktverksamhet ska hänsyn tas till närliggande
bebyggelse på grund av bl.a. bullerstörningar, damm och
luftföroreningar från transporter.
Vid lokalisering av täktverksamhet ska hänsyn tas till naturmiljön
och det rörliga friluftslivet.
Täkter bör så långt möjligt lokaliseras nära större transportleder.

16.2 Energiproduktion och energieffektivitet
Enligt de nationella målen ska hälften av Sveriges energiförbrukning
tillgodoses via förnyelsebara energikällor. Rättviks kommun har goda
förutsättningar för att klara målet och dessa bör utnyttjas i så stor
utsträckning som möjligt.
Förnyelsebara energikällor, så som vind-, sol- och vattenkraft, är ofta
ytkrävande. Vid etablering ska hänsyn tas till eventuella konflikter mellan
miljömål och produktionens påverkan på människor, natur, miljö och
landskapsbilden.
Minskad energianvändning är en viktig pusselbit i omställningen till ett
förnybart och effektivt energisystem. För att nå nationella och internationella
energi-, miljö- och klimatmål är det också nödvändigt att energieffektivisera.

Vattenkraft
Vattenkraften är en viktig källa till förnyelsebar energi men kan också
innebära påverkan på ekologiska intressen, natur och kulturmiljöintressen.
I Rättviks kommun finns åtta mindre vattenkraftverk som bidrar till
elförsörjningen. Flertalet av kraftverken är små och ägs av privatpersoner
eller mindre bolag. Fortum äger kraftstationerna i Dalstuga och Furudal.

Bild 18. Rinnande vatten i Furudal. Foto: Martin Litens.
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Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar och ren energikälla som spelar en viktig roll i
omställningen av vårt energisystem. Vindkraften har en rad fördelar, bl.a. är
utsläppen mycket små och vindkraften är också det förnyelsebara energislag
som växer snabbast i landet. Sveriges regering har beslutat om en
planeringsram för att öka användningen av vindkraft. År 2020 ska
planberedskap finnas för utbyggnad av 30 TWh vindenergi, varav 20 TWh
på land och 10 TWh till havs.
Idag finns 15 vindkraftverk på Hedbodberget i kommunen med en
produktion av 75 GWh per år. Enligt gällande vinbruksplan är Hedbodberget
även ett av de områden som prioriterats som lämpliga för vindbruk. Efter
Hedbodberget bedöms Broboberget som lämpligt att byggas ut, följt av
Lannaberget och Svinberget. I sista hand bör Grundåsmoren och Radaberget
tas i anspråk för vindbruk. Inom de utpekade områdena prioriteras
vindkraftverk och skogsbruk, byggandet av bostäder eller andra anläggningar
som kan innebära hinder för etablering av vindkraft tillåts inte.
Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg (antogs av kommunfullmäktige 2011-02-03) till översiktsplanen från 1992 som visar var i
kommunen det är lämpligt med större vindkraftsområden. Sedan vindbruksplanen antogs har nya riksintressen för vindkraft pekats ut av
Energimyndigheten. Kommunens vindbruksplan behöver därför revideras
utifrån de förutsättningar som gäller idag. Vindbruksplanen fortsätter att
gälla som tematiskt tillägg till denna översiktsplan.
Planeringsinriktningar energiproduktion
•
•
•
•
•

Kommunen ska uppmuntra till användandet av förnyelsebara råvaror
och energikällor.
Elproduktion ska ske med hänsyn till natur-, frilufts- och
kulturmiljövärden.
Kommunen ska verka för att industrins spillvärme tillvaratas i
fjärrvärmenätet.
Vindbruksplanen ska revideras utifrån nya utpekade riksintressen för
vindkraft.
Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanläggningar finns till lokalsamhället.

16.3 Energidistribution och IT
Energiförsörjning
Energianvändningen ökar i såväl kommunen som riket. Industrinäringen,
transportsektorn och hushållen är de stora användarna av energi i kommunen.
Elen står för en stor del av energiförsörjningen i kommunen liksom stenkol
som används i Rättviks kalkverk och olja vid Osmundsbergs bruk. Av
hushållens uppvärmning svarar elenergin för cirka 45 % och fjärrvärmen för
20 %. Användningen av eldningsolja har minskat kraftigt. Inom transportsektorn dominerar fortfarande användningen av bensin och diesel som
drivmedel.
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El
Elenergin kommer huvudsakligen från vattenkraft och kärnkraft men andelen
vindkraft ökar. Solenergin är ännu outvecklad i Sverige men användandet av
solplaneler och solceller ökar och förväntas öka ytterligare med minskade
installationskostnader och ökade energipriser. På sikt torde solparker på
mark- och takytor för kommersiell utvinning av elenergi bli intressanta även
i Sverige och i Rättviks kommun.
Större kraftledningar utgör ofta påtagliga inslag i sin omgivning och påverkar
den kommunala planeringen och markanvändningen. Vid planering,
utbyggnad och lokalisering måste hänsyn tas till bland annat landskapsbild
och kultur- och friluftsmiljö. Transformatorstationer kräver olika mycket
utrymme beroende på storlek men hänsyn ska tas till att anläggningarna
alstrar ljud. Vid planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till närheten
till kraftledningar på grund av de elektromagnetiska fält som omger dem.
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy ska följas.
LÄS MER!
Svenska kraftnäts
broschyrer:
Elnät i fysik planering
Vägledning för verksamhet
vid markförlagd kabel i
stamnätet
Finns på www.svk.se

Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer med stamnät (220-400 kV),
regionnät (40-130 kV) och lokala nät (upp till 40 kV). Svenska Kraftnät
ansvarar för stamnätet medan regionnäten drivs av kraftföretag.
Två stamnätsledningar om 400 kV passerar genom Rättviks kommun i
nordsydlig riktning. Den västliga av dessa båda ledningar utgörs av
kraftledningen mellan Porjus och Odensvi medan den östliga sträcker sig
från Kilforsen till Hallsberg. Planering och genomförande av åtgärder inom
250 m från befintliga stamnätsledningar ska göras med hänsyn till
ledningarna och i dialog med ledningsägaren.
Genom södra delen av kommunen passerar en regional 130 kV ledning i östvästlig riktning. Ett flertal 50 kV ledningar finns också i kommunen.
De lokala näten, distributionsnäten, ägs och drivs av kraftföretag eller
kommunala nätbolag. Inom kommunen finns det tre koncessionsområden/
distributionsområden för elnätet och Dala Energi ansvarar för den största
delen. Fortum ansvarar för distribution av el till kommunens norra delar och
Falu Energi & Vatten för en mindre del i öster kring Bingsjö och Dådran.
Planering och genomförande av åtgärder i närheten av befintliga ledningar
ska göras med hänsyn till ledningarna och i dialog med ledningsägaren.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i Rättviks kommun. Omkring 1500 lägenheter
och knappt 900 villor är anslutna till de kommunala nät, som finns utbyggt i
Rättviks tätort inklusive Lerdal och Gärdebyn samt Vikarbyn och Boda
kyrkby. Därutöver levereras fjärrvärme till industrifastigheter, förvaltningslokaler och skolor.
Någon större utbyggnad av befintliga fjärrvärmenät är inte planerad, istället
kommer det att i första hand ske förtätning inom befintliga nät.

Digitala nät och IT-kommunikationer
Utbyggnaden av digitala kommunikationssystem är viktig för kommunens
utveckling. Genom möjlighet till arbete och studier på distans kan många
välja att bo kvar i byarna och på landsbygden.
Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi där det övergripande målet är
att Sverige ska ha bredband i världsklass och att det ska finnas tillgång till
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bredband med hög överföringshastighet i hela vårt land. I strategin framgår
det att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Stadsnätet är utbyggt i centrala Rättvik och för närvarade pågår utbyggnaden
av nät i vissa av kommunens byar med hjälp av Dala Energi.
Tillgång till bredband med hög hastighet och kvalitet bör ges till alla i
Rättviks kommun.
Planeringsinriktningar energidistribution och it
•
•
•
•
•
•
•

Vid planering och utbyggnad av kraftledningar ska lokalisering och
utformning ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och
friluftsmiljö.
Kommunen ska verka för tillgång till snabb och effektiv ITkommunikation för alla invånare .
Åtgärder som påskyndar omställningen till ett mer hållbart
energisystem ska prioriteras.
Strategi för utbyggnad av IT-kommunikation ska tas fram.
Kommunen ska stötta ideella satsningar för att bygga bredband på
landsbygden.
Skapa fler laddningsstationer för elfordon i kommunen i takt med att
behoven ökar.
Planering av ny bebyggelse intill befintliga ledningar ska ske i dialog
med ledningsägaren.
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16.4 Vattenförsörjning
Tillgången till rent vatten är en viktig överlevnadsfråga för hela samhället.
Långsiktigt skydd av våra grund- och ytvattenförekomster är avgörande för
att säkerställa denna tillgång.

Vattentäkter

LÄS MER! …om vattenförsörjningen i Dalarna i
Länsstyrelsens vattenförsörjningsplan.

Grundvattentillgångarna i kommunen är goda genom de isälvsavlagringar
som finns längs Siljansringen. Rättviksåsen sträcker sig från Rättvik längs
Gärdsjöfältet till Furudal och norr om Furudal tar Oreåsen vid. Denna
åsbildning är kommunens viktigaste grundvattenresurs och de allmänna
vattentäkterna i Rättvik, Boda/Jutjärn och Furudal får sitt råvatten härifrån.
Den goda tillgången på grundvatten gör att det enbart är grundvatten som
används till dricksvattenförsörjning i kommunen. Drygt hälften av kommunens invånare får sitt vatten genom den kommunala vattenförsörjningen,
resten försörjs genom enskilda brunnar och en mindre andel gemensamma
enskilda anläggningar.
I länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan klassificeras länets
grundvattenförekomster utifrån uttagskapacitet (det vill säga hur mycket
dricksvatten det är möjligt att ta ut) samt vilken kvalitet vattnet har. Klass 1
innebär att resurserna är något större och bedöms vara av regionalt intresse
medan klass 2 betyder att resurser är något mindre och av kommunalt
intresse. Kvaliteten i de vattenmagasin som utpekas som klass 1 och 2 ska
upprätthållas både för nutida och framtida vattenförsörjning.
I Rättviks kommun finns grundvattenförekomster av klass två och tre. Vid
markanvändning inom områden i klass 2 ska hänsyn tas till magasinens
värde som dricksvattenresurs. Det kan innebära inskränkningar vad gäller
exploatering och nyttjande av mark.
Vattenkvaliteten i de allmänna vattentäkterna säkerställs med kontinuerlig
analys av vattenprover. De enskilda brunnsägarna får själva kontrollera
vattenkvaliteten. Omkring en tredjedel av de enskilda brunnarna i Sverige
bedöms ha otillfredsställande kvalitet kemiskt eller bakteriellt. I Rättvik finns
även problem med höga halter av uran och radon i grundvattnet.

Skyddsområden kring vattentäkter
I enlighet med det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet ska alla
vattentäkter, såväl allmänna som privat, som försörjer fler än 50 personer
skyddas. Inom ett vattenskyddsområde gäller fastställda skyddsbestämmelserna till skydd mot föroreningar. Ny bebyggelse, vägar, anläggningar
och andra åtgärder får endast anläggas om de kan uppföras med hänsyn till
föreskrifterna.

Framtida grundvattentäkt
Den allmänna vattentäkten i Rättviks tätort är den viktigaste och största i
kommunen. Den försörjer förutom Rättvik även Vikarbyn, Sätra, Söderås,
Västberg, Sjurberg, Rovgärdet, Lerdal, Gärdebyn, Tina, Utby, Altsarbyn,
Utanåker, Västgärde samt större delen av Östergrav. Vattentäkten är belägen
inom Stora industriområdet, vilket medför viss risk för förorening. Det
saknas dessutom en reservvattentäkt. Även om bättre sandfilter gör att det
utgående vattnet från vattenverket har en högre kvalitet finns det höga halter
av mangan i råvattnet. På grund av detta pågår nu en utredning för att hitta ett
nytt läge för en huvudvattentäkt. Området som undersöks ligger norr om
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nuvarande vattentäkt vid sjön Skäftringen. Det kommer dock att dröja flera
år innan en ny vattentäkt kan tas i bruk.
Planeringsinriktningar vattenförsörjning
•

•
•
•
•
•
•

Vid planering och utbyggnad av VA-ledningar ska lokalisering och
utformning ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och
friluftsmiljö. vilket även omfattar kommunens försäljning, byte och
utarrendering av fastigheter.
Grundvattenförekomsternas skyddsbehov ska alltid beaktas vid
fysisk planering.
Stor restriktivitet ska gälla vid större exploateringar och andra
aktiviteter som kan riskera att förorena de områden som utpekas som
klass 1 och 2 i länsstyrelsens vattenförsörjningsplan.
Kommunen ska se över och uppdatera skyddsföreskrifter för alla
vattentäkter.
Områden för en framtida huvudvattentäkt för Rättvik respektive
reservvattentäkter ska tas fram.
Ytvatten som inte uppnått god ekologisk status enligt vattenmyndighetens klassning bör åtgärdas. Det gäller särskilt de ytvatten i
kommunen som har dålig eller otillfredsställande ekologisk status.
Utredningsområde/-en för ny vattentäkt ska inte användas till
verksamheter som kan medföra försämrad vattenförsörjning.

16.5 Vatten och avlopp
Det allmänna VA-nätet
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) sköter drift, utveckling och planering
av vattentjänster och avfallshantering i kommunen. Verksamhetsområdet för
vatten och avlopp omfattar de större tätorterna Rättvik, Vikarbyn, Boda
kyrkby och Furudal med omkringliggande byar samt Sätra, Nedre Gärdsjö,
Dalfors, Gulleråsen och Kärvsåsen.
Inom det allmänna VA-nätet, verksamhetsområdet, är huvudmannen ansvarig. De fastigheter som finns inom verksamhetsområdet och som saknar
godkända vatten- och avloppslösningar får ansluta till det allmänna nätet.
Därutöver kan de fastighetsägare som så önskar, och där det är praktiskt
genomförbart, få möjlighet till anslutning.
De fastigheter som är anslutna till de allmänna avloppsreningsverken får sitt
avloppsvatten renat av något av de fem verken i Rättvik, Gulleråsen, Furudal,
Dalfors och Dådran. Slammet från reningsverken rötas i en anläggning i
Rättvik innan det körs vidare för kompostering i en anläggning utanför
kommungränsen. Ny mottagare för omhändertagande av slammet utreds för
närvarande av DVAAB.
Idag är reningsverket i Rättviks tätort om- och tillbyggt och har en kapacitet
på 25 000 personekvivalenter. Arbete med att bygga bort inläckage av dagoch dränvatten som idag belastar reningsverket återstår och är angeläget.
Nya utbyggnadsområden bör alltid anslutas till det allmänna VA-nätet.
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Enskilt vatten och avlopp
Det finns en stor andel enskilda eller gemensamma enskilda/små vatten- och
avloppsanläggningar i kommunen. Bara en liten del av dessa uppfyller
miljöbalkens krav på rening. Många av avloppsanläggningarna är gamla och
belägna i områden där det är tätt mellan enskilda vattentäkter och avlopp
med risk för att brunnsvatten kan förorenas.
Utanför tätorterna och de verksamhetsområden som försörjs med allmänt
vatten och avlopp finns fastigheter som enskilt ansvarar för sin vatten- och
avloppsförsörjning. I kommunen slamtöms cirka 2300 enskilda avlopp. Här
är det fastighetsägarens ansvar att avloppet tas omhand på ett hållbart sätt
och så att det inte orsakar olägenhet för hälsa eller miljön. Genom tillsyn
och information ska kommunen agera aktivt för att hjälpa fastighetsägare att
ha en godkänd och fungerande VA-lösning.
LÄS MER!...om kommunens
strategier för vatten och
avlopp i VA-planen.

Bristfällig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp kan skapa miljö- och
hälsoskyddsproblem som övergödning, syrefattiga bottnar och spridning av
giftiga ämnen. Utsläpp av avloppsvatten kan exempelvis innebära svårigheter
med att uppnå MKN för vatten. Avlopp som inte uppfyller krav ska åtgärdas.
I vissa fall är de problem som avloppen orsakar av sådan art att de måste
lösas gemensamt.
Vid beslut om anläggande av nya enskilda avlopp är det viktigt att ta särskild
hänsyn till förhållandena i området och att vara restriktiv i de fall risk för
hälsa, miljön eller olägenheter i den lokala boendemiljön finns eller kan uppstå som följd av byggnation. För tätbebyggda byar är en gemensam avloppsanläggning en bättre lösning än att varje fastighet har ett enskilt avlopp. I
övervägandet mellan enskilt eller gemensamt avlopp bör flera faktorer vägas
in; om husen ligger i klunga, markbeskaffenhet, marklutning, grundvattennivå, skyddsnivå och om det redan finns ett gemensamt dricksvattennät.
I kommunens VA-plan anges utbyggnadsplan för områden som bör anslutas
till VA-försörjning inom 10 år samt inom 10-20 år. Områdena anges utan
inbördes ordning. VA-planen ingår som ett tillägg till översiktsplanen.

Dagvattenhantering
Regn- och smältvatten som rinner på marken kan orsaka besvär både i form
av översvämningar och genom att ta med föroreningar ut i vattendragen.
Dessa negativa effekter kan minskas genom att dagvattnet hanteras på ett
genomtänkt och hållbart sätt.
Det finns problem med inläckage av dagvatten till avloppsledningsnätet i och
runt centrala Rättvik. Det finns även dagvattenledningar som är anslutna till
spillvattennätet, vilket påverkar reningsverkets kapacitet vid häftig nederbörd. Huvudregeln är annars att varje fastighetsägare lokalt får ta hand om
överskottsvattnet på egen tomt. I takt med att bostadsbebyggelsen brett ut sig
längs sluttningarna i bland annat Gärdebyn, Lerdal och Vikarbyn har den
naturliga avrinningen på flera håll delvis försvunnit eller ersatts med trummor eller dagvattenledningar av klen dimension. Resultatet visar sig i samband med häftiga skyfall då vägar kan spolas bort eller trädgårdar förstöras
av rinnande ytvatten. I många byar är igenväxta diken ett återkommande
bekymmer.
På grund av klimatförändringar väntas fler skyfall sommartid och mildare
samt blötare vintrar i framtiden. Detta kommer att ge problem med dagvatten
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i områden med hårdgjorda ytor där infiltrationsmöjligheter saknas eller är
minimerade. Särskilt i nedströms exploaterad mark kan översvämningar uppstå. Genom planering kan möjligheter till infiltration av dagvatten direkt i
mark eller till särskilda infiltrationsbäddar skapas. Med en genomtänkt
avrinning på/i marken kan belastningen på befintligt dagvattensystem
minskas.
Planeringsinriktningar vatten och avlopp
•
•
•

Nya utbyggnadsområden ska alltid anslutas till allmänt VA.
Utanför verksamhetsområde för allmänt VA ska nybyggnation
bedömas restriktivt om risk för hälsa, miljön eller olägenheter kan
uppstå som följd av enskilt avlopp
Omhändertagande av dagvatten ska särskilt beaktas i samband med
exploatering. Vid nybyggnation ska ytor avsättas för hantering av
dagvatten.

16.6 Avfallshantering
Återvinning
Avfallshanteringen har under den senaste 25-årsperioden gått från fokus på
deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion.
Trots fokus på hållbar konsumtion slänger vi allt mer av det vi köper. Såväl
globalt som nationellt, regionalt och lokalt förbrukar vi mer resurser än vad
som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring måste ske för att säkerställa
även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle.
I miljömålet God bebyggd miljö ingår krav på en hållbar avfallshantering, det
vill säga förebyggande av avfall och minskning av avfallets skadliga
inverkan på miljön. Delmålet att minska avfallsmängderna uppnås inte. Ska
miljömålen klaras måste vi ändra våra levnadsvanor och börja återanvända
alltmer av vårt hushållsavfall.
En kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering är
under framtagande. Planen tas fram gemensamt av Gagnef, Leksand,
Rättviks samt Vansbro kommuner och innehåller mål och åtgärder för
perioden 2018-2022.
Planeringsinriktningar avfallshantering
•
•
•
•

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån
för hållbar konsumtion och ökad återvinning.
Hushåll och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och
materialåtervinningen ska öka.
Mark ska lokaliseras och reserveras för funktioner som uppsamling,
omhändertagande och återvinning av material.
Avfallshantering placeras så att de har god tillgänglighet samt
utformas utifrån funktion, estetik och trygghet för att minska
nedskräpning. Närhet till bostäder ska beaktas så att inga olägenheter
i form av skadedjur, buller eller lukt uppstår.
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17 Miljö, hälsa och säkerhet
Ett flertal av de statliga miljömålen som Frisk luft, Bara naturlig försurning,
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Grundvatten av god
kvalitet och God bebyggd miljö berör hälso- och säkerhetsaspekter för både
människor och djur. Genom att synliggöra olägenheter och risker för miljön
och för människors hälsa är det lättare att förebygga och reducera dem.
Översiktsplanen och kommunens fysiska planering är ett verktyg för detta.

17.1 Buller och vibrationer
Buller innebär oönskade ljud och är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem
som berör många människor. Buller kan orsaka direkta hälsoeffekter som
sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador, men det
kan även påverka vår livsmiljö genom att människor upplever sig vara störda
i olika miljöer. Vad som betraktas som buller varierar beroende på vilken typ
av ljud det är, vilken styrka ljudet har, hur det varierar över tiden och var det
upplevs. Vanliga bullerkällor är väg- och järnvägstrafik, flygplan, industrier
samt motorsportanläggningar och skjutbanor. Bullerpåverkan kan minskas
genom fasadåtgärder, bullerplank, trädridåer och vallar eller genom att nya
bostäder planeras med sovrum mot tyst sida. Bullerstörande verksamheter
kan också omges med skyddszoner där nya bostäder inte bör tillkomma.
Forskning har kunnat påvisa att människor inte störs av ljud som kommer
från naturen som fågelsång och vindens sus. Denna typ av ljud har istället
rogivande och avstressande effekter. Det är därför viktigt med parker och
naturmiljöer i anslutning till bostäder i tät bebyggelse. Vidare behöver den
moderna människan närhet till tysta rekreationsområden för återhämtning
och livskraft.
Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att
människor inte ska utsättas för störande buller och har ett delmål som
fokuserar på en minskning av antalet människor som utsätts för
trafikbullerstörningar.
Under 2015 antogs en ny förordning om trafikbuller (2015:216) och genomfördes ändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken för att underlätta
planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Ändringarna
innebär bland annat nya krav i PBL på lokalisering och utformning av
bostadshus för att förebygga olägenheter för människors hälsa som orsakas
av buller. Vid detaljplanering och bygglovsprövning ställs krav på att
bullervärden redovisas.
Vägtrafiken längs riksväg 70, riksväg 69 och Centralgatan/länsväg 301 är
den största bullerkällan i kommunen. Tung trafik passerar genom de centrala
delarna av Rättvik med bostäder och skola i närområdet. Väg 301 passerar
även genom flera byar med bostäder nära vägen. Järnvägstrafiken på
Dalabanan kan också upplevas som störande, särskilt nattetid, då den
passerar tätbebyggda byar.
Övriga betydande bullerkällor är skjutbanor och motorbanor som påverkar
ljudnivån i närområdet. Flertalet skjutbanor och kommunens två motorbanor
är i nuläget placerade så att de inte stör bebyggelse. Även viss industrioch täktverksamhet kan alstra buller som kan påverka omgivningen genom
dels fasta bullerkällor som fläktar, dels tillfälliga källor som transporter och
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last- och materialhantering. Vid täktarbete förekommer ibland sprängning
som gör det olämpligt att förlägga bostäder i närområdet.
Vibrationer, eller svängningsrörelser i marken, förekommer främst utmed
tunga transportleder som stora vägar och järnvägar och vid sprängningsarbeten. Människor upplever vibrationer med lågt frekvensinnehåll olika
både fysiologiskt och psykologiskt. Vanligen upplevs svängningsrörelser
mer störande i liggande tillstånd och särskilt nattetid då annan brusstörning
upphört. Vibrationer kan också orsaka skador på byggnader och anläggningar
så att sprickor och sättningar uppstår. Markens beskaffenhet har stor
betydelse för hur vibrationer fortplantas.
Trafikverkets riktlinje ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”
innehåller riktvärden för vibrationer vid bostäder och vårdlokaler. I övrigt
saknas riktvärden från nationella myndigheter.
Planeringsinriktningar buller och vibrationer
•
•
•

Nya bullrande verksamheter ska inte lokaliseras i närheten av
bostadsbebyggelse eller i närheten av områden med höga naturvärden
eller värden för friluftslivet.
Vid nya lokaliseringar intill järnväg eller större vägar som riksväg
69, 70 och länsväg 301/269 ska förekomst av buller och vibrationer
särskilt utredas.
Vid lokalisering av ny bebyggelse skall hänsyn tas till buller.

17.2 Luftföroreningar
Luftföroreningar medför hälsoeffekter, både akut och långsiktigt, även vid
nivåer under miljökvalitetsnormerna (MKN). Med MKN avses de högsta
tillåtna värdena. Regionalt bidrar utsläppen till bildning av marknära ozon,
försurning och övergödning. Globalt bidrar förbränning av fossila bränslen
till växthuseffekten.
Trafiken är den största källan till luftföroreningar. De enskilda bilarnas
utsläpp har minskat med bättre teknik men den ökande trafiken väger upp
denna förbättring. I tätorter står också de korta bilresorna med kalla motorer
för en oproportionerligt stor andel av utsläpp. Enskild vedeldning med äldre
utrustning och felaktig eldning (sur ved, strypeldning och eldning av avfall)
kan lokalt bidra till höga halter av luftföroreningar. Industrins utsläpp är
fortfarande stora, men de har minskat kraftigt genom förbättrade processer
och rening. Diffusa utsläpp från färganvändning, arbetsmaskiner, trädgårdsredskap och liknande har fått ökad betydelse när utsläppen från de stora
punktkällorna har minskat. Med tätare bostäder, snabbare byggprocesser och
materialval har vi byggt in luftproblem i många bostäder och lokaler. Det har
bland annat gett ökade problem med astma och allergier.
Dalarnas luftvårdsförbund har tillsammans med Rättviks kommun genomfört
mätningar av luftkvaliteten i kommunen. Undersökningarna genomförs för
att följa upp om miljömål och miljökvalitetsnormer (för årsmedelvärden)
klaras. Mätningarna har omfattat kvävedioxid (NO2) och åtta olika flyktiga
organiska ämnen, vilka tillsammans kallas ”VOC”. Mätningarna påbörjades
år 2001 och avser luftkvaliteten i Rättviks centrala delar.
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Åtgärder som främjar hållbart resande och minskar utsläpp från vägtrafiken
är positiva även för luftkvaliteten.
Planeringsinriktningar luftföroreningar
•
•

Luftkvaliteten i kommunen ska fortsatt bevakas så att MKN för luft
inte överskrids.
Luftkvaliteten i kommunens tätbebyggda delar ska successivt
förbättras genom en genomtänkt planering som främjar gång-, cykeloch kollektivtrafik.

17.3 Förorenad mark
I kommunen finns ett stort antal områden som är förorenade på grund av
tidigare markanvändning eller genom utfyllnad av förorenade massor. Till
dessa hör områden som utnyttjas som deponier eller avfallstippar, för
industriverksamhet, fyllts ut med förorenade massor eller som förorenats i
samband med olyckor eller läckage. Föroreningarna består vanligen av
tungmetaller eller organiska miljögifter.
Naturvårdsverket har utarbetat en metodik för inventering av förorenade
områden (MIFO) som gör det möjligt att dela in förorenade områden i
riskklasser. På karta nr 8, Hälsa och säkerhet, har nedlagda avfallsdeponier
och områden som tillhör riskklass 1 och 2 markerats. Dessa riskklasser
innebär mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa och miljö vid
kontakt med miljögifter i utpekade områden. Markerade områden är i viss
mån inventerade men kunskapen är fortfarande låg när det gäller utbredningen av föroreningarna och vilka föroreningar som förekommer.
I Rättviks kommun tillhör Sågenområdet i Vikarbyn och Sweplating på Stora
industriområdet riskklass 1. Sågenområdet är bland annat förorenat av
dioxiner. Både Sågenområdet och området där Sweplanting haft sin verksamhet, där trikloretylen hanterats, finns med på länsstyrelsens prioriteringslista över förorenade områden som bör efterbehandlas.
Planeringsinriktningar förorenad mark.
•
•

I områden med förmodade markföroreningar ska marken undersökas
och behovet av saneringsåtgärder utredas innan mark eller byggnader
kan användas för annat ändamål.
Förorenade områden eller byggnader som ska användas till bostäder
ska efterbehandlas så att rekommenderade generella riktvärden för
känslig markanvändning uppnås.

17.4 Klimatanpassning
Förändringar i klimatet skapar nya utmaningar för samhället. De förändringar
som framförallt kommer att märkas, och därmed påverka det kommunala
arbetet är översvämningar och med dem frågor relaterade till vatten, avlopp
och dagvattenhantering samt även risker för ras och skred som följd. Även
väntade värmeböljor kan komma att ge stora hälsoproblem. Framförallt löper
äldre och sjuka personer stor risk vid extrem värme.
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För att den bebyggda miljön ska kunna stå emot klimatförändringarnas
effekter behövs särskilda åtgärder. Det arbete som måste göras för att
anpassa samhället till klimatförändringarna kallas klimatanpassning och
innebär att både förebygga och minimera risker för människor och
bebyggelse.
Länsstyrelsen har tagit fram en Klimatanpassningsstrategi för länet. De
långsiktiga prognoserna som ligger till grund för denna rapport visar på
förändringar i klimatet som kommer att påverka vår vardag i framtiden.
Rättviks kommun arbetar förvaltningsövergripande och långsiktigt med
klimatanpassning. I det arbetet ingår att förebygga och hindra följderna av
eventuella översvämningar och säkerställa att ny bebyggelse placeras med
hänsyn till riskdrabbade områden. Detta ska genomsyra all fysisk planering.
LÄS MER!
…om riskhantering i
fysisk planering med
avseende på översvämning, ras och skred i
Länsstyrelsens regionala
vägledning.
LÄS MER!
…om översiktlig
stabilitetskartering –
Rättviks kommun (MSB
2017-11-30)

Under kapitlen Bebyggelseutveckling och Miljö, hälsa och säkerhet finns
planeringsinriktningar som styr planeringen mot detta. Läs mer i kapitel 10
och 17 samt nedan.
Rättviks kommun behöver skapa en bild av kommunens sårbarhet genom att
sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys med ett långsiktigt perspektiv
och fokus på klimatrisker. Risk- och sårbarhetsanalysen bör kartlägga
samhällsviktiga funktioner som kan påverkas av värme och riskerar att
översvämmas vid skyfall eller vid höga flöden samt ange rekommendationer
för hur dessa ska hanteras. Inom ramen för ett sådant arbete är det också
lämpligt att ta fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning för
nybyggnation.
Planeringsinriktningar klimatanpassning.
•

En risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatrisker ska tas fram.

17.5 Risk för översvämning, ras och skred
Översvämning beror främst på att vattendrag inte klarar av att leda bort allt
vatten som tillförs. Områden nära vattendrag är extra utsatta men även
markområden som inte gränsar till vattendrag kan översvämmas på grund av
intensiv nederbörd. Översvämning kan orsaka stora ekonomiska förluster
genom skador på byggnader, vägar, jordbruksmark och problem i vatten- och
avloppsnätet. Lokalt i tätbebyggda områden kan skyfall leda till att dagvattensystem eller diken inte hinner transportera bort vattnet och lågt belägna
områden blir tillfälligt översvämmade.
De långsiktiga prognoserna i länsstyrelsens klimatanpassningsstrategi som
visar på förändringar i vårt klimat som kommer att påverka vår vardag i
framtiden. Somrarna förväntas bli varmare och torrare. Regnet förväntas falla
framförallt i form av skyfall vilket ökar risken för översvämningar. Vidare
kommer vintrarna att bli varmare med stor andel nederbörd. Regn som faller
på frusen mark kan inte infiltrera vilket leder till att stora vattenmassor måste
tas om hand ovan jord. Det blir därför extra viktigt att planera för framtida
dagvattenlösningar på och under jord i form av magasin, uppsamlingsdiken
med infiltrationsdammar och liknande lösningar i tätbebyggda områden.
Dagvatten som passerar vägar bör renas med filter i dagvattenbrunnar eller
passera infiltrationsbäddar innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Vid
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häftiga regn finns också risk att dagvatten som sköljer över enskilda
avloppsanläggningar för med sig föroreningar till närbelägna vattentäkter.
Andra prognoser visar att så kallade 100-årsflöden, flöden med en statistisk
återkomsttid på 100 år, kommer att inträffa oftare i framtiden. Inom Dalälvsprojektet, som handlar om samordnad beredskapsplanering för dammbrott i
Väster- och Österdalälven, Dalälven, Ore älv och Svärdsjövattendragen, har
en kartering av beräknade 100-årsflöden tagits fram. De områden som kan
komma att översvämmas i framtiden redovisas på karta nr 8, Hälsa och
säkerhet.
Vid större förändringar av marknivåer finns risk för att skred och ras kan
uppkomma. Förändrade marknivåer kan ske naturligt genom erosion eller
genom mänskliga ingrepp. När skred och ras inträffar kan viktiga funktioner
i vårt samhälle påverkas, som byggnader, infrastruktur och dricksvattenförsörjning. Störst risk för skred och ras finns i släntområden med sedimentär
lera, områden med bergsbranter och i sand- och grussluttningar. I samband
med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora regnmängder
ökar risken för ändring av marknivåerna. Även klimatförändringar med ökad
nederbörd ökar risken för skred och ras, särskild om nederbörden faller i
form av regn på frusen mark. Vanligt förekommande områden där skred och
ras kan uppkomma är utefter vattendrag och en del sjöstränder. I samband
med detaljplanering och bygglov ska dessa risker uppmärksammas.

Läs mer om riskhantering i fysisk planering
med avseende på
översvämning, ras och
skred i Länsstyrelsens
regionala vägledning.

Erosionskänsliga jordarter finns på flera platser i kommunen, främst utmed
Siljansringen och Oreälven. På karta nr 8 har två strandområden markerats
där det finns stor risk för att skred och ras kan uppkomma. Dessa är Enåns
nedre delar och del av Skattungens norra strand.
Planeringsinriktningar översvämning, ras och skred.
•
•
•

Samhällsviktiga funktioner ska lokaliseras med särskild
säkerhetsmarginal till riskområden.
Inom översvämningskänsliga områden bör restriktivitet råda för
nybyggnationer. Ny bebyggelse ska förhålla sig till risknivåer för
översvämning.
Geologiska undersökningar ska göras i samband med detaljplanering
i områden som ligger nära vatten eller i område med förhöjd risk för
ras och skred.

17.6 Transporter av farligt gods
Länsstyrelsen i Dalarna har gett ut en vägledning för planläggning intill
transportleder för farligt gods. Vägledningen har tagit fram rekommenderade
avstånd för när olika markanvändningar behöver gå igenom en riskhanteringsprocess i detaljplanearbetet. Avstånden är indelade i zoner utifrån
avstånd till väg- och rälskant och baseras på att hastigheten kan vara hög. För
bostäder i högst två våningar rekommenderas att en riskhanteringsprocess
ska genomföras om byggnaderna placeras närmre än 70 meter från transportleder för farligt gods och närmare än 150 meter för högre byggnader.
Industrier och områden med mindre handel kan placeras på ett avstånd på
minst 30 meter från transportleder för farligt gods utan att en riskhanteringsprocess behöver genomförs. Områden med storhandel samt mindre kontor
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kan lokaliseras minst 70 meter från transportleder där farligt gods passerar
utan att en riskhanteringsprocess behöver genomförs. Större kontorsbyggnader, hotell och vårdinrättningar kan placeras på ett avstånd på minst
än 150 meter räknat från väg eller rälskant utan att riskhanteringsprocess
behöver genomförs.
Kommunen beslutar, i samråd med länsstyrelsen, om vilka vägar som rekommenderas för transporter av farligt gods. I Rättviks kommun är de större
vägarna, som riksväg 70 och 69 samt länsväg 301 och 296, rekommenderade
trafikleder för transporter av farligt gods, liksom de mindre länsvägarna väg
som 957 mellan Sätra- Nittsjö och väg 888 från Enviken förbi Dådran.
Transporter av farligt gods passerar med andra ord genom centrala Rättvik,
Furudal och flera byar. Farligt gods fraktas också på järnväg genom
kommunen.
Planeringsinriktningar farligt gods.
•

Vid planering av ny bebyggelse eller förändrad markanvändning i
lägen som kan vara utsatta för risker från farligt gods ska
Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för
farligt gods tillämpas.

Bild 19. Räddningsinsats vid brand. Foto: Martin Litens.

17.7 Räddningstjänst
Räddningstjänstens uppdrag är att rädda vid olyckor samt att bidra till att
förebygga olyckor och risker. Räddningstjänsten har därmed en viktig roll i
samhällsplaneringen framför allt som stöd i arbetet att förebygga olyckor och
att säkerställa alla människors trygghet. Räddningstjänsten är också en viktig
aktör i arbetet att klimatanpassa samhället och att skapa beredskap för
klimatförändringarnas risker.
Planering och genomförande av åtgärder i den bebyggda miljön ska alltid ske
i dialog med räddningstjänsten. Särskilt viktigt är att beakta frågor om räddningstjänstens åtkomst, framkomlighet samt säkerhets och trygghetsfrågor.
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17.8 Miljöstörande verksamheter
Miljöstörande verksamhet kan vara sådan som alstrar mycket trafik eller där
skyddsavstånd till bostäder krävs på grund av buller, luftutsläpp eller
hantering av brandfarliga och explosiva ämnen. Exempel på miljöstörande
verksamheter är reningsverk, slakterier, kalkverk, täktverksamhet, sågverk,
skrothantering och bensinstationer. På Karta nr 8, Hälsa och säkerhet
redovisas rekommenderade skyddsavstånd enligt Boverkets tidigare allmänna råd, ”Bättre plats för arbete” kring miljöstörande industriverksamheter i kommunen. Genom att tillämpa dessa skyddsavstånd vid planering
kan såväl verksamheterna som bostadsbebyggelse i dess närhet finnas kvar
med tolerabla störningar och risker. Riktvärdena är generella men risken för
störningar i det enskilda fallet är avgörande för hur stora skyddsavstånd som
behövs. Vid varje ny etablering av antingen bostäder eller verksamheter
måste en specifik bedömning göras om lokaliseringen kan tillåtas och vilka
försiktighetsmått som i så fall måste vidtas för att plan- och bygglagen och
miljöbalkens regler ska uppfyllas.
För att minimera risker och negativ omgivningspåverkan ska alltid
miljöstörande verksamheter lokaliseras avskilt från bostäder och andra
platser där människor varaktigt vistas.
Kring ridskolan, travbanan, Stiernhöksgymnasiet och djurhållningen i
Stumsnäs föreslås skyddsområden som varierar beroende på belägenhet,
växtlighet, gödselhantering och förhärskande vindriktning.
Planeringsinriktningar miljöstörande verksamheter.
•
•
•

Inom rekommenderade skyddsavstånd kring verksamheter med stor
omgivningspåverkan bör restriktivitet råda gällande nybyggnation av
bostäder.
Vid byggande av nya bostäder kan föreslagna skyddsavstånd behöva
studeras närmare med hänsyn till verksamheten som sådan,
förekomst av skyddsvegetation, förhärskande vindriktning mm.
Bostäder, skolor, vårdinrättningar och dylikt bör ha ett
respektavstånd till verksamheter med djurhållning.

17.9 Markradon och uran
Radon är en ädelgas som härstammar från uran. Mark med hög porositet
(genomsläpplighet) genomströmmas lättare av markluft varvid problem med
markradon kan uppstå. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning. Områden med grova isälvsavlagringar, som sand och grus samt storblockiga moräner, utgör högriskområden
för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt rikt- och gränsvärden för
hur hög radonhalten får vara i inomhusluft och i vatten. För nya byggnader
inom högriskområden för radon krävs radonsäkert utförande. Krav på undersökning av förekomst av markradon kan även komma att ställas inom
normal- och lågriskområden.
Uran är en radioaktiv metall med en svag giftverkan och många graniter har
höga halter av uran. Avgörande för halten uran i berggrunden är det kemiska
systemet när bergarten bildades. Dricksvatten kan innehålla uran. Det är inte
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strålningen från uranet som är av betydelse här, utan uranets kemiska egenskaper. Är halten av uran hög kan det påverka njurarnas funktion. Livsmedelsverket har därför tillsammans med Socialstyrelsen fastställt en nivå,
30 mikrogram per liter vatten, över vilken åtgärder bör vidtas för att sänka
halten uran. För dem som har eget dricksvatten är det viktigt att kontrollera
förekomsten av uran i vattnet.
På Karta nr 8, som hör till avsnittet om vatten-, material och energitillgångar
redovisas områden i kommunen där höga radon- och uranhalter uppmätts i
enskilda brunnar. SGU har utarbetat översiktliga kartor för delar av kommunen med högriskområden för radon och uran. Kartorna är av äldre datum.
Planeringsinriktningar markradon och uran.
•

Byggnader där människor stadigvarande vistas bör byggas
radonsäkra om inte radonmätning visar annat.

17.10

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält finns överallt i vår omgivning och uppstår bland annat
kring kraftledningar, transformatorstationer, mobiltelefoni och elektriska
apparater. I och med de senaste decenniernas tekniska utveckling exponeras
allt fler av magnetfält och forskning pågår om hur detta påverkar vår hälsa.
Ett av miljökvalitetsmålen, Säker strålmiljö, innebär bland annat att exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön ska vara
så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas
negativt.
LÄS MER!
…om Svenska kraftnäts
policy i broschyren
”Magnetfält och
hälsorisker”.

Forskningsresultat har visat att vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndigheternas referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker, men vid exponering av magnetfält från kraftledningar kan
inte skadliga hälsoeffekter helt uteslutas. Därför har myndigheterna valt att
rekommendera försiktighetsprincipen vid planering och byggande i närheten
av magnetfält från kraftledningar. Försiktighetsprincipen innebär att onödig
exponering bör undvikas. Genom Rättviks kommun passerar två 400 kV
kraftledningar i nordsydlig riktning. Det finns även 130 kV ledningar i
västöstlig riktning samt ett flertal 50 kV ledningar i kommunen.
Svenska kraftnät har formulerat en rekommendation som säger att magnetfält
från kraftledningar och transformatorstationer nära lokaler och platser där
människor vistas varaktigt ska lokaliseras så att strålningen är mindre än 0,4
mikrotesla.
Planeringsinriktningar elektromagnetiska fält.
•
•

Ny bebyggelse där människor vistas varaktigt ska uppföras
radonsäkert och enligt Svenska Kraftnäts policy för
magnetsfältsnivåer.
Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
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19 Genomförande
Översiktsplanen är en övergripande, strategisk och framåtblickande
presentation av Rättviks kommuns mark- och vattenanvändning mot år 2030.
För att förverkliga den bild som översiktsplanen presenterar krävs politisk
vilja och att hela kommunens organisation är överens om det gemensamma
ansvaret som arbetet innebär.

19.1 Samverkan
19.1.1 Regional samverkan
Kommunen bedriver regional samverkan inom flera sektorer och
intresseområden. Samverkan sker bland annat inom vatten- och
avloppsfrågor, turism och grön infrastruktur.
I regional samverkan kan kommunen bättre tillvarata dels kommunens
intressen men även de regionala intressena och tillsammans åstadkomma
praktiska resultat inom hållbarhet- och miljömålsarbetet, näringslivet och
kommunal förvaltning.

19.1.2 Lokal samverkan
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag måste planera sin verksamhet
och göra sina prioriteringar och investeringar i linje med översiktsplanens
strategier och kommunens övergripande vision.
God dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv,
föreningar och så vidare är ännu en framgångsfaktor för att lyckas med det
långsiktiga arbetet. Även regional samverkan är viktig, framför allt kring
infrastrukturfrågor, men även inom andra områden.
En stor del av marken i Rättviks kommun ägs av privata aktörer och genomförandet av strategierna i planen kräver nära samverkan med dessa för att
kunna ta tillvara på utvecklingsmöjligheterna.

19.2 Ta fram styrdokument och underlag
För att kunna ta väl underbyggda beslut i linje med översiktsplanens
intention krävs tillgång till bra beslutsunderlag. I översiktsplanen föreslås
flera dokument och utredningar som skulle behöva tas fram, eller revideras,
för att ge kommunen rätt verktyg för att fortsätta arbeta med frågorna.
De dokument och utredningar som identifierats under arbetet med översiktsplanen listas nedan. Arbetet med att ta fram dessa underlag och utredningsdokument bör prioriteras och ligga till grund för verksamhetsplaneringen i
berörd förvaltning. Varje dokument/utredning behöver ha en ansvarig
förvaltning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturmiljöprogram
Kulturlandskapsplan
Cykelplan/cykelkarta
Revidering av vindbruksplan
Grönstrukturplan
Fördjupning Rättvik
Fördjupning för Boda kyrkby
Fördjupning för Furudal
Fördjupning för Vikarbyn
108

2018-06-11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostadsförsörjningsprogram
Områdesbestämmelser
Gestaltningsprogram för offentliga rum
Utvecklingsplan för området mellan jvg och rv 70 i centrala Rättvik
Parkeringspolicy
Strategi för utbyggnad av IT-kommunikation
Skyddsföreskrifter för alla vattentäkter
Risk och sårbarhetsanalys
Åtgärdsvalsstudie väg 301
Strategi för kommunens arbete med enskilt huvudmannaskap i
detaljplaner

19.3 Ekonomi
Vissa av förslagen i översiktsplanen innebär stora investeringar, som ofta
leder till en ökad kostnad för drift och underhåll. Därför kan investeringarna
behöva delas upp i etapper och styras noggrant för att kunna uppnå största
möjliga samhällsnytta och möta kommunens utmaningar. Det är viktigt att nå
samförstånd om en prioritering för dessa investeringar.

19.4 Uppföljning och aktualitetsförklaring
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta beslut om planens aktualitet
eller besluta om revidering.
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan vara aktuell. För att följa
med i ett föränderligt samhälle behöver den därför revideras.
Att ta fram en översiktsplan från grunden, vid den tidpunkt då planen
förklaras helt inaktuell, är ett omfattande arbete. Genom att ständigt
omarbeta den i de delar där uppdateringar behövs –genom så kallad rullande
översiktsplanering – kan planen uppdateras succesivt.
Rättviks kommun har för avsikt att hålla planen aktuell med ständiga
bearbetningar. Detta arbete kommer att bedrivas genom att:
•
•
•
•
•
•

Samhällsutvecklingsförvaltningen genomför årlig avstämning av
översiktsplanen och beslutar om behov av revidering av
dokumentet/del av dokumentet.
Ett aktualiseringsbeslut fattas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.
Styrdokument som det konstateras behov av i översiktsplanen tas
fram. Vid behov arbetas resultatet från dessa in i översiktsplanen.
Kommunen fortsätter att utveckla det organisatoriska samarbetet
både internt och med kommunens olika aktörer och medborgare.
Kommunala medel avsätts kontinuerligt för att genomföra
översiktsplanens intentioner.
Fortlöpande föra dialog med berörda fastighetsägare om strategiska
markinköp och planläggning av mark för tätortens utveckling.
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20 Konsekvenser av planens genomförande
I arbetet med att ta fram en översiktsplan ingår att analysera konsekvenserna
av den plan som presenteras. Som en del av konsekvensbeskrivningen ska
även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att underlätta förståelsen av planen och dess genomförande.
Översiktsplanen överensstämmer i stort med befintliga statliga, regionala och
lokala ställningstaganden som gäller sedan tidigare. De konsekvenser som
översiktsplanen bidrar med enskilt är därmed små.
Det här avsnittet redogör för de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser som Rättviks kommuns översiktsplan väntas få/ge. Hållbarhetsperspektiven stäms av emot de övergripande strategier som formuleras i
dokumentet och rör sig därför på en mycket strategisk nivå.
Översiktsplanens strategiska och övergripande verkan innebär att planens
förslag kommer ge konsekvenser för alla delar i samhället, även om många
av de beslut som styr kommunens framtid ligger utanför vad stadsbyggandet
kan påverka.
Konsekvensbeskrivningen görs samlat för de tre hållbarhetsaspekterna,
inklusive MKB, och följer de krav som finns på framtagande av MKB enligt
6 kap. 11-18 §§ Miljöbalken.

20.1 Ekologisk och miljömässig hållbarhet
Enligt 4 kap 2a § i planoch bygglagen ska 6 kap
11-18 §§ i miljöbalken,
tillämpas om planen kan
antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Det innebär
att en ÖP/FÖP i princip
alltid ska miljöbedömmas.

En hållbar miljö och ekologi ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och ekonomisk hållbarhet). Det handlar om jordens
ekosystem och att långsiktigt bevara dess önskade funktioner, till exempel
produktion av mat och energi, rent vatten, klimatreglering och rekreation
(ekosystemstjänster). I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet mot
ekologisk hållbarhet ska vägledas av det så kallade miljömålssystemet.

20.1.1 Miljöbedömning
Miljöbedömning är benämningen på den process där bland annat miljökonsekvensbeskrivning ingår. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen kan delas in i följande steg:
1. Avgränsning
Innehållet i MKB:n avgränsas till att fokusera på de faktorer som kan
leda till betydande miljöpåverkan.
2. Analys
Eventuella utredningar genomförs, data samlas in och kunskaperna
om den miljöpåverkan planen kan tänkas medföra fördjupas.
3. Miljökonsekvensbeskrivning
Den betydande miljöpåverkan som planförslaget och alternativen
(som planförslaget jämförs mot) kan leda till beskrivs och bedöms.
4. Samråd/utställning
Berörda kommuner, myndigheter och allmänhet ska få tillfälle att ta
del av och lämna synpunkter på MKB:n.
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5. Antagande
Det finns inget krav på att en MKB för planer ska antas formellt men
i och med att kommunen antar översiktsplanen tar man också
ställning till att MKB:n är ett tillräckligt underlag för beslutet.
6. Särskild sammanställning och uppföljning
När översiktsplanen antagits ska kommunen i en särskild sammanställning redovisa hur miljöaspekterna integrerats i planen och hur
miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har
beaktats. Även skälen till att planen har antagits i stället för de
alternativ som varit föremål till övervägande samt vilka åtgärder som
ska vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan ska redovisas.

20.2 Social hållbarhet
Översiktsplanen är inriktad på att visa vägen för en långsiktigt hållbar
utveckling när det gäller bebyggelse och användningen av mark och vatten
inom kommunens gränser. Men beslut om vår fysiska miljö har också
inverkan på människors val och livsvillkor. En viktig del i planens syfte är att
stödja en god social utveckling i kommunen.
En målsättning för framtiden är att alla i Rättviks kommun lever ett gott liv
med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Kommunen kan bidra till detta på många sätt, bland annat genom en aktiv
och genomtänkt samhällsplanering med fokus på tillgänglighet, trygghetsfrågor och delaktighet.

20.3 Ekonomisk hållbarhet
Med ekonomisk hållbarhet menas till exempel att ekonomisk tillväxt inte får
ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.
Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. I
visionen för Rättviks kommun beskrivs en god tillväxt för näringslivet och
en hållbar ekonomisk tillväxt för kommunen som helhet.
Det finns en mängd omständigheter i omvärlden som påverkar översiktsplanens samhällsekonomiska konsekvenser och att bedöma dem är osäkert.
Konsekvenserna kan också skilja sig beroende på tidshorisont.

20.4 Avgränsning
Hållbarhetsaspekterna stäms av mot de strategiskt viktiga frågor som
presenteras i översiktsplanens del 1 och som löper som en röd tråd genom
planförslaget. I konsekvensbedömningen har dess frågor grupperats enligt
följande:
•
•
•
•

Befolkningsutveckling, bostadsförsörjning och näringslivets
utveckling.
Landsbygdsutveckling, naturvärden och fortsatt hävd av det öppna
landskapet.
Infrastruktur, hållbara kommunikationer samt vatten- och
avloppsförsörjning.
Trygghet och säkerhet genom hela livet samt ett öppet, jämlikt och
inkluderande samhälle.
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De miljöaspekter som MKB:n fokuserar på är: miljökvalitetsnormer (MKN)
för vatten, MKN för luft, buller, naturvärden, klimatpåverkan, kulturmiljövärden, landskapsbild och stadsbild, riksintressen och skyddade
naturområden.
De sociala aspekter som de övergripande strategierna prövas mot är: fritid,
rekreation och folkhälsa, trygghet och tillgänglighet, socialt hållbara platser,
demokrati och delaktighet, barn och unga samt ett fungerande vardagsliv.
Ekonomiska aspekter som bedöms relevanta för en konsekvensbeskrivning
rör näringsliv, besöksnäring, kommunikationer och kompetensförsörjning.
Avgränsningen i tid är satt till tidshorisonten för översiktsplanen som är
2030. Den geografiska avgränsningen är i huvudsak densamma som för
översiktsplanen, men påverkan kan även uppstå utanför området.

20.5 Nollalternativet
Planförslaget ska jämföras mot ett nollalternativ, det vill säga att nuvarande
situation fortsätter att råda, utan att denna översiktsplan träder i kraft.
Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 1992 och är därmed så
ålderstigen att den förklarats helt inaktuell. Kommunen står nu utan
översiktsplan och nollalternativet blir därmed en situation utan översiktsplan.
Beslut gällande mark- och vattenanvändning fortsätter i ett sådant fall att
fattas utan den samlade styrning som en översiktsplan ger.
Det finns heller inga fördjupade översiktsplaner i Rättviks kommun och det
finns i nuläget ingen övergripande bedömning av hur mark- och vatten bäst
ska användas. Detta kan medföra risk för att befintliga värden går förlorade
eller att utvecklingen hindras.
Översiktsplanen har en tvådelad funktion som både visionsdokument och
som vägledande verktyg i vardagliga beslut. Utan ett sådant övergripande
och vägledande dokument kommer det i Rättviks kommun saknas tydlighet
om kommunens vilja. En sådan otydlighet kan ge negativa effekter för
kommunens verksamheter och andra aktörer som önskar veta mer om
sammanhang för att fatta beslut och göra investeringar.

20.5.1 Befolkningsutveckling, bostadsförsörjning och
näringslivets utveckling
Nollalternativet innebär att kommunen, enligt plan och bygglagen, måste
göra mer omfattande studier och avvägningar i enskilda ärenden om
lokalisering och etablering. Lagstiftningen menar att detta är nödvändigt i de
fall då inte de översiktliga frågorna hanterats i en översiktsplan.
Den komplikation det ovan nämnda innebär kan ge fortsatt brist på bostäder
och mark för verksamheter vilket i sin tur kan ge till följd att befolkningen
minskar och lämnar ett sämre underlag för handel, service och svårigheter att
utveckla näringslivet.
Nollalternativet innebär att översiktsplanens LIS-del (plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) inte kommer gälla och de särskilda skäl för
dispens eller upphävande av strandskyddet som då tillkommer inte kan
åberopas. En etablering i dessa områden bedöms då som osannolik.
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20.5.2 Landsbygdsutveckling, naturvärden och fortsatt hävd av
det öppna landskapet
Det är ett uttalat mål för Rättviks kommun att landsbygden ska utvecklas och
att fler boende är önskvärt även utanför tätorterna. Initiativ till byggande
mottas positivt och viljan att möjliggöra för den enskilde är stor.
Det öppna landskapet utgör del av kommunens värden och ska så långt som
möjligt hanteras så att de inte byggs eller växer igen. Risk för sådan stegvist
naggande i kanten av dessa områden finns då varje ärende om bygglov/
etablering hanteras enskilt. Risken ökar vid nollalternativet då det saknas
vägledning kring hur byarna, landskapen och landsbygden ska utvecklas.
Utan gällande översiktsplan finns det en risk att värdefulla naturmiljöer
påverkas negativt av exploateringar av olika slag. Att åtgärda otillfredsställande och dålig ekologisk status i tre av kommunens vattendrag kan
försvåras vid avsaknad av ett övergripande långsiktigt dokument.
Stora ytor i kommunen omfattas av förslag på värdetrakter för våtmarker,
skogen och odlingsmarker. Vid avsaknad av övergripande vägledande plan
finns risk att värdetrakterna fragmenteras och på sikt förlorar sina värden vid
enskilda prövningar om bygglov med mera.

20.5.3 Infrastruktur och hållbara kommunikationer, vatten- och
avloppsförsörjning
Vid nollalternativet försvåras kommunens och andra aktörers investeringar i
brist på helhetssyn. Ett effektivt infrastruktursystem av såväl vägar som VA
och fibernät måste planeras och prioriteras i relation till övriga lokala,
regionala och nationella satsningar. I brist på översiktsplan förlorar Rättviks
kommun denna översikt.
Utan en vägledande översiktsplan med tillhörande VA-plan saknas tydliga
riktlinjer för kommunens hantering av enskilda avlopp, dricksvattentäkter
och dagvattenhantering. Det kan leda till olika bedömningar i snarlika fall
med följden att åtgärder kanaliseras fel och inte sätts in där de gör störst
nytta.

20.5.4 Trygghet och säkerhet genom hela livet samt ett öppet,
jämlikt och inkluderande samhälle
Översiktsplanen är ett verktyg för, och påminnelse om, att tidigt i den fysiska
planeringen beakta säkerhetsaspekter och att planera för tillgänglighet.
Därigenom kan ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle uppnås och
riskerna minimeras. Med ett arbetssätt som uppmuntrar till dialog och
samverkan kan invånarnas delaktighet i samhällsplaneringen stärkas.
Nollalternativet beskrivs som en situation utan samlad vision och strategi för
detta arbetssätt.
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21 Hållbarhetskonsekvensbeskrivning
Konsekvenserna av att översiktsplanen genomförs redovisas och bedöms i
matriser nedan. Till grund för bedömningen används relevanta mål och
normer som beskrivits i del 1 till översiktsplanen. I Tabell 1 presenteras en
matris för gradering av konsekvenserna beroende på aspektens värde och
graden av förväntad påverkan.
Tabell 1. Matris för gradering av konsekvenser.

Litet värde

Medelstort
värde

Stort värde

Liten
konsekvens

Måttlig
konsekvens

Måttlig
påverkan

Ingen eller
mycket liten
konsekvens
Liten
konsekvens

Måttlig
konsekvens

Stor
konsekvens

Stor
påverkan

Måttlig
konsekvens

Stor
konsekvens

Mycket stor
konsekvens

Liten/obetydlig
påverkan

Observera att tabell 1 endast beskriver negativa konsekvenser och att
konsekvenserna av översiktsplanen även kan vara positiva. Det kan till
exempel handla om att ett miljövärde ökar i omfattning genom att en brist
byggs bort eller att tillgängligheten till värdet ökar. Om värdet bedöms
påverkas positivt markeras detta med vit bakgrundsfärg.
Bedömningarna i matrisen bygger på antagandet att översiktsplanen bidrar
med överblick och struktur till de åtgärder som ska genomföras. Självklart
skulle mycket av det som föreslås i översiktsplanen kunna genomföras även
utan planens existens, men med översiktsplanen sätts varje enskild åtgärd
och aktivitet i ett sammanhang där effekter och möjliga synergieffekter blir
tydligare.
Matrisen redovisar vilka konsekvenser de strategiskt viktiga frågeområdena
får för respektive aspekt (miljö, social och ekonomisk) i nollalternativet och i
genomförandet av ÖP:n.
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21.1 Befolkningsutveckling, bostadsförsörjning och
näringslivets utveckling
Miljöaspekter
Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

MKN Vatten

Utan översiktlig planering
kan LIS-områden inte utses.
Om LIS-områden inte
exploateras sker ingen
förändring för MKN för
vatten.

LIS-områden kan ge negativ
påverkan på MKN i berörda
sjöar på grund av mer
båttrafik, anläggning av
enskilda avlopp mm.

Vid en eventuell
exploatering av LIS-område
ska gemensamt eller
anslutning till kommunalt
vatten prioriteras.

Med en mer spridd bebyggelse (p.g.a. avsaknad av
ÖP) bor människor i högre
grad utanför trafikpåverkade
miljöer med sämre luft.

En ökad inflyttning till
serviceorterna innebär att fler
människor bor där trafiken
påverkar luftkvaliteten till det
sämre.

Utan ÖP kan bebyggelseutvecklingen komma att ske
mer slumpvis och spritt,
vilket leder till fler bilresor
och en negativ påverkan på
luftkvaliteten.

Genom att strategiskt bygga i
närheten av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik
kan andelen bilresor minska
vilket ger en positiv påverkan
på MKN för luft.

Med en mer spridd bebyggelse bor människor i högre
grad utanför trafikpåverkade
och bullerutsatta miljöer.

Genom att centrera bebyggelsen till serviceorterna och i
närheten av trafikleder kan
risken för bullerproblem öka.

Utan ÖP finns risk för fler
konflikter mellan bostadsbebyggelse och trafik,
industrier och andra
bullerkällor.

Genom ÖP:ns riktlinjer för
bostadsbebyggelse och
redovisning av bullerstörda
områden, minskar risken för
konflikter mellan bostäder
och bullrande verksamheter.

Naturvärden

En mer spridd och slumpvis
utveckling av bebyggelsen
riskerar att fragmentera
naturmark och minska
markanvändning som stödjer
ekologisk hållbarhet och
som värnar naturvärden.

ÖP:n innebär ökad tydlighet
för vilka områden med naturvärden som inte bör
exploateras. Ett samlat grepp
över grönstrukturen i Rättvik
och övriga tätorter tas, vilket
får positiva effekter på
naturvärden.

Viktigt att de grönstrukturplaner som föreslås i ÖP tas
fram och att man i dessa
även ger förslag på och
lyfter grönstrukturens
möjlighet till ekosystemtjänster.

Klimatpåverkan

Kommunen har enligt PBL
ansvar för att planläggning
ska ske med hänsyn till
klimataspekter. Utan översiktlig planering innebär att
dessa frågor hanteras enskilt
i varje ärende, med risk för
olika bedömningar. Kom-

ÖP:n tydliggör var riskområden för översvämning,
skred och erosion finns, samt
hur ny bebyggelse ska
förhålla sig till dessa.

ÖP bör lyfta krav på
tekniska byggnadslösningar
som klarar påfrestningar av
ett framtida förändrat klimat.

MKN Luft

Buller
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I LIS-områden med befintlig
bebyggelse förbättras förutsättningarna att ansluta till
gemensam eller kommunalt
VA, vilket påverkar MKN för
vatten positivt.
Luftkvaliteten ska fortsatt
bevakas så att MKN för luft
inte överskrids.

Vid nya lokaliseringar intill
järnväg eller större väg ska
förekomsten av buller (och
ev vibrationer) särskilt
utredas.
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munen har ingen sammanhållen klimatanpassningsstrategi. Befintlig och ny
bebyggelse påverkas av bl a
ökad fuktbelastning med
risk för mögel samt ökade
vindstyrkor.

Kulturmiljövärden,
landskapsbild och
stadsbild

Utan ÖP, fördjupningar,
detaljplaner och områdesbestämmelser saknas tydliga
riktlinjer för vilka värden i
kulturmiljön och landskapet
som ska tas hänsyn till i
bebyggelseutvecklingen och
hur detta ska göras. Risker
finns att värden i befintlig
bebyggelse och i kulturlandskapet går förlorade.

Fördjupningar, detaljplaner
och områdesbestämmelser
tydliggör befintliga värden
och vilka möjligheter som
finns för om-, ny- och
tillbyggnation.

Områdesbestämmelser tas
fram för byar där det finns
behov av att tydligare
reglera hur värden i kulturmiljön ska värnas.
Områden utanför de byar
som omfattas av områdesbestämmelser bedöms i det
enskilda bygglovsärendet
samt omfattas i vissa fall av
det kulturmiljöprogram som
ska arbetas fram.
Grönstrukturplaner som
anges i ÖP ska tas fram och
landskapsekologiska värden
ska beaktas i planerna (grön
infrastruktur).

Riksintressen (MB
kap 3, 4 och 7),
strandskydd, naturreservat, Natura
2000-områden

Statens riksintressen styr
bebyggelseutvecklingen
även utan ÖP, men
riksintressets avgränsning,
vilka värden som ska tas
hänsyn till och hur de
förhåller sig till andra
allmänna intressen blir inte
lika tydligt. Med en mer
spridd och slumpvis
planerad bebyggelse är det
svårare att bedöma påverkan
på specifika områden
(riksintressen och andra
skyddade områden)

Med ÖP:n minskar risken för
att ny bebyggelse ska påverka
riksintressen och skyddade
områden negativt.
ÖP:ns utvecklingsområden
ligger nästan uteslutande
inom riksintresseområdet för
Siljansringen. Riksintresseområdet för Siljansringen är
stort och det finns flera och
varierande värden att ta
hänsyn till, vilket ÖP:n med
dess skala och detaljeringsgrad har svårt att redogöra för.

I de fördjupningar som tas
fram för utpekade utvecklingsområden ska det tydliggöras hur ny bebyggelse ska
förhålla sig till riksintressets
värden i det specifika
området.

Nollalternativet innebär att
inga LIS-områden
exploateras vilket är positivt
för strandskyddet och dess
värden.

LIS-områden riskerar att
påverka naturvärden och
allmänhetens tillgång till
stränder negativt.

LIS-områden ska inte
bebyggas om natur- och
kulturvärdesinventering
visar på kvaliteter som
skulle försvinna eller hotas
om området exploateras.

Med välplanerade LISområden finns förutsättningar
att öka allmänhetens
tillgänglighet till
strandområden.
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Sociala aspekter
Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Fritid, rekreation och
folkhälsa

Brist på medveten planering
för utevistelse och
rekreation kan vara negativt
för folkhälsan.

Bostäder med välplanerad
utemiljö, närhet till grönska
och rekreationsmöjligheter
ger positiva möjligheter till
utevistelse, rörelse och lek.

I kommande grönstrukturplan och fördjupningar
tydliggörs hur och var
parker, utemiljöer osv ska
skapas och utformas för att
bli del av de tätbyggda
kommundelarna.

Spridd bebyggelse lämnar
större ytor mellan de
bebyggda delarna och
skapar ett bilberoende.

Förtätning kan bygga bort
ytor som idag uppskattas för
lek och aktivitet.

I kommande fördjupningar
tydliggörs hur serviceorternas ytor är tänkta att
utvecklas och markanvändningen planeras i en
genomtänkt helhet.

Möjligheterna att gå och
cykla försämras med mer
spridd och ogenomtänkt
placering av bebyggelse.

Bebyggelse och viktiga
målpunkter ska bindas
samman av ett väl genomtänkt
GC-nät som främjar rörelse.

I kommande FÖP och
cykelplan tydliggörs hur
serviceorternas ytor är tänkta
att utvecklas och var
investeringar i GC-vägar ska
prioriteras för att stötta
bebyggelseutvecklingen.

Med mer spridd bebyggelse
förstärks behovet av bil och
risken för luftföroreningar
och buller ökar.

Förtätning och därigenom ett
minskat bilberoende minskar
förekomsten av luftföroreningar och buller.

Förtäta med hänsyn.

Trygghet och
tillgänglighet

Mer spridd bebyggelse utan
medvetet fokus på blandning
och skapande av mötesplatser kan förstärka
segregation och utanförskap.

Funktionsblandning med
verksamheter, handel och
bostäder integrerat ger
levande miljöer under större
delar av dygnet.
Nya områden ska utformas
trygga och säkra för alla.

I gestaltningsprogram och
FÖP är det möjligt peka ut
viktiga mötesplatser och
riktlinjer för utformning av
dessa

Socialt hållbara
platser (mötesplatser,
bostadsområden)

Mer spridd bebyggelse utan
medvetet fokus på blandning
och skapandet av
mötesplatser kan förstärka
segregation och utanförskap.

Ny- och ombyggnation ska
uppföras med medvetet fokus
på blandning och skapandet
av mötesplatser.

Spridd bebyggelse utan
blandning uppförs utan
genomtänkt helhet

Den fysiska miljön ska
utformas så att den skapar
mötesplatser och bidrar till
fysisk och social aktivitet.

Planera för varierande
boendeformer och upplåtelseformer inom samma
område.

Detaljplaner och bygglov
som tas fram utan samverkan med närboende
riskerar överklagan som
försenar processen samt
stärker känsla av
utanförskap

Kommunens medborgare blir
mer aktiva i samhällsplaneringen via dialog och
samråd.

Medborgare och boende ska
involveras i samhällsplaneringen.

Demokrati/
delaktighet
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Uttalat fokus på barn och
unga riskerar glömmas bort i
planeringen.

Större nybyggnadsområden
lokaliseras i närhet av skola,
service och infrastruktur så att
de enkelt nås av barn och
unga.

Ffördjupningar tar grepp om
serviceorternas
markanvändning i
helhetsgrepp och med barn
och ungas perspektiv.

Uttalat fokus på barn och
unga riskerar glömmas bort i
planeringen.

Bostäder med välplanerad
utemiljö, närhet till grönska
och rekreationsmöjligheter
ger positiva möjligheter till
utevistelse, rörelse och lek.

Barn och unga ska
involveras i samhällsplaneringen.

Spridda bostadsområden
eller placerade långt från
serviceortens tillgång på
service och kollektivtrafik
försvårar vardagslivet.

I Rättviks kommun ska finnas
varierande bostadsområden
med god tillgång till service
och kollektivtrafik som
underlättar ett fungerande
vardagsliv och erbjuder olika
möjligheter

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Näringsliv

Utan ÖP krävs det mer
studier och avvägningar i
enskilda ärenden om
lokalisering/etablering vilket
kan påverka nya
exploateringar.

Att säkerställa mark för
kommande exploateringar av
olika behov skapas förutsättningar för nyetablering
och utveckling av befintliga
verksamheter.

Se till att markreserv och
planberedskap finns vid
behov.

Besöksnäring

Nollalternativet innebär att
den LIS-plan som bifogas
planen inte kommer gälla
och utgöra dispensskäl för
framtida ärenden om
strandskyddsupphävande
vilket kan påverka
utbyggnad av fritids- och
besöksbostäder.

Genom att besöksnäringens
värden och utvecklingsbehov
prioriteras ökar möjligheten
att öka antalet besökande i
kommunen och bidra till
ekonomisk tillväxt inom
besöksnäringen.

Prioritera besöksnäringens
värden och utvecklingsbehov inom samhällsutvecklingen.

Kompetensförsörjning

Utan att kunna erbjuda
attraktiva boenden finns en
risk att kompetensförsörjningen blir svårare

En ökad befolkning och
bostadsutbud i attraktiva
lägen skapar förutsättningar
för näringslivet att locka ny
personal och behålla
kompetent personal.

Möjliggöra bostadsutbyggnad i attraktiva lägen i
kommande detaljplaner.

Barn och unga

Ett fungerande
vardagsliv
(underlättar
planförslaget
vardagslivet)
Ekonomiska aspekter
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21.2 Landsbygdsutveckling, naturvärden och fortsatt hävd
av det öppna landskapet
Miljöaspekter
Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

MKN Vatten

Utan gällande ÖP finns risk
att värdefulla naturmiljöer
påverkas negativt av
exploateringar av olika slag.
Att åtgärda otillfredsställande och dålig
ekologisk status i tre av
kommunens vattendrag kan
försvåras vid avsaknad av
ett övergripande långsiktigt
dokument.

Med ÖP:n tydliggörs hur
kommunen ska arbeta med
vattendirkertivet och MKN
för vatten.

Se beskrivning av hantering
av MKN för vatten och
kommunens åtgärder på sid
119-120.

Utan översiktlig planering
kan LIS-områden inte utses.
Om LIS-områden inte
exploateras sker ingen
förändring för MKN för
vatten.

LIS-områden kan ge negativ
påverkan på MKN i berörda
sjöar på grund av mer
båttrafik, anläggning av
enskilda avlopp mm.

Vid en eventuell
exploatering av LIS-område
ska gemensamt eller anslutning till kommunalt vatten
prioriteras.

I LIS-områden med befintlig
bebyggelse förbättras förutsättningarna att ansluta till
gemensam eller kommunalt
VA, vilket påverkar MKN för
vatten positivt.

MKN Luft

Utsläpp av jordbruksmaskiner påverkar luftkvaliteten
negativt.

Utsläpp av jordbruksmaskiner
påverkar luftkvaliteten
negativt.

Buller

Med en mer spridd bebyggelse bor människor i högre
grad utanför trafikpåverkade och bullerutsatta
miljöer.

Småskalig förtätning och
utveckling av attraktiva
boenden på landsbygden är
boendemiljöer som är mindre
bullerutsatta än de i serviceorterna.

Med den förutsägbarhet och
tydlighet som
ÖP/fördjupningar finns
större möjligheter att planera
i förhållande till bullerrisker
från ex vindbruk, skjutbanor
osv.

Naturvärden

En spridd och slumpvis
utveckling av bebyggelsen
riskerar att fragmentera
naturmark och minska
markanvändning som
stödjer ekologisk hållbarhet
och som värnar
naturvärden.

Utvecklingsstrategin med den
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i serviceorterna
begränsar fragmentisering av
de öppna landskapen.

Värdetrakter för odlingslandskapet ska värnas och
byggnationer får inte ske på
ett sådant sätt att jordbruksmark inte kan brukas. Även
om jordbruksmarken ligger i
träda ska det vara möjligt att
i framtiden återuppta
brukandet. Kommunen ska
identifiera igenväxta
slåttermarker, betesmarker
och ängar på kommunens
egna mark men även på
övrig mark som är i behov
av hävd. Lämpligen kan
detta ingå i den planerade
kulturlandskapsplanen.
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Klimatpåverkan

Med ett varmare och förändrat klimat ändras förutsättningarna för att fortsätta
hävda de öppna landskapen.
Växtsäsongen kommer
troligen bli längre,
skördarna större, men ett
varmare klimat innebär
också fler skadeinsekter och
sjukdomar.

Med ett varmare och förändrat klimat ändras förutsättningarna för att fortsätta
hävda de öppna landskapen.
Växtsäsongen kommer
troligen bli längre, skördarna
större, men ett varmare klimat
innebär också fler skadeinsekter och sjukdomar. ÖP:n
innehåller inga specifika riktlinjer för klimatanpassning av
jordbruk/hävd av öppna
landskap.

Kulturmiljövärden,
landskapsbild och
stadsbild

Utan ÖP och riktlinjer för
fortsatt hävd av det öppna
landskapet riskerar sammanhängande jordbruksarealer att splittras vilket är
negativt för de kulturvärden
som finns i det öppna
landskapet.

Utvecklingsstrategin med den
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i serviceorterna
begränsar fragmentisering av
de öppna landskapen. ÖP har
dock svårt att påverka förutsättningar för lönsamhet i
jordbruket.

Kulturlandskapsplanen är en
åtgärd till stöd för arbete
med kulturmiljövärden och
det öppna landskapet.

Utan tydliga riktlinjer
genom t ex områdesbestämmelser finns risk att
bebyggelseutveckling i
byarna påverkar befintliga
kulturvärden negativt.

Riktlinjer för hur ny-, omoch tillbyggnad på landsbygden ska förhålla sig till
värden i kulturmiljön påverkar positivt. En kulturlandskapsplan ska tas fram.

Områdesbestämmelser ska
tas fram för samtliga byar
där det finns behov av att
tydligare reglera hur värden i
kulturmiljön ska värnas.

Med en mer spridd och
slumpvis planerad
bebyggelse är det svårare att
bedöma påverkan på
specifika områden
(riksintressen och andra
skyddade områden)

Fortsatt hävd av de öppna
landskapen och med möjliggörande för människor att
fortsatt bo i de värdefulla
kulturmiljöerna är en
förutsättning för att dessa
miljöer ska fortsätta leva.

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Fritid, rekreation och
folkhälsa

Utan övergripande ställningstaganden riskerar det
öppna landskapets värden
för friluftsliv och rekreation
att steg för steg naggas i
kanten då varje ärende om
bygglov/ etablering hanteras
enskilt.

Miljöer med höga kultur- och
naturvärden av vikt för
rekreation och friluftsliv
bevaras och vårdas.

Områdesbestämmelser ska
tas fram för samtliga byar
där det finns behov av att
tydligare reglera hur värden i
kulturmiljön ska värnas.

Ett ostrukturerat hanterande
av kommunens stora skogsområden riskerar förvanska
viktiga värden för hälsa och
friluftsliv.

Skogsområden med höga
värden samt stora opåverkade
skogsområden är en stor
tillgång för hälsa, friluftsliv.

Skapa leder, skyltning,
parkeringsplatser mm för att
tillgänglig- och synliggöra
friluftsområden.

Utan medveten satsning på
kommunens landsbygdsområden finns risk att
service och utbud koncentreras till tätorten.

Kommunens aktiva satsning
på att stötta service på landsbygden, byskolor mm ger
ökar närheten till samhällets
service för fler.

Riksintressen (MB
kap 3, 4 och 7),
strandskydd, naturreservat, Natura
2000-områden
Sociala aspekter

Trygghet och
tillgänglighet
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Socialt hållbara
platser (mötesplatser,
bostadsområden)

Utan LIS-områden minskar
möjligheterna till
nyetablerade aktiviteter i
landsbygdslägen.

Demokrati/ delaktighet Utan medveten satsning på
kommunens
landsbygdsområden finns
risk att service och utbud
koncentreras till tätorten.

LIS-områden öppnar upp
delar av landsbygden som
utflyktsmål.

Ta fram och använd LISplanen.

Med kommunens aktiva
satsning på landsbygden,
kommer kommunens service
närmare fler.

Barn och unga

Outtalat fokus på barn och
unga riskerar att de glöms
bort i planeringen.

Kommunens aktiva satsning
på att stötta service på landsbygden, byskolor mm ger
ökar närheten till samhällets
service för landsbygdsboende
barn och unga.

Ett fungerande
vardagsliv (underlättar
planförslaget
vardagslivet)

Utan LIS-områden minskar
möjligheterna till
nyetablerade aktiviteter i
landsbygdslägen.

LIS-områden möjliggör för
sysselsättning på landsbygden.

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Näringsliv

Avkastning från jord och
skogsbruk bedöms vara
oförändrad

Genom att peka ut serviceorter och utvecklingsstråk
skapas tydlighet för näringslivet om var kommunens satsningar på service kommer
ske.

Ta fram och använd LISplanen.

Satsningar för att stödja
jordbruket och hålla
landskapet öppet möjliggör
för fler att leva på
landsbygden.

Ekonomiska aspekter
Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Genom att jordbruksmark och
att det öppna landskapet
prioriteras i kommunen kan
det eventuellt påverka större
och mer ytkrävande
etableringar i de orter som
omges av denna mark.

Erbjuda planlagd mark i
andra attraktiva lägen i
kommunen.

Förutsättningar för att behålla
ett aktivt och levande
jordbruk ökar.

Se till att jordbruksmark inte
bebyggs i kommande bygglov eller detaljplaner

Omfattande satsningar på
landsbygden är kostsamma

Besöksnäring

En spridd mer spridd
bebyggelse kan påverka
upplevelsen av det öppna
landskapet och i sin tur
påverka besöksnäringen.
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Många av de besökare som
besöker kommunen förväntar
sig att få uppleva det öppna
landskapet genom att prioritera det skapas förutsättningar
för ökat turism.

Se till att det öppna
landskapet inte bebyggs i
kommande bygglov eller
detaljplaner
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Kompetensförsörjning

Utan att kunna erbjuda attraktiva boenden i det öppna
landskapet finns en risk att
kompetensförsörjningen blir
svårare.

Många av besöksmålen i
kommunen ligger i det öppna
landskapet och måste till viss
del och med hänsyn till
landskapet ges förutsättningar
för att utvecklas.

Vid utveckling av besöksmål
ska hänsyn ta till landskapets
förutsättningar för att inte
påverkan den totala
upplevelsen.

Bostadsutbud i attraktiva
lägen skapar förutsättningar
för näringslivet att anställa ny
personal och behålla
kompetent personal.

Erbjuda attraktiv planlagd
mark i kommunen.
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21.3 Infrastruktur och hållbara kommunikationer, vattenoch avloppsförsörjning
Miljöaspekter
Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

MKN Vatten

Ökad bil- och godstrafik
på väg och fler verksamheter och industrier
orsakar mer föroreningar
som t ex oljespill, PAH
och metaller i avrinningen
från vägbanor.

Trafikmängden i kommunen
ökar, men tack vare
satsningar på järnväg,
kollektiva färdmedel, bättre
förutsättningar och
infrastruktur för alternativa
drivmedel, är den negativa
påverkan på miljön mindre,
jämfört med nollalternativet.

Målet om att begränsa
transportsystemets
klimatpåverkan och på så sätt
bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsplanering ska
genomsyra all fysisk planering.

VA-planens riktlinjer följs
även utan ny ÖP.

Med ÖP:n tydliggörs var
restriktivitet ska råda när det
gäller ny bebyggelse p.g.a.
svårigheter att ordna VAförsörjning, samt vilka
områden som ska skyddas för
att säkerställa den långsiktiga
vattenförsörjningen.

MKN Luft

Ökad bil- och godstrafik
på väg och fler
verksamheter och
industrier orsakar mer
luftföroreningar.

Trafikmängden i kommunen
ökar, men tack vare satsningar på järnväg, kollektiva
färdmedel, bättre förutsättningar och infrastruktur för
alternativa drivmedel, är det
troligt att luftföroreningarna
inte ökar.

Målet om att begränsa
transportsystemets klimatpåverkan och på så sätt bidra till
en långsiktigt hållbar samhällsplanering ska genomsyra all
fysisk planering.

Buller

Mer fordonstrafik ger mer
buller. Utan ÖP riskerar
konflikter i större utsträckning uppstå mellan
bostäder och bullerkällor
så som trafik, logistik och
verksamheter.

Mer tåg- och kollektivtrafik
ger ökat buller.

När nya bostäder eller
infrastruktur planeras ska
trafikbullerförordningen följas.

Naturvärden

Genom åtgärder i VAplanen minskar utsläpp
från läckande avlopp som
orsakar övergödning.

Genom åtgärder i VA-planen
minskar utsläpp från läckande
avlopp som orsakar
övergödning.

Klimatpåverkan

Ökad bil- och godstrafik
på väg och fler verksamheter och industrier
orsakar mer utsläpp av
klimatgaser. Avsaknad av
infrastruktur för alternativa bränslen (inkl
laddstationer för elbilar)
hindrar invånarnas omställning till klimatvänligare fordon.

Ökad kapacitet för godstransporter på järnvägen, dubbelspår på Dalabanan och
tågstopp i Vikarbyn ger
förutsättningar för att minska
CO 2 , vilket är positivt för
klimatet. ÖP förbättrar förutsättningarna för alternativa
bränslen som har lägre
klimatpåverkan.
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En välplanerad ÖP minskar
risken för konflikter mellan
bostäder och bullerkällor så
som trafik, logistik och
verksamheter.
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Riktlinjer för hantering av
dagvattenfrågor tas fram,
vilket kan förebygga
klimateffekter i form av
översvämning.

Riktlinjer för hantering av
dagvattenfrågor tas fram,
vilket kan förebygga
klimateffekter i form av
översvämning. Med ÖP
minskar risken för att ny
bebyggelse och samhällsviktiga funktioner placeras i
översvämningskänsliga
områden.

Kulturmiljövärden,
landskapsbild och
stadsbild

Vid utebliven utbyggnad
av järnväg och väg tas
ingen ny mark i anspråk.

ÖP redovisar inte var en ny
dragning av länsväg 301 förbi
centrala Rättvik skulle gå,
men föreslår att arbete med en
ÅVS inleds. En ny
vägsträckning skulle få
konsekvenser för både stadsoch landskapsbild beroende
på sträckning. Detsamma
gäller ny väg från Vidablick
till Hantverksbyn.

Riksintressen (MB
kap 3, 4 och 7),
strandskydd, naturreservat, Natura
2000-områden

Vid utebliven utbyggnad
av järnväg och väg tas
ingen ny mark i anspråk.

De vägåtgärder som föreslås i
ÖP ligger alla inom RI för
friluftslivet, men väntas inte
påverka intresset i någon
större grad.

VA-planen säkerställer
MKN för vatten inte
påverkas negativt vilket
har positiv påverkan på RI
och andra skyddade
områden.

VA-planen säkerställer MKN
för vatten inte påverkas
negativt vilket har positiv
påverkan på RI och andra
skyddade områden.

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Fritid, rekreation och
folkhälsa

Utebliven satsning på
gång- och cykel samt
kollektivtrafik ger mindre
utrymme för
”vardagsmotion”

Ett hållbart trafiksystem med
övergång till gång, cykel och
kollektivtrafik kan ge goda
hälsoeffekter genom ökad
rörlighet.

Innovativa lösningar för att hitta
sätt att låga kollektivtrafiken att
nå fler kan behövas.

Trygghet och
tillgänglighet

Utebliven satsning på god
trafikmiljö och gång- och
cykelvägar ökar risken för
olyckor och skador i
trafiken.

Satsningar på goda lösningar i
trafikmiljön och gång- och
cykelvägar ökar trafiksäkerheten.

I cykelplan är det möjlighet att
prioritera hur GC-nätet ska
utvecklas och planera i en
helhet.

Utebliven satsning på
pendlingsmöjligheter och
kollektivtrafik begränsar
möjligheterna till
förflyttning och aktivitet
för de utan bil

Ett trafiksystem som erbjuder
olika transportsätt bidrar till
en mer jämställd trafikmiljö
då även de utan bil kan ta sig
till viktiga målpunkter för
arbete och fritid.

Planera för olika trafikslag och
god kollektivtrafikförsörjning i
hela staden.

Ingen påverkan.

Medvetna satsningar på stråk
för gång- och cykel som
förbinder viktiga målpunkter

MKB för mer detaljerade
trafikåtgärder hanteras i
kommande FÖP.
Vid utredning och byggnation
av ny vägsträcka utreds
miljöpåverkan i
projektspecifika MKB.

Sociala aspekter

Socialt hållbara
platser
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kan öka tillgängligheten till
mötesplatserna.

(mötesplatser,
bostadsområden)
Demokrati/
delaktighet

Utebliven fiberutbyggnad
försvårar för kommunens
medborgare att ta del av
samhällets möjligheter
och nyheter.

Strukturerad fiberutbyggnad
till stora delar av kommunen
ger tillfälle för fler ta del av
samhällets möjligheter och
nyheter.

Ta fram en strategi för
utbyggnad av IT-infrastruktur i
kommunen.

Barn och unga

Utebliven satsning på
pendlingsmöjligheter och
kollektivtrafik begränsar
möjligheterna till
förflyttning och aktivitet
för barn och unga.

Ett trafiksystem som erbjuder
olika transportsätt bidrar till
en mer jämställd trafikmiljö
då även de utan bil når
samhället i ökad utsträckning.

Planera för olika trafikslag och
god kollektivtrafikförsörjning i
hela staden

Ett fungerande
vardagsliv
(underlättar
planförslaget
vardagslivet)

Utebliven satsning på
pendlingsmöjligheter och
kollektivtrafik begränsar
möjligheterna för dem
som inte äger bil.

Satsningar på fungerande
infrastruktur är avgörande för
att få vardagslivet att fungera.

Planera för olika trafikslag och
god kollektivtrafikförsörjning i
hela staden

Utan tydliga
styrdokument för frågor
som har påverkan på den
enskildes egendom kan ge
stora konsekvenser för
dennes boende- och
ekonomi.

Tydlighet kring kommunens
ambitioner och vilja vad
gäller VA-, fiber- samt
vindkraftutbyggnad ger
förutsägbarhet och möjlighet
till långsiktig planering för
den enskilde.

Arbeta medvetet efter
framtagna planer. Ta fram
strategi för utbyggnad av ITinfrastruktur och revidera
Vindbruksplanen

Med sämre möjligheter
till fiberanslutning och
VA försvåras möjligheterna till boende i stora
delar av kommunen.

Utbyggnad av fibernätet ger
ökade möjligheter till att
arbeta och studera hemifrån.
God VA-försörjning
säkerställer möjligheten till
boende som är fungerande för
både hälsa och miljö.

Ta fram strategi för utbyggnad
av IT-infrastruktur i
kommunen.

VA-planen tydliggör
kommunens långsiktiga
ambition när det gäller
VA-utbyggnad eller
annan hantering av VAfrågor.

VA-planen tydliggör
kommunens långsiktiga
ambition när det gäller VAutbyggnad eller annan
hantering av VA-frågor.

Det är viktigt att VA-planen är
väl förankrad politiskt och att
det avsätts pengar till
genomförande.

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Näringsliv

Vid nollalternativet
försvåras kommunens och
andra aktörers
investeringar av brist på
helhetssyn vilket kan
påverka näringslivet.

Genom att peka ut utvecklingsstråk skapas tydlighet för
näringslivet som då vet var
kommunens satsningar på t ex
kollektivtrafik föreslås ske.

Kommunen ska säkerställa att
utveckling av järnvägen kan ske
och inte planera bebyggelse
eller annat som hindrar det.

Ekonomiska aspekter
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Utveckling av gång- och
cykelnätet och medverka till
att utveckla kollektivtrafiken
samt pendlarparkering, skapar
positiva effekter för
besöksnäringen som då kan
öka.
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Satsningar på att öka
kapaciteten på järnvägen för
godstransporter och tågstopp i
Vikarbyn kan skapa positiva
effekter.

Besöksnäring

Region Dalarna fortsätter
att driva frågor kring
åtgärder för att binda ihop
cykelstråk längs med
Siljans och Orsasjöns
stränder.

Med hjälp av ÖP kan arbetet
med Region Dalarnas utpekade cykelstråk stärkas
samtidigt som kommunens
cykelplan kan peka ut och
bidra till utveckling av andra
viktiga stråk för fritidscykling.

Prioritera utveckling av hållbara
transportmedel vid framtagandet av nya planer.

En ökad besöksnäring kan
leda till ökade kostnader för
utbyggnad av va-anläggningar.

Kompetensförsörjning

Utebliven satsning på
pendlingsmöjligheter och
kollektivtrafik begränsar
möjligheterna till
kompetensförsörjning.

Genom att skapa bra förutsättningar för pendling skapas en
större arbetsmarknadsregion
som kan gynna kommunen.
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Stötta satsningar som skapar
förutsättningar för en större
arbetsmarknadsregion.
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21.4 Trygghet och säkerhet genom hela livet samt ett
öppet, jämlikt och inkluderande samhälle
Miljöaspekter
Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

MKN Vatten

Genomförs inga satsningar i
enlighet med ÖP:s mål kring
social hållbarhet fås heller
inga positiva följdeffekter på
miljöaspekter som MKN
vatten och luft samt buller.

Satsningar i ÖP som
stimulerar till ökad fysisk
aktivitet och transporter till
fots eller med cykel är
indirekt positivt för såväl
MKN för vatten som luft och
buller

Naturvärden

Genomförs inga satsningar
för friluftsliv och andra
sociala värden kopplade till
naturen, ger det heller inga
positiva effekter på värden i
naturen.

Markförvärv som möjliggör
allmänhetens tillgång till
friluftsliv, värnandet som
sociala värden i tätortsnära
natur, satsningar på
skolskogar, miljöanpassat
skogsbruk m. fl.
planeringsinriktningar i ÖP
som stärker sociala värden
kan även bidra till att stärka
naturvärden.

Klimatpåverkan

Genomförs inga proaktiva
åtgärder som kan hindra
risker kopplade till
klimatförändringar kan detta
leda till ökad otrygghet hos
befolkningen.

Klimatförebyggande åtgärder
som förhindrar risk för skred,
ras och översvämning har
positiv inverkan på
människors upplevelse av
säkerhet och trygghet.

Kulturmiljövärden,
landskapsbild och
stadsbild

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.

Riksintressen (MB
kap 3, 4 och 7),
strandskydd, naturreservat, Natura
2000-områden

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Fritid, rekreation och
folkhälsa

Fokus på äldres perspektiv
och aktivitet riskerar att falla
bort.

Den fysiska miljön ska
utformas så att äldre
stimuleras till fysisk och
intellektuell aktivitet.

Involvera ”de äldre” i
planeringen för att få
kännedom om behov och
önskemål

Trygghet och
tillgänglighet

Uteblivet fokus på äldres
aktivitet riskerar glömma
fokus på äldres perspektiv.

Äldreomsorg, skolor osv ska
utformas och placeras så att
de upplevs som trygga och
säkra.

Involvera berörda
målgrupper i planeringen
för att få kännedom om
behov och önskemål

MKN Luft
Buller

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Satsningar som främjar
friluftslivet ska inte ske
på bekostnad av
naturvärden.

Sociala aspekter
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Socialt hållbara
platser
(mötesplatser,
bostadsområden)

Uteblivna satsningar på
mötesplatser minskar
kommunens arenor för
möten.

Insatser för att skapa
mötesplatser, så som
grönområden, torg,
rekreationsytor mfl. som
välkomnar alla, ger
förutsättningar att mötas,
känna tillhörighet och skapa
sammanhang.

Demokrati/
delaktighet

Utan översiktsplanens uppmaning att tidigt beakta
delaktighet i samhällsplaneringen riskerar värdet
och behovet av delaktighet
glömmas bort.

Vid planläggning för nya
bostads och verksamhetsområden ska närboende och
medborgare bjudas in för att
delta i planeringen.

Barn och unga

Utan översiktsplanens uppmaning att tidigt beakta
delaktighet i samhällsplaneringen riskerar barn
och ungas behov att
glömmas bort.

Målpunkter som är viktiga för
barn (skolor, fritidsanläggningar, parker mm)
planeras så att de lätt kan nås
av barn och unga. Barn och
unga inbjuds till deltagande i
planeringen.

Involvera berörda
målgrupper i planeringen
för att få kännedom om
behov och önskemål.

Ett fungerande
vardagsliv
(underlättar
planförslaget
vardagslivet)

Samma som ovan.

Den fysiska planeringen ska
fokusera på tillgänglighet och
trygghet och ska vara
inkluderande för alla.

Planera för varierande
livsstilar och driv
samhällsplaneringen med
vetskap om att det finns
mer än ett ”rätt sätt”

Aspekter

Nollalternativ

Planförslag

Åtgärder/
genomförande av
planförslaget

Näringsliv

Avsaknad av ÖP ger ingen
direkt påverkan.

Genom att i kommande
arbete med fördjupade
översiktsplaner utreda frågor
kopplat till risk och säkerhet
kan etableringar snabbare
komma till stånd.

Utreda risker och
hantering av sådana i
kommande arbete med
fördjupningar av
översiktsplanen.

Samhällsplaneringen ska
drivas i dialog med
berörda. Utveckla
metoder för att nå många
olika målgrupper.

Även vid aktivt arbete för att
nå olika målgrupper och
medborgare kan det vara
svårt att nå alla. Risk finns att
den som frågar riktar sig till
sina egna nätverk och
informella kontakter.

Ekonomiska aspekter

Ett medvetet arbete mot ett
öppet samhälle som
inkluderar alla människor kan
ses som attraktivt och locka
etableringar till kommunen.

Besöksnäring

Avsaknad av ÖP ger ingen
direkt påverkan

Genom att tidigt i den fysiska
planeringen arbeta med
frågor som tillgänglighet och
trygghet ökar möjligheten att
skapa platser som uppskattas
av alla vilket även gynna
besökarna och i sin tur blir
positivt för besöksnäringen.
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Arbeta med frågor som
t.ex. tillgänglighet och
trygghet i kommande
kommunala planer.

2018-06-11

Kompetensförsörjning

Avsaknad av ÖP ger ingen
direkt påverkan
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Genom att ha ett tryggt och
inkluderande samhälle,
skapas förutsättningar att
locka till sig människor med
olika bakgrund och
kompetenser.
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21.6 Konsekvensbeskrivning i relation till relevanta
miljömål
Det svenska miljömålssystemet redogörs för i del 1 av översiktsplanen.
Generationsmålet och etappmålen bedöms inte i denna MKB. Nedan listas de
nationella miljökvalitetsmål som Rättviks översiktsplan berör.

21.6.1 Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig
försurning
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas."
"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Planen bedöms få positiva konsekvenser för miljömålen då det sker en
förtätning av serviceorterna, vilket innebär bättre förutsättningar för
kollektivtrafiken. Ny bebyggelse ska placeras strategiskt i närheten av
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik för att minska andelen bilresor.
Boende i mindre byar och i vissa LIS-områden kommer dock fortfarande
delvis vara beroende av bil.
Ökad kapacitet för godstransporter på järnvägen, dubbelspår på Dalabanan
och tågstopp i Vikarbyn ger förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen, vilket är positivt för klimatet. Översiktsplanen förbättrar
förutsättningarna för alternativa bränslen som har lägre klimatpåverkan.

21.6.2 Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Fortsatt odling med risk för läckage av kemikalier från bekämpningsmedel
riskerar att påverka naturvärden negativt.
Det förekommer förorenade områden inom utvecklingsstråken och serviceorterna som kan bli aktuella för exploatering. I områden med förmodade
föroreningar ska marken undersökas och behovet av saneringsåtgärder
utredas innan mark eller byggnader kan användas för annat ändamål, vilket
verkar i miljömålets riktning.

21.6.3 Säker strålmiljö
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning."
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Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
För översiktsplanen rör målet främst radon och elektromagnetisk strålning.
Översiktsplanens planeringsinriktningar anger att ny bebyggelse där
människor vistas varaktigt ska uppföras radonsäkert och enlig Svenska
kraftnäts policy för magnetfältsnivåer. Detta bedöms verka i miljömålets
riktning.

21.6.1 Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Planen kan påverka miljömålet både positivt och negativt. LIS-områden kan
ge negativ påverkan i berörda sjöar på grund av mer båttrafik, anläggning av
enskilda avlopp med mera därför är det viktigt att där det är motiverat ställa
extra höga krav på rening av avloppsvatten och vid sjöar med
övergödningsproblematik inte tillåta byggnation innan det finns möjligheter
till adekvat anslutning till ett VA-nät. I de fall man bedömer att reningen inte
kan bli tillräckligt bra och att det finns risk för att MKN för vatten påverkas
negativt ska bebyggelse inte tillåtas. De LIS-områden som har befintlig
bebyggelse kan dock ge positiv påverkan på miljömålet eftersom
förutsättningarna till att ansluta till gemensamt eller kommunalt VA
förbättras. Genom åtgärder i VA-planen minskar utsläpp från läckande
avlopp/dåligt renande avlopp som orsakar övergödning.
För att inte riskera att LIS-områden påverkar djur och natur negativt kan
undersökningar av stränderna behöva göras innan exploatering. Dispens får
inte ges om dispensen motverkar strandskyddets syften.
En ökning av verksamheter och industrier kan påverka miljömålet negativt
om utsläppen ökar men lagstiftningen ställer numera höga krav genom
gränsvärdesnormer.
MKN för vatten
Vattendirektivets mål att uppnå god ekologisk och kemisk status i alla våra
sjöar och vattendrag har direkt koppling till miljömålet.
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är juridiskt bindande och anger vilka
åtgärder kommunerna behöver göra för att miljökvalitetsnormerna måste
följas.
Inom kommunen finns det ett vattendrag som har dålig ekologisk status,
Lillälven. Anledningen till klassningen är förekomst av ett vattenkraftverk
som innebär att vattenfåran tidvis blir torrlagd och fiskfaunan har sedan lång
tid tillbaka drastiskt ändrats och påverkats av vattenkraften i området.
Dammen förklarades laglig genom vattendom 2010 och tillståndet är
villkorat med minimitappning och anläggandet av fiskväg. Detta bedöms ge
en bättre förutsättning för högre klassning av statusen.
Enån uppströms bedöms ha otillfredsställande status på grund av försurning
och diffusa källor. Orsälven har bristande konnektivitet (möjligheten till
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spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material),
och öringsbeståndet som tidigare vandrat mellan Siljan och Orsasjön har
försvunnit. Vattendraget har även flottledsrensats. Båda vattendragen är
svåra att åtgärda. Orsälven skulle bitvis kunna restaureras från flottledsrensningen. Eftersom flera av kvalitetsfaktorerna har låg klassning är det
viktigt att ingen ytterligare försämring tillåts till exempel genom ökade
utsläpp från industrier och enskilda avlopp.
I samband med en tillståndsansökan om utrivning av en damm som är i
kommunens ägo vid Hemra-Tvärsen har länsstyrelsen bedömt att utrivningen
av dammen kommer innebära att ekologisk status för Ljusacksbäcken och
Ljugaren kommer förbättras.
Kommunen ska även se över sina resterande dammar och ansökan om
tillstånd att riva ut de dammar där det med hänsyn till enskilda intressen
bedöms vara möjligt samt där det ger positiva miljöeffekter.

21.6.2 Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Översiktsplanen innehåller flera planeringsinriktningar som avser att skydda
och säkra vattenförsörjningen, vilket bedöms påverka miljömålet positivt.
Bland annat ska kommunen se över och uppdatera skyddsföreskrifter för alla
vattentäkter. Stor restriktivitet ska gälla för exploateringar som riskerar att
förorena områden som tillhör klass 1 och 2 i länsstyrelsens vattenförsörjningsplan.

21.6.3 Myllrande våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Majoriteten av kommunens våtmarker finns i skogsområdena. Flera
våtmarker sammanfaller med andra utpekade naturvärden/värdetrakter.
Exploatering som skulle kunna motverka miljömålet kan vara vindkraft då
den lokaliseras i skogsområden med höga naturvärden.
Genom att belysa värdetrakter för skog och våtmarker i planen (grön
infrastruktur) lyfts värdena på ett tydligare sätt i fysisk planering och värdena
kan beaktas och tillgodoses på ett bättre sätt än tidigare. Åtgärder som kan
påverka våtmarkerna negativt exempelvis dikning samt andra åtgärder som
påverkar våtmarkers hydrologi får en tydligare koppling till miljömålen.
Fysisk planering måste överlag knytas hårdare till miljömålen och inte bara i
fråga om negativ påverkan utan även positiva effekter. Planens
planeringsinriktningar anger detta.

21.6.1 Levande skogar
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas."
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Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Översiktsplanens planeringsinriktningar säger att miljöer med höga kulturoch naturvärden av vikt för rekreation och friluftsliv ska bevaras och vårdas,
vilket bidrar positivt till miljömålet.
Vid planering ska hänsyn tas till de värdetrakter som pekats ut i samband
med arbetet med Grön infrastruktur. Kommunen ska också arbeta vidare med
bildandet av kommunala skogsreservat som ligger tätortsnära.
Utöver frågor som tas upp under Ett rikt växt- och djurliv rör miljömålet
även möjligheterna att bedriva skogsbruk i kommunen. Den stora andelen
skogsbruksmark som inte ägs av kommunen gör att möjligheter att påverka
hur skogsbruket bedrivs är begränsade. På grund av detta finns svårigheter i
att påverka skogsbruket till mer hyggesfri produktion, däremot ska
kommunen föregå med gott exempel i sin egen skogsförvaltning.

21.6.2 Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Med ett varmare och förändrat klimat ändras förutsättningarna för att
fortsätta hävda de öppna landskapen. Växtsäsongen kommer troligen bli
längre, skördarna större, men ett varmare klimat innebär också fler skadeinsekter och sjukdomar. Översiktsplanen innehåller inga specifika riktlinjer
för klimatanpassning av jordbruk/hävd av öppna landskap.
Ny bebyggelse ska enligt översiktsplanen inte splittra sammanhängande
jordbruksarealer.
Planförslaget innebär att kommunen ska vara restriktiv med exploatering av
odlingslandskapet vilket kan påverka miljömålet positivt. Vid planering och
exploatering ska hänsyn tas de värdetrakter för odlingsområden som pekats
ut i samband med Grön infrastruktur.

21.6.3 God bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö definieras:
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Planen bedöms få positiva konsekvenser för miljömålet eftersom bebyggelsen kommer att bli mer samlad och därmed ge goda förutsättningar för
kollektivtrafiken, servicen och gemensamt eller kommunalt VA. Bebyggelse
och viktiga målpunkter ska bindas samman av ett väl genomtänkt gång- och
cykelnät som främjar rörelse.
Genomförandet av planen innebär också en ökad tydlighet i vilka områden
med naturvärden som inte bör exploateras och den samlade bebyggelsen
begränsar fragmentisering av de öppna landskapen. Översiktsplanen
tydliggör även var riskområden för översvämning, skred och erosion finns,
samt hur ny bebyggelse ska förhålla sig till dessa.
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Riktlinjer för hantering av dagvattenfrågor tas fram, vilket kan förebygga
klimateffekter i form av översvämning. Med en översiktsplan minskar risken
för att ny bebyggelse och samhällsviktiga funktioner placeras i
översvämningskänsliga områden.
Eftersom bebyggelsen centreras till serviceorterna och nära trafikleder ökar
riskerna för bullerproblem. Riktlinjer för bostadsbebyggelse och buller samt
redovisning av bullerstörda områden motverkar dock detta.
Bebyggelseutvecklingen kan förstärka de kulturhistoriska värdena genom att
ny bebyggelse anpassas till platsen och dess historia (med stöd av de
områdesbestämmelser som översiktsplanen anger), men även minska värdena
om utvecklingen sker på ett oförsiktigt sätt.

21.6.4 Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet:
Med ökat bostadsbyggande är det oundvikligt att naturmark kommer att tas i
anspråk till fördel för bebyggelse. Liknande är situationen med ett ökat antal
verksamheter som dock troligtvis kommer att innebär en utbyggnad av
befintliga industriområden (beroende på hur arbetet med fördjupade planer
för serviceorterna utformas). Utbyggnad av infrastruktur kan också innebära
att naturmark tas i anspråk.
Planen innehåller dock flera faktorer som bidrar positivt till målet. Genom att
förtäta serviceorter och byar minimeras ianspråktagandet av naturmark som
stärker förutsättningarna för att större sammanhängande naturområden inte
kommer att fragmenteras. Kommunen ska också värna mark- och vattenområden som är värdefulla för att upprätthålla biologisk mångfald.
Utpekandet av opåverkade områden i kommunen bidrar till bevarande av
livsmiljöer för djur och växter.

21.7 Samlad bedömning
Översiktsplanens största fördel jämfört med nollalternativet är dess samordning och ökade tydlighet när det gäller till exempel bostadsbebyggelsens
utveckling. Planförslagets koncentration av bebyggelse i serviceorter och
längs utvecklingsstråk sparar områden som till exempel har höga naturvärden, samtidigt som det ger möjlighet till en mer effektiv kommunal
service och en mer kostnadseffektiv infrastruktur. Med översiktsplanen finns
också bättre möjligheter till klimatanpassning och en god hushållning av
mark och vatten.
Översiktsplanens möjliga negativa miljökonsekvenser rör påverkan på riksintresseområden samt LIS-områdenas påverkan på naturvärden och allmänhetens tillgång till stränder. De strategiska utvecklingsområdena ligger
nästan uteslutande inom riksintresseområdet för Siljansringen. Riksintresseområdet för Siljansringen är stort och det finns flera och varierande värden
att ta hänsyn till, vilket översiktsplanen med dess skala och detaljeringsgrad
har svårt att redogöra för. Det är därför viktigt att kommande fördjupninar
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och detaljplaner visar vilka värden i dessa områden som bebyggelseutvecklingen ska ta hänsyn till.
Förtätning i redan bebyggda områden innebär fler människor och mer trafik
inom samma yta, vilket kan leda till att fler människor utsätts för buller och
föroreningar. Samtidigt ökar effektiviteten i den kommunala servicen, fler
människor bor nära kollektivtrafikstråken och inom gång- och cykelavstånd
till viktiga målpunkter. Med korta avstånd mellan bostäder, service och
mötesplatser ges möjlighet för fler att röra sig till fots eller med cykel vilket
ger goda hälso- och miljöeffekter.
Existerande infrastruktur och kommunal service kan bara nyttjas till en viss
gräns. Problem kan uppstå om och när systemen når maximalt utnyttjande,
vilket kräver större investeringar. Exempelvis har sådan problematik redan
identifierats i Rättviks tätort (Lerdal och Gärdebyn) där investeringar i tillfartsvägar och större satsningar kring dagvatten kommer behövas framgent
för att skapa en fungerande helhet.
Välplanerade LIS-områden kan också ha en positiv inverkan på allmänhetens
tillgång till stränder om detta är en tydlig målsättning i planeringen. I de LISområden som har befintlig bebyggelse kan förutsättningarna till att ansluta
till gemensamt eller kommunalt VA förbättras. Genom utpekandet av LISområden finns förhoppning om att möjliggöra ytterligare intressant mark för
utveckling av näringslivet på landsbygden.
Översiktsplanen lyfter vikten av att öka det regionala samarbetet för att bland
annat ge tillgång till en större arbetsmarknadsregion och kompetensförsörjning. Kommunen ska också agera för att stärka utvecklingen på landsbygden.
En större arbetsmarknadsregion och utveckling över hela kommunens yta ger
behov av arbetspendling som, om det inte sker på ett hållbart sätt, kan ge
ökade koldioxidutsläpp och belastning på miljön.
Översiktsplanens fokus på ett mer hållbart trafiksystem syftar till att motverka detta. Ett sätt att minska trafikens negativa påverkan är att stärka de
mer hållbara alternativen gång, cykel och kollektivtrafik. Utöver minskade
utsläpp ger detta effekter på folkhälsan genom uppmuntran till ökad rörlighet. Ett trafiksystem som erbjuder olika transportmedel bidrar också till en
mer jämställd trafikmiljö då även de utan bil kan nå målpunkter i samhället.
Siljansbygden ska stärkas som turistmål. Inom besöksnäringen är det
områdets natur- och kulturvärden som lyfts fram som mest intressanta. De
turistiska värdena i Rättviks kommun finns i huvudsak kring Siljan och inom
Siljansringen. Inom samma område finns också kommunens primära serviceorter, huvudkommunikationsstråk och majoriteten av alla kommuninvånares
bostäder, liksom kommunens huvudvattentäkt. Konflikter kan uppstå i
relationen mellan dessa anspråk och intressen.
Många av de åtgärder som föreslås i översiktsplanen ger med all sannolikhet
betydande samhällsekonomiska vinster på lång sikt men kan kräva insatser
som ger kostnader på kortare sikt.
Genom god samhällsplanering kan kommunen erbjuda bra miljöer för
företag men också för boende och välfärdstjänster. Med väl fungerande
samhällsservice kan fler komma att välja Rättviks som bostadskommun och
därmed bidra till näringsliv och tillväxt.
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Översiktsplanen lyfter fram vikten av en levande landsbygd. Globalt och
nationellt ser vi trender som visar att fler och fler väljer att flytta från landsbygden mot mer tätbebyggda områden. Avfolkningen får konsekvenser för
de mindre orterna där också servicenivån minskar med ett krympande
invånarunderlag. Ett aktivt arbete för att främja en levande landsbygd kräver
investeringar.
Det öppna landskapet och landsbygdens värden är viktig för livsmedelsproduktion men också för landskapsbilden. Insprängt i det öppna landskapet
finns också huvuddelen av den historiska bebyggelsen med höga bevarandevärden. Bevarandet av dessa värden kan kräva insatser och investeringar från
kommunen men dess bevarande bedöms som viktigt för såväl näringsliv,
boende, turister som den biologiska mångfalden.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

1 Sammanfattning
Rättviks kommun har under 2013 med komplettering under 2014 och 2017 tagit
fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som en del av
översiktsplanen, utvecklad under samma tid. LIS-planen för kommunen är förslag
till framtida vatten- och markanvändning.
Detta ger ett ändamålsenligt strandskydd som tillåter utveckling av landsbygden
genom bostäder, fritidsbostäder och allmänna platser. Det kan bli platser för
verksamheter, service, fritid såväl som för bevarande.
Planen ger också ett underlag för dialog mellan stat och kommun beträffande
allmänna intressen. Genom val av områden som kan utvecklas kan en levande
landsbygd stärkas. Genom ändring av strandskyddslagstiftningen som trädde i
kraft år 2009 uppstod mer reglage kring byggande i strandnära lägen. Framtagande
av LIS-planer är ett sätt att ge argument för eller emot exploatering trots de nya
regleringarna.
21 områden av 24 inventerade har tagits fram som lämpliga för LIS och denna
rapport syftar till att presentera varför dessa områden är utvalda, områdesspecifika
värden samt hur exploatering bör skötas.

Laga kraft 20XX-XX-XX

2 Bakgrund
Rättviks kommun har under flera år haft en negativ populationstrend, men det
senaste året har antalet kommuninvånare ökat. Glesbygdskommuner kämpar för
att kunna bibehålla den positiva populationstrenden och öka antalet invånare. På
sikt måste önskemålet och behovet av attraktiva bolägen i flera delar av
kommunen mötas.
Kommunen avser att i samband med sin översiktsplanering peka ut ett antal
områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. I kommunen finns gott
om vattenområden i form av sjöar, älvar och bäckar där strandskydd råder 100
meter från strandlinjen på land och i vatten. I kommunen finns ett 60-tal byar och
det är av stor vikt att ny bebyggelse kan tillkomma utanför centrala Rättvik och att
befintlig service kan behållas och utvecklas. Stora delar av kommunen och
majoriteten av byarna ligger inom riksintresset Siljanområdet med omgivande
sjösystem där reglerna gällande LIS får tillämpas med viss begränsning.
I Rättvik ska möjligheten till differentierat strandskydd användas för att:
öka befolkningen på landsbygden och i våra byar
ge underlag för att behålla och utveckla befintlig service
öka landsbygdens attraktivitet för turism och fritidsverksamhet
Utpekandet av ett LIS-område upphäver inte strandskyddet och även
fortsättningsvis krävs dispens för åtgärder. Inom LIS-områden tillkommer dock
två särskilda skäl som kan ligga till grund för en dispens. Dispens kan med LIS
även ges för:
ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar
till utvecklingen av landsbygden.
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt
bostadshus.

3 Syfte
Denna plan är en redovisning av arbetet med att ta fram LIS-områden i
Rättviks kommun. Den ska översiktligt kartlägga underlag som redan finns
i form av kända natur- och kulturvärden, friluftslivsvärden och hälso-och
säkerhetsaspekter men även sammanställa de inventeringar som
genomförts med inriktning på natur- och kulturvärden, attraktivitet och
tillgänglighet utmed stranden, förekomst av farbar väg samt möjlighet att
långsiktigt lösa vatten- och avloppsförsörjning.
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4 Metod
Utifrån tre urvalskriterier presenterade under avsnitt 5 och en analys av
strukturer som bebyggelse, infrastruktur och service har områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge tagits fram. De tänkta
utredningsområdena, totalt 24 stycken av varierande storlek, har
inventerats dels av extern konsult, dels av tjänstemän på
Samhällsutvecklingsförvaltningen. Av dessa 24 var det 21 områden som
lämpade sig som LIS-områden med uppdelning enligt kartor. Sjurberg,
Löming och Norra Oresjön valdes bort efter naturinventering, då de har
många skyddsvärda områden.
De externa konsulterna har gjort en översiktlig inventering av natur- och
kulturvärden i strandnära miljöer. Varje område har beskrivits med text och
bild samt markerats på karta. Kartmarkeringarna har renritats av
Samhällsutvecklingsförvaltningen och återfinns i bilagan. Den största delen
av inventeringen genomfördes under hösten 2013. Komplettering med två
områden skedde under vintern 2014 och ytterliggare två områden under
sommaren 2017.
Ej bilagt till planeringsunderlaget är ca 300 foton från områdena som finns
tillgängliga hos Samhällsutvecklingsförvaltningen.
Utöver externa konsultens inventering har tjänstemän på
Samhällsutvecklingsförvaltningen besökt områdena för att bilda sig en
uppfattning om områdets attraktivitet, tillgänglighet till stranden samt
möjlighet till farbar väg och långsiktig lösning för vatten- och
avloppsförsörjning. Detta har sedan sammanställts tillsammans med redan
kända planeringsunderlag och konsultens inventering. I denna plan
återfinns sammanställningen där varje utredningsområde beskrivs med
text och karta. Kartmaterialet finns även som GIS-data hos
Samhällsutvecklingsförvaltningen.

5 Urval av utredningsområden för LIS
För att kunna ta ställning till lämpliga områden och för att begränsa urvalet
har tre kriterier för urval av områden tagits fram. Dessa urvalskriterier
syftar till att stärka de delar av kommunen där LIS kan bedömas ge störst
effekt.
Kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintliga tätorter, byar
och bruksmiljöer med närhet till kollektivtrafikstråk
Strandområden som redan är ianspråktagna med fritidshus
Områden av intresse för besöksnäringen

Laga kraft 20XX-XX-XX

6 Analys
För att få fram LIS-områden har även kommunen analyserats utifrån olika
strukturer som bebyggelse, infrastruktur och service. Analysen syftar till att
synliggöra befintliga strukturer som främjar och kan ge effekt gällande ökat
serviceunderlag och fler arbetstillfällen på landsbygden.
Analysen fokuserar på urvalskriteriet gällande kompletteringsbebyggelse i
anslutning till befintliga tätorter, byar och bruksmiljöer med närhet till
kollektivtrafikstråk. De andra två urvalskriterierna bygger mer på efterfrågan
utifrån tidigare strandskyddsärenden samt kännedom om turism- och
fritidssatsningar än befintliga strukturer.

6.1 Bebyggelse
Kartan visar befintliga byggnader i kommunen med ett avstånd på 100
meter kring varje byggnad. Avståndet är för att tydliggöra strukturen i
aktuell skala.
Befintlig bebyggelse är koncentrerad runt Siljan och upp längs väg 301 till
Furudal vid Skattungen och Oresjön. Det finns även några större
koncentrationer i östra delen av kommunen. I övrigt är det glest med
bebyggelse.

6.2 Infrastruktur
Kartan visar de större vägarna och kollektivtrafikstråken i kommunen.
Flertalet av kollektivtrafikstråken grundas på skolskjutsar och har i övrigt få
turer.
De större vägarna är främst riksväg 70 samt väg 301 som binder samman
Siljanområdet med Furudalsområdet. Kollektivtrafikstråken är tydligt
koncentrerade till samma områden och med vissa stråk öster ut.

6.3 Service
Kartan visar serviceorter i kommunen med en buffert på 6 km. Med
serviceorter menar vi byar och orter i kommunen där det finns service i
form av livsmedelsaffär, tankställe, skola eller förskola. Bufferten på 6 km
motsvarar möjligt cykelavstånd.
De flesta av kommunens byar har tillgång till någon form av service inom
ca 6 km. Livsmedelsaffär och bensinstation finns det tillgång till i nästan
varje serviceort. Förskolor eller skolor är koncentrerad till ett färre antal av
serviceorterna.

6.4 Slutsats av urval
Utifrån var våra större sjöar och vattendrag är lokaliserade så är befintlig
bebyggelse, infrastruktur och service koncentrerad till främst Siljan och
stråket upp till Skattungen och Oresjön. I övrigt finns mindre
koncentrationer vid Amungens norra och södra del.
Utifrån urvalskriterierna och analysen har totalt 24 utredningsområden
tagits fram. Dessa områden varierar i storlek från ca 350 meter till ca 12
km. Efter utredning har 21 områden ansetts lämpliga för LIS.
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7 Särskild restriktivitet i valet av LIS-områden
Samverkan kring Siljansområdet
Enligt 7 kap. 18 e § är möjligheten att peka ut områden för landsbygds-utveckling
i strandnära läge begränsad i vissa delar av landet. Den begränsade möjligheten
innebär att kommunen ska vara restriktiv med att peka ut LIS-områden om det
råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse.
Rättviks kommun påverkas av denna begränsning vid Siljansområdet med Siljan,
Skattungen och Oresjön, vilka är av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv
enligt miljöbalkens 4 kap. Restriktionen och de mellankommunala intressena vid
Siljanområdet med dessa sjöar ställer krav på ett samordningsbehov mellan
berörda kommuner.
För att kunna få en samsyn kring Siljanområdets stränder har berörda kommuner
träffats för tidiga dialoger under 2011 och 2012. Tjänstemän från kommunerna var
överens om att områden för landsbygdsutveckling ska pekas ut för förtätning av
befintlig bebyggelse.
I Leksands översiktsplan pekas inte några LIS-områden ut kring Siljan då stora
delar av stranden redan är bebyggd och då man önskar att spara de orörda delarna.
I Moras tematiska tillägg till översiktsplanen görs bedömningen att restriktivitet
gällande LIS ska tillämpas vid Siljan och Orsasjön samt i och i närheten av Mora
tätort. Restriktiviteten tolkas så att ny bebyggelse ska undvikas i områden där
bebyggelse saknas eller bebyggelsen är gles. Mora har inte pekat ut LIS-områden i
direkt angränsning till Rättvik. I Orsas framtagna översiktsplan har de ej pekat ut
LIS-områden runt Skattungen.
Tätortsnära lägen
Tätortsnära lägen ger särskilda restriktioner i utpekandet av LIS-områden.
För att motivera ett tätortsnära LIS-område är det fördelaktigt om
ett strandnära läge för byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden
det finns god tillgång till orörda stränder i tätorten
lågt bebyggelsetryck råder, i t.ex. mindre tätorter av landsbygdskaraktär
byggnationen tillgodoser strandskyddets syften långsiktigt samt har en
liten betydelse i fråga om privat exploatering i tätorten, om det är stor
efterfrågan på mark i området.
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8 Riktlinjer
Fri passage
Vid medgivande av dispens ska allmänhetens tillgång till strandområdet säkras.
Det innebär att dispensen ska villkoras med kravet på en fri passage längs med
strandlinjen. Kravet på fri passage gäller utöver krav på särskilt skäl och att
dispensen inte får motverka strandskyddets syften. Om det för anläggningen eller
byggnadens funktion inte är möjligt att säkerställa fri passage behöver dispensen
inte villkoras om fri passage. Om tomtplats sträcker sig ända ner till vattenområdet
behöver fri passage anordnas.
Åtkomst till fri passage
För allmänhetens tillgång till den fria passagen ska fria ytor mellan bebyggelse
finns med 200-250 meters mellanrum. Detta för att nedgång till stranden ska
kunna ske från väg men också för utblickar och bebyggelsestruktur. Vid förtätning
kan en längre sträcka utan mellanrum accepteras.
Riksintressen
Ett flertal utredningsområden berörs av riksintressen enligt 3 och/eller 4 kap.
Miljöbalken. Under respektive områdesbeskrivning redogör kommunen för vilka
riksintressen som berörs och hur dessa ska tillgodoses i prövningsprocesser så att
skada på riksintresset undviks. Riksintressen för friluftslivet är ofta mer oprecist
avgränsade än riksintressen för naturvård och kulturmiljövård.
Närhet till järnväg
Järnväg kan orsaka både buller, risk genom transport av farligt gods samt olycka
vid urspårning. Av sistnämnda anledningar ska bebyggelse ske på ett avstånd om
minst 30 meter från järnvägen enligt riskbedömning för farligt gods-transport samt
urspårning.
Översvämningsrisk
Flera av de utredda områdena berörs av SMHI:s kartläggning av
översvämningsrisk på ett 100-årsflöde. LIS-områden är valda genom att undvika
dessa i största mån. Där översvämningsrisk finns inom LIS-området är risken
inom strandkantsområdet och det drabbade området kommer ej att bebyggas.
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9 LIS-områden
9.1

Storejen - Lillejen, Ejheden

Beskrivning Området är naturområde med enstaka bebyggelse i norra delen av
kommunen.
Befintliga förhållanden Ejheden ligger vid sjöarna Storejen och Lillejen och det
inventerade området är ca 2,5km långt. Endast ett fåtal byggnader finns kvar i
området, däribland en gammal skola. I byn ligger även en kyrkogård med ett
tjugotal gravar. Området ligger mitt i ekoparken Ejheden som sköts av Sveaskog.
Inom utredningsområdet dominerar tallskog i öster och nordväst medan det i
övrigt är löv- eller blandskog. Den västra sidan av Lillejen är fuktig. Området som
helhet är inte slitagekänsligt förutom vid sankare partier.
Det finns farbar väg till området, dock ej året runt. Det saknas information för
området om vatten- och avloppsförsörjning. Hela området är populärt och
attraktivt för friluftsliv. Det finns möjlighet till bad, fiske, paddling samt vandring,
dock utan leder.
Motivering till val av område Utredningsområdet har valts ut trots Ejhedens
avlägsna läge i kommunens norra del, med mer än 6km till serviceort. Ejheden är
ett fall där Ekoparken och den äldre byn med komplettering av strandnära
bebyggelse för turism bedöms vara ett attraktivt besöksmål.
Lämplig etablering Byggnader och anläggning kopplad till Ekoparken och
besöksnäringen är lämpligt.
Kända värden och intressen
Fornlämningar
Ekopark (ej på karta)
Värdetrakt för tall (ej på karta)
Byn Ejheden är av intresse för kulturmiljö (ej på karta)
Skyddsvärda områden Utredningsområdet är hjärtat av ekoparken med
naturskog av tall, lövskog och kulturmarker under hävd och skötsel. Området har
även många intressanta byggnader och lämningar.
Bedömning Det inventerade området vid Ejheden är mestadels skyddsvärt och det
är därmed bara ett mindre område intill Lillejen som utsetts till LIS. Detta då just
denna yta inte har några särskilda naturvärden till skillnad från omgivande
inventerat område. Farbar väg och slitstark mark bidrar till möjligheter för
exploatering i detta område. Det markerade området är lämpligast av
omkringliggande att exploateras eftersom fuktig mark och skyddsvärda områden
ligger norr och väst om det.
Samtliga kända värden och intressen återfinns i det område som är markerat som
skyddsvärt. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga fornlämningar och
kulturminnen. Uppförda byggnader ska inte störa bymiljön i sin utformning.
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9.2

Skattungen, Näset - Tenninge

Beskrivning Området består i norr av skog och i söder av odlingsmark samt
bebyggelse. Det ligger vid kommunens västra gräns mot Orsa.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Skattungens norra sida
och sträcker sig från Näset upp till Tenninge vid gränsen till Orsa kommun. Vid
Tenninge är det en liten utökning kring Tenningeån. Området är totalt ca 9 km
långt.
Utredningsområdet är stort. Större sammanhängande bebyggelse finns vid Näsets
by, sedan är det mer spridd bebyggelse söder ut mot Furudal. Norrut från Näset
finns enstaka bebyggelse vid Långnäsudden men sedan ingen mer upp till
Tenninge. Tenninge är ett gammalt bruk och i området finns flertalet kulturspår
efter gammal drift. Stranden växlar mellan småstenig och blockig i norr medan
södra delen består av sand, då det ligger inom Furudalsfältet. Strandvegetationen
är överlag sparsam. Området är inte slitagekänsligt förutom vid sanka partier. Hela
den södra delen av området vid Sandnäsudden är attraktivt för allmänheten med
sin sandstrand och badplats.
Det finns väg till hela området. Dock finns det inga stickvägar ner till stranden
mellan Tenninge och Långnäsudde. Det är möjligt att anlägga enskilt VA efter
hela sträckan. Skattungen delas med Orsa kommun och ingår i Siljanområdet.
Orsa har ej pekat ut LIS-områden kring Skattungen, och därmed förhindras
överexploatering av strandkanterna.
Motivering till val av område Utpekade LIS-områden kan ge en utveckling av
Furudal genom bebyggelse i attraktiva lägen i närheten till etablerad bymiljö. Det
kan stärka service lokalt samt öka besöksnäringen.
Lämplig etablering Området ses som attraktivt för komplettering av bebyggelse,
främst i anslutning till redan befintlig. Även verksamhet kring det gamla
bruksområdet och naturturism är lämpligt.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap (ej på karta)
Biotopskydd
Fornlämningar
Naturvärde skog
Naturvärde våtmark, våtmarksinventering
Skyddsvärda områden Området vid Tenninge har flertalet kultursevärdheter och
här finns även naturskog med gran och tall. Strax söder om Tenninge finns ett
område med lövskog med gräsunderväxt som är en avvikande miljö och bör
sparas. I södra delen av Näset finns en sträcka längs stranden med solbelysta nipor
med erosion som idag är mycket sällsynta. Även skogen intill niporna bör få
utvecklas fritt i framtiden. Från Sandnäsudden och söder ut mot Furudal är det
solbelyst sandstrand som lockar både människor och insekter. I detta område bör
även äldre skog och död träd sparas.
Hälso- och säkerhetsaspekter Det är risk för översvämning främst vid
Långnäsudden samt söderut från Sågdammens utlopp. Längs sandstranden i södra
delen kan det vara erosionsproblem. Södra delen av utredningsområdet ligger ca
600 meter från industri i Furudal som kan ge bullerstörningar.
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Bedömning Området vid Skattungen har studerats eftersom det har en lång delvis
bebyggd sträcka mot sjön som lämpar sig för kompletterande byggnation. LISområdet i norr är valt efter stor area av obebyggd markyta utan speciella
naturvärden samt att marken är ihärdig mot slitage. I norr kan farbar väg behöva
byggas ner mot vattnet. I mitten av inventeringsområdet finns naturvärden för
skog och det tillsammans med översvämningsrisk ger det inte möjlighet till LISområde. I de södra LIS-områdena ska hänsyn tas till fuktiga marker, fornminnen
samt jordbruksvärden.
Området i söder är delvis översvämningskänsligt, vilket studeras mer detaljerat vid
senare prövning.
Tenninge bör detaljplaneläggas för att pröva möjligheterna till en större
exploatering. Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till befintliga natur- och
kulturvärden. Befintliga stigar längs stranden ska bevaras för att inte begränsa
allmänhetens möjlighet till tillträde. Vid en större exploatering ska möjligheterna
för vatten- och avloppsförsörjning samt elförsörjning utredas.
Riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv tillgodoses genom skyddandet av
befintliga stigar samt bevarandet av de sammanlänkade områdena med höga
naturvärden, främst i norr. Biotopskydd råder i närheten av området men inte inom
LIS-området. Fornlämningar är placerade främst i bebyggda områden, men ska
skyddas och bevaras vid ny exploatering.
Trots rådande restriktivitet för LIS vid Skattungen bedöms enstaka bebyggelse
vara möjlig eftersom Furudal på sikt behöver förstärkning. Enstaka bebyggelse
bedöms inte ge stor skada på natur- och kulturmiljövärden.
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9.3

Amungen, Dalfors

Beskrivning Området består av skogslandskap och bymiljö i kommunens
nordöstra del.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet är ca 8km långt och ligger i Dalfors
vid Amungen. Det innefattar i princip hela byn inklusive bäckar och dammen på
nordvästra sidan av väg 301/296. Området innehåller mycket bebyggelse och
Dalfors är klassad som en serviceort. På både norra och södra sidan om Amungen
tunnas bebyggelse ut och merparten av den södra delen är obebyggd. Det finns en
del jordbruksmark centralt i området. I utkanterna är det bland- och tallskog med
vissa fuktiga partier. Stranden är småstenig på södra sidan och grovblockig på den
norra sidan av Amungen. Det finns flertalet kulturvärden inom området, däribland
en masugn vid hyttområdet. Där finns också en damm som är av intresse för
allmänheten. Området är slitagekänsligt vid sankare partier och starrmader. Det
finns inga stigar eller leder längs vattnet men centralt är det lätt att nå stranden.
Ute på Ön finns badplats. Farbar väg finns till hela området. Större delen av
området, från Djurvik på södra sidan till Röbäck på norra sidan, är tätbebyggt och
har närhet till befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.
Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån
de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan
för Rättviks kommun. Från Röbäck och österut är det blockig moränmark, det
finns både sand och stråk med lera. Enskilt VA är möjligt. Längst österut är det
låglänt mark som inte är lämplig att anlägga avlopp på. Söder om Dalfors, från
Djurvik och ner, saknas information.
Motivering till val av område Utpekade LIS-områden kan ge en utveckling av
byn Dalfors genom bebyggelse i attraktiva lägen i närheten av den etablerad
miljön. Det kan stärka service i Dalfors.
Lämplig etablering Området är lämpligt för komplettering med enstaka
bostadsbebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap (ej på karta)
Fornlämningar
Skyddsvärda områden Vid Djurviken finns starrmader och lövträd som bör
sparas. Ön har ett vackert, betat landskap och lövskog. Dessutom finns här ingen
bebyggelse men badplats och slogbod. Vid Hyttområdet finns kulturvärden av
olika slag i en vacker miljö som delvis är betad, delvis igenvuxen med vegetation
och lövbuskar eller lövträd. Runt Skolhusdammen är det en vacker landskapsbild
med stränder med starr och gräs och på östra sidan är det påbörjat bete. Även vid
Framnäs är det ett vackert och varierat landskap med många betade eller öppna
marker och natur- och kulturvärden, som masugnsruin och Rövarladan.
Hälso- och säkerhetsaspekter På den södra sidan finns en vattentäkt och ett stort
område, från Hyttområdet till Djurviken, ligger inom det yttre skyddsområdet för
denna. På norra sidan av Amungen ligger ett avloppsreningsverk. Väg 301/296
som passerar genom utredningsområdet är rekommenderad för transport av farligt
gods.
Bedömning I naturvärdesinventeringen finns starr, rösen och skogspartier
utmärkta, för vilka det ska tas hänsyn till vid exploatering. Intressen för
Kulturmiljövård tillgodoses genom skydd av stora områden mot exploatering.
Samtliga utpekade områden är fuktiga vilket ska has i åtanke vid planering av
bebyggelse.
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9.4

Oresjön, Furudal

Beskrivning Området består av skog, odlingsmark, våtmark och bebyggelse och
är placerat i kommunens västra del.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Oresjöns västra sida och
sträcker sig från Furudal ner till Vistasänget vid Södersjön. Området går även in
en bit längs Arvån vid Arvet och är omfattande med totala längden på ca 10 km,
där några kortare sträckor är LIS-områden. Oresjön har en omgivande bygd med
ett levande odlingslandskap och inom utrednings-området finns flertalet partier
med jordbruksmark. Befintlig bebyggelse är spridd genom mindre samlingar och
inom området finns även Ore kyrka vid stranden. I norra delen finns myrar och det
är även fuktigt i den södra delen av utredningsområdet. Stranden är sandig till
stenig längs hela sträckan och det är även bladvass längs nästan hela stranden. Det
finns flertalet badplatser inom området samt en kyrkstig som sträcker sig från Ore
kyrka och söderut. Området är slitagekänsligt vid sankare partier och myrar.
Delar av området är av intresse för allmänheten genom badmöjligheter vid
sandstrand. Vid Moldnäsudden finns flera områden för bad men det finns även
badplatser på fler ställen inom området. Även kyrkstigen är attraktiv för
allmänheten. Vad det gäller bebyggelse så har man traditionellt inte byggt nere vid
stranden utan ovanför de låglänta partierna.
Väg finns till större delen av området. Från Arvet ner till Gosängsudden finns bara
ett fåtal nerfarter och från kyrkan och söder ut mot Norudden finns en sträcka utan
direkt anslutning.
I norra delen är det möjligt med enskilt vatten och avlopp men det är samtidigt
nära till befintligt verksamhetsområde för kommunalt VA. Vid Arvån och fortsatt
ner längs Oresjön är det delvis tät, fuktig mark och nära till befintligt kommunalt
VA. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker
utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även
VA-plan för Rättviks kommun. Sträckan mellan Viknäs och Björknäs är möjlig för
enskilt VA. Även vid Norudden är det möjligt med enskilt VA.
Motivering till val av område I den etablerade bymiljön och med många glest
bebyggda strandkanter lämpar sig området för LIS. Det stärker underlaget för
serviceorten Furudal.
Lämplig etablering Området är attraktivt för enstaka komplettering i anslutning
till befintlig bebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap (ej på karta)
Riksintresse för naturvård 3 kap
Riksintresse för friluftsliv 3 kap (ej på karta)
Fornlämningar
Naturvärden skog
Naturvärde våtmark, våtmarksinventering
Naturvärde för odlingslandskapet, ängs- och betesmarksinventering
Byn Dalbyn av intresse för odlingslandskapet (ej på karta)
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Skyddsvärda områden Bladvass och starr av varierande kvalitet finns längs
större delen av sträckan. Generellt är det mest i vikarna som därmed kan anses
mest skyddsvärda. Väster om Norudden finns ett område med gamla tallar och lite
längre västerut vid Andåns utlopp finns ett vackert område med en grov tall och
påminnelse om åns historia som skvaltkvarn till Ore kyrka. Från kyrkan och väster
ut mot Gosängsudden är det obebyggda stränder med ett levande landskap runt
omkring samt många gamla tallar i strandkanten. Längs Arvån är det skyddsvärt
precis intill vattendraget och kantzonerna samt vid dess utlopp. Vid Moldnäsudden
finns flertalet sandnipor som är av intresse i sådan här miljö. Fuktig lövskog i
söder ska sparas.
Hälso- och säkerhetsaspekter Risk för översvämning finns främst vid
Moldnäsudde, längs Arvåns utlopp, vid Viknäs samt vid Norudden och sträckan
ner mot Vistasänget. I norra delen vid Arvet passerar väg 301 som är utpekad för
transport av farligt gods. Delar av området kan också vara erosionskänsligt på
grund av sand längs stranden. I norra delen passerar kraftledning delar av
utredningsområdet.
Bedömning
Oresjön har ett flertal LIS-områden där det kan vara attraktivt att exploatera det
annars obebyggda strandnära området. Det finns flera badplatser och tilltalande
gångvägar som ska sparas. I de områden som LIS märkts ut ska hänsyn tas till
bladvass, skogsområden, myrar vilkas position kan ses tydligt i
naturvärdesinventeringen. Området är delvis översvämningskänsligt, vilket
studeras mer detaljerat vid senare prövning. En större exploatering kräver
detaljplan.
Odlingslandskapet i väst störs ej av strandnära exploatering, det är mer motiverat
att bygga längs stranden än ovanför, vid odlingsmarken. De ytor där
odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas.
Riksintresse för friluftsliv tillgodoses då stora delar av det inventerade området
skyddas, till allmänhetens nytta. Även uddar skyddas för att inte bli privatiserade
och svåråtkomliga. Detta gäller även naturvärden. Vid bebyggelse ska
fornlämningar som finns inom LIS-område skyddas.
Trots rådande restriktivitet för LIS vid Oresjön bedöms enstaka bebyggelse på det
stora området vara möjlig eftersom Furudal på sikt behöver förstärkning.
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9.5

Bysjön, Kärvsåsen - Gulleråsen

Beskrivning Området består av både skog, odlingsmark och bymiljö och är
placerat i närheten av kommunens geografiska centrum.
Befintliga förhållanden Bysjön ligger mellan Kärvsåsen och Gulleråsen.
Utredningsområdet är ca 2,5 km långt och sträcker sig runt sjön. Bysjön omges
delvis av bebyggelse, främst koncentrerad till den norra och östra sidan, och där
finns även jordbruksmark. I norr passerar väg 301 nära sjön. Hela den västra och
södra sidan är fuktig med vissa riktigt våta partier. Strandzonen är ganska smal
längs den västra och östra sidan, partivis är den örtrik. Området är mycket
slitagekänsligt, främst i söder och öster. Det är inte så lätt att ta sig runt sjön dels
då stig eller led saknas men även då det är väldigt blött på längs långa sträckor.
Bysjön är dock attraktiv som fiskesjö. Väg finns till delar av området. Den södra
och sydvästra delen är utan anslutning.
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är utbyggt för den västra delen av
utredningsområdet. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska
utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området.
Se även VA-plan för Rättviks kommun. Västra sidan av sjön har låglänt, delvis
sank mark med en brant terräng. Bortanför strandkanten på östra sidan finns det
idag tätbebyggelse och verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten.
Motivering till val av område Uppförande av LIS-område bedöms lämpligt då
bymiljön är etablerad och förtätning möjlig. Bysjön ligger inom Bodas
serviceområde och kan stärka lokal handel, skola samt kollektivtrafik.
Lämplig etablering Området är attraktivt för enstaka komplettering i anslutning
till befintlig bebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för naturvård 3 kap. MB
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Skyddsvärda områden Våtmarkerna och starrmaderna i södra änden av sjön är
skyddsvärda.
Hälso- och säkerhetsaspekter Utredningsområdet ligger inom en 1 km-zon från
Boda kalkverk.
Bedömning
Bysjöns LIS-område sträcker sig runt nästan hela sjön med vissa restriktioner.
Attraktiviteten som fiskesjö och den fuktiga miljön ska inte störas av ny
exploatering. Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv tillgodoses genom att
särskilt attraktiva naturområden står orörda samt att befintliga stigar behålls.
Byggnation och exploatering får inte ske på ett sådant sätt att värdefulla
naturområden tas i anspråk eller att sjöns vattenkvalité riskerar att försämras.
Riksintresset för naturvård bedöms inte skadas påtagligt av enstaka tillkommande
bostads- och fritidshus. Jordbruksmark ska inte tas i anspråk.
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9.6

Sinksjön, Änderåsen

Beskrivning Området består av både skog, odlingsmark och bymiljö och är
placerat i närheten av kommunens geografiska centrum.
Befintliga förhållanden Sinksjön ligger i Änderåsen och utredningsområdet är ca
2,5 km långt och sträcker sig runt sjön. Sinksjön omges delvis av bebyggelse och i
den södra delen av sjön finns en campingplats med bad. Bebyggelsen är
koncentrerad till den sydvästra samt östra sidan av sjön. Längs den nordvästra
delen är det mycket fuktigt och vått inom nästan hela 100 meters zonen. Det finns
även vissa våta partier längs södra sidan. Öster om campingen finns en stig runt en
udde med klipphäll, i övrigt består området av blandskog. Området vid campingen
och öster ut med stigen och udden med klipphällen är attraktivt och nyttjas av
allmänheten. I övrigt finns det ingen stig eller led som går runt sjön och stora delar
är mycket våta. Hela området förutom den sydöstra delen har tillgång till väg.
Befintliga avlopp är dåliga och området har tät mark och högt grundvatten.
Sinksjön är även en källsjö som boende runt sjön tar sitt dricksvatten från, och i
södra delen finns en allmän badplats och camping. Det allmänna vatten- och
avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet. Utredning om hur den
allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun.
Motivering till val av område Uppförande av LIS-område bedöms lämpligt då
bymiljön är etablerad och förtätning möjlig. Campingverksamheten kan byggas på
ytterligare. Sinksjön ligger inom Bodas serviceområde och kan stärka lokal
handel, skola samt kollektivtrafik.
Lämplig etablering Området är attraktivt för enstaka komplettering i anslutning
till befintlig bebyggelse samt utvecklande av camping genom byggnader och
anläggning.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för naturvård 3 kap. MB
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Naturvärde för odlingslandskapet, ängs- och betesmarksinventering
Skyddsvärda områden De våta partierna är skyddsvärda och attraktiva för bland
annat fåglar och fisk. Även lövskogen i nordväst intill vattnet bör sparas.
Hälso- och säkerhetsaspekter Den norra delen av sjön ligger inom en 1 km-zon
från Boda kalkverk. Längs den västra sidan finns en kraftledning.
Bedömning LIS-områden utses i öst där befintlig bebyggelse står samt i väst.
Exploatering kan ske beroende på hur våt marken är, vilket är en viktig faktor i
Sinksjöns LIS-område.
Besöksnäringen ska värnas om då området är av intresse för detta. Riksintresse för
friluftsliv, rörligt friluftsliv och naturvård tas hänsyn till genom bevarandet av
befintlig stig samt skyddsvärda områden.
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9.7

Backtjärnen, Finnbacka

Beskrivning Området består mestadels av odlingsmark och bymiljö runt hela sjön
Backtjärnen i kommunens östra del.
Befintliga förhållanden Backtjärnen som ligger i Finnbacka har ett
utredningsområde på ca 1,5 km runt sjön. Området är till stora delar bebyggt och
har vägar längs sjön. Omkring sjön i både väster, öster och norr är det öppna
marker, varav merparten är hävdad mark. Vattenvegetationen runt sjön är mycket
fattig och sjön är kraftigt påverkad av övergödning. Det finns inga strandnära
värden och området är inte slitagekänsligt. Det finns väg runt sjön och i västra
delen av området finns vandringsled som passerar norrut. Hela området har
tillgång till farbar väg.
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet.
Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån
de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan
för Rättviks kommun. Backtjärnen är kraftigt påverkad av övergödning från
avlopp och bebyggelsen ligger i klungor som gör att det är nära mellan avlopp och
dricksvattenbrunnar. Det kan lösas med gemensam anläggning.
Motivering till val av område Uppförande av LIS-område bedöms lämpligt då
bymiljön är etablerad och förtätning möjlig. Platsen är också tilltalande då en
vandringsled korsar Finnbacka. Finnbacka ligger inom Bingsjös serviceområde
och kan stärka lokal handel.
Lämplig etablering Området är attraktivt för enstaka bebyggelse med tanke på
sjöns storlek och skick.
Kända värden och intressen
Byn Finnbacka är av intresse för kulturmiljö (ej på karta)
Skyddsvärda områden Den östra sidan av sjön med sin öppna karaktär genom
hävdad mark bör behållas.
Hälso- och säkerhetsaspekter Det går en kraftledning genom jordbruksmarken
på östra sidan av Finnbacka byväg.
Bedömning Runt hela sjön med undantag för den östra sidan är det område för
LIS. Jordbruksvärden, stenrösen samt sjöns problem med övergödning gör att
endast småskalig exploatering är rekommenderat. På detta sett kan hänsyn till
naturvärden och kulturmiljövärden tas.
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9.8

Amungen, Dalstuga

Beskrivning Tvådelat område dels i bymiljö, dels med skogs- och naturvärden i
kommunens östra del, gränsande till Falu kommun i sydost och Ovanåkers
kommun i nordost.
Befintliga förhållanden Dalstuga ligger vid södra delen av Amungen och
utredningsområdet är en sträcka på ca 3,2 km uppdelad i två delar. Uppdelningen
beror på att området däremellan är detaljplanelagt. I den norra delen av området är
det bebyggt i byn Dalstuga. I Dalstuga finns även ett område med båthus vid
stranden. Norrut från Dalstuga är det någon enstaka bebyggelse längs stranden upp
till Sörvik. Den södra delen av området är obebyggt och består främst av hyggen,
det finns en kantzon mot vattnet med tall som sparats.
Stranden i båda områdena är storblockig förutom vid några ställen där det är
starrmad. Området är inte slitagekänsligt. Området kan ses som attraktivt för
komplettering av bebyggelse och i delen norr om Dalstuga är det en vacker utsikt
mot Amungen. Det finns möjlighet för allmänheten att röra sig genom byn längs
stranden och området vid båthusen är attraktivt för allmänheten. Norr och söderut
är det inga större problem att röra sig även om det inte finns någon stig eller led.
Området mellan de både utredningsområdena har en festplats och en badplats vid
stranden. I princip hela det norra området har tillgång till väg då det finns
anslutningar ner till befintlig bebyggelse. Till den södra delen finns det väg fram
till kraftverket men det finns också möjlighet att ansluta från väg i Falu kommun
till Aspviken. Vägen är inte sammanhållen i södra området.
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet. I
den norra delen går det bra att anlägga enskilt VA. Kring Dalstuga är området
tätbebyggt med tätt mellan avlopp och dricksvattenbrunnar. Utredning om hur den
allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun. Både södra och norra delen måste sannolikt lösas med
gemensamhetsanläggning. Amungen berör Falu kommun och Ovanåkers
kommun. Dessa kommuner har ej pekat ut LIS-områden kring Amungen, och
därmed förhindras överexploatering av strandkanterna.
Motivering till val av område Dalstuga har flera områden som passar bra för LIS
i det attraktiva läget vid Amungen. Detta kan stärka service i närliggande byn
Bingsjö.
Lämplig etablering Komplettering av bostadsbebyggelse i närhet till befintlig
bebyggelse.
Kända värden och intressen
Naturvärde skog
Byn Dalstuga är av intresse för kulturmiljö (ej på karta)
Skyddsvärda områden Våtmarkerna med starr och gräs bör bevaras med tanke
på den i övrigt blockiga stranden.
Hälso- och säkerhetsaspekter Det är risk för översvämning i den södra delen.
Bedömning De markerade LIS-områdena kan exploateras på liknande sätt som
den befintliga bebyggelsen, med bevarandet av kontakten med stranden. Starr,
gräsmark och översvämningsrisk beaktas vid byggnation. Behållandet av
skyddsvärda områden tar hänsyn till naturvärdet för skog. Skogens naturvärde är
utbrett vilket gör uppförandet av LIS-området mer acceptabelt. Jordbruksmark ska
ej bebyggas.
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9.9

Norra Tjällassen

Beskrivning Område med växlande skog och odlingsmark, med enstaka
bebyggelse i östra delen av kommunen.
Befintliga förhållanden Tjällassen ligger nordost om sjön Ljugaren.
Utredningsområdet är ca 2,5 km långt och ligger längs Tjällassens östra sida.
Området har spridd bebyggelse längs stranden. Stranden är stenig och blockig med
mager vegetation. I övrigt består området av tall, gran eller blandskog och är
överlag skogsbrukad. Det finns en del fuktigare och våtare partier. Området är
slitagekänsligt vid bäckutflöden och intill en del bäckar.
Det finns idag ingen stig eller led längs stranden och befintlig bebyggelse är
belägen ner mot vattnet. Längs med hela utredningsområdet finns farbar väg med
anslutning ner till bebyggelse genom stickvägar.
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet.
Det är inte optimalt att anlägga enskilt VA med tanke på flera våtmarker och att
det bör vara hög grundvattennivå efter stor del av sträckan, men främst i den norra
delen bör det vara möjligt. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan
och ska utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LISområdet. Se även VA-plan för Rättviks kommun.
Motivering till val av område Med attraktiva, delvis bebyggda strandlägen är
Dådran ett utredningsområde för LIS, trots sitt avlägsna läge. Syftet är att stärka
service i Bingsjö. Goda möjligheter finns med den farbara vägen samt den glesa
bebyggelsen i nuläget.
Lämplig etablering Området kan ses som attraktivt för komplettering med ny
fritidshusbebyggelse.
Kända värden och intressen
Nyckelbiotop
Fornlämning
Skyddsvärda områden Det finns gamla strandtallar i området som bör sparas. De
är ej markerade på karta.
Bedömning
Utredningsområdet blir LIS-område med undantag för slitagekänsliga
bäckutflöden, våtmarker samt med skydd av äldre strandtallar. Fornlämning ska
beaktas vid exploatering. Nyckelbiotop ligger i gräns mot LIS-område och
skyddas. I övrigt finns gott om attraktivt utrymme för ny fritidshusbebyggelse i
närhet till befintliga fritidshus, med farbara mindre vägar ner mot stranden.
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9.10 Ljugaren, Långnäset
Beskrivning En kort, bebyggd, skogbeklädd sträcka längs Ljugarens södra strand.
Befintliga förhållanden Långnäset ligger vid sjön Ljugaren och
utredningsområdet är ca 1 km långt. Området är i stora delar bebyggt på båda sidor
av vägen som går längs sjön. Stranden är storblockig. I övrigt består området av
gran, tall och en del björk och sälg som är röjd, avverkad och påverkad i
anslutning till bebyggelse. I södra delen finns karaktär av lite äldre skog. Området
är inte slitagekänsligt. Området är hårt exploaterat och det finns ingen stig eller led
längs stranden men det finns en badplats mitt i området. Genom hela
utredningsområdet längs sjön finns farbar väg med anslutningar. Det är möjligt att
anlägga enskilt avlopp inom området.
Motivering till val av område Fortsatt exploatering vid denna del av Ljugaren
skapar en mer etablerad fritidshusmiljö och underlag för service i Gärdsjöbyarna,
Boda samt Rättvik trots sitt läge utanför servicezonerna.
Lämplig etablering Området är attraktivt för komplettering med ny
fritidshusbebyggelse.
Kända värden och intressen
Fornlämning
Bedömning
I söder sparas den äldre skogen. I övrigt har området inga speciella naturvärden.
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9.11 Ljugaren, Dådran
Beskrivning Ett skogbeklätt område med sparsam bebyggelse i kommunens östra
del.
Befintliga förhållanden Området ligger vid Ljugarens östra avstickare söderut
och är ca 2km långt. Området har spridd bebyggelse längs stranden. Stranden är
stenig och nästan helt utan vegetation. I övrigt består området av tall, gran eller
blandskog som oftast är skogsbrukad. Genom området finns flera gamla och grova
tallar i strandkanten som sparats vid tidigare avverkning. Området är
slitagekänsligt vid bäckutflöden och intill en del bäckar. Det finns idag ingen stig
eller led längs stranden och befintlig bebyggelse är belägen ner mot vattnet. Längs
med hela utredningsområdet finns farbar väg. Det allmänna vatten- och
avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet. Utredning om hur den
allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun. Enskilt VA är inte lämpligt vilket ger att gemensam eller kommunal
anläggning krävs.
Motivering till val av område Med attraktiva, bebyggda strandlägen är Dådran
ett utredningsområde för LIS, trots sitt avlägsna läge. Syftet är att stärka service i
Bingsjö. Goda möjligheter finns med den farbara vägen samt den glesa
bebyggelsen i nuläget.
Lämplig etablering Området kan ses som attraktivt för komplettering med ny
fritidshusbebyggelse.
Kända värden och intressen
Naturvärde för odlingslandskapet, ängs- och betesmarkinventering
Skyddsvärda områden Det finns gamla strandtallar i området som bör sparas. De
är ej markerade på karta.
Bedömning Området Dådran blir LIS-område med hänsynstagande vid
slitagekänsliga bäckutflöden samt med skydd av äldre strandtallar och stenröse.
Området lämpar sig för ny fritidshusbebyggelse då marken är slitstark och
nuvarande bebyggelse kan utökas. Hänsyn till naturvärde har också tagits genom
att odlingslandskapet inte innefattas av ett LIS-område.
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9.12 Gryssen, Östbjörka
Beskrivning Gryssen ligger omgärdad av skog och delvis jordbruksmark, några
kilometer norr om Rättviks centrum.
Befintliga förhållanden Sjön Gryssen är belägen öster om byn Östbjörka.
Utredningsområdet är ca 3 km långt och sträcker sig runt sjön. Området är delvis
bebyggt och bebyggelsen är koncentrerad längs den sydvästra och östra sidan av
sjön. På flertalet platser vid bebyggelse är stranden privatiserad. Runt stora delar
av sjön finns det en stig längs vattnet. I övrigt består området överlag av
blandskog. Strandzonen är mycket sparsam på den östra sidan men något mer
utvecklad i norr. Den västra och norra sidan är fuktig längs stranden och har en
mer örtrik flora än den östra sidan. Området är slitagekänsligt vid fuktiga och våta
partier.
Sjön är attraktiv för allmänheten genom stigen som finns och badplatsen som är
belägen på östra sidan samt att det är en fiskesjö. Det finns väg till södra och östra
sidan. Vatten och avlopp för bostäder runt Gryssen ska lösas genom enskilda
anläggningar, som delas upp på 1-2 gemensamhetsanläggningar. Varsin
anläggning ska undvikas eftersom det är brant terräng som ger begränsad sträcka
mark för vattnet att hinna infiltrera innan det når sjön. Genom
gemensamhetsanläggning undviks även flera punktutsläpp intill privata bad.
Motivering till val av område Området är lämpligt för LIS med sin närhet till
byn Östbjörka och med skyddade strandlängor. Gryssen ligger inom två 6
kilometers-zoner för serviceorter och kan med enstaka bebyggelse skapa underlag
för service i dessa.
Lämplig etablering Området kan ses som attraktivt för enstaka ny bebyggelse.
Dels i befintlig bebyggelses absoluta närhet, dels i obebyggt område.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för naturvård 3 kap. MB
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. MB
Biotopskyddsområde
Nyckelbiotop
Skyddsvärda områden I södra delen finns en våtmark värdefull för bland annat
fisk. På östra sidan finns ett parti med gamla tallar, något som är ovanligt vid sjöar
i södra delen av kommunen. På västra sidan finns ett fuktigt område med
bäckutflöden och döende samt döda granar. I anslutning till detta finns även ett
område med yngre aspskog som har potential för bland annat fågellivet.
Hälso- och säkerhetsaspekter På den östra sidan finns flertalet kraftledningar
som i norr passerar utredningsområdet.
Bedömning Utredningsområdet har några delar lämpliga för LIS då det finns
flertalet attraktiva lägen och delvis farbar väg. Främst den nordvästra stranden är
fuktig till våt och därmed slitagekänslig. I söder finns naturvärde för
odlingslandskap vilket ska skyddas. Befintlig stig längs stranden ska bevaras för
att inte begränsa allmänhetens möjlighet till tillträde. Dessa åtgärder ger
anpassningar till riksintresse för rörligt friluftsliv samt naturvård. Riksintresse för
kulturmiljövård finns vid byvägen mellan Östbjörka och Västanå och ska beaktas.
Enstaka bebyggelse bedöms inte orsaka påtaglig skada på intresset.
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9.13 Ljugaren, Born
Beskrivning Område med bymiljö, skog och våtmarker nordost om centrala
Rättvik.
Befintliga förhållanden Området ligger längs sjön Ljugarens sydvästra del och är
ca 11 km långt. Det sträcker sig från Skorrnäsudden i norr via byn Östra Born
samt Stornäset ner och bort till Gräsbergsviken i sydöst. Området är stort och
samlad bebyggelse finns främst i Östra Born. I Östra Born finns ett område med
ett 40-tal båthus som använts flitigt under lång tid av ägarna till fäbodar omkring
sjön Ljugaren. Båthusområdet används aktivt av boende i Born för rekreation och
friluftsliv även idag. Där finns även badplats. I övrigt finns inga stigar eller leder
längs stranden inom utredningsområdet.
Det har funnits tjärfabrik och såg i byn. I resterande del av utrednings-området är
det mest enstaka bebyggelse förutom vid östra sidan av Kalleråsviken där det finns
flertalet fritidshus samlade. Ljugaren är en hårt reglerad sjö och stranden är
överlag blockig med smal vegetationszon. I södra delen av utredningsområdet är
det lättvittrad bergart som gör stränderna grusiga och småsteniga. Området är
slitagekänsligt vid vikar med blöta marker och vid bäckutflöden.
Norr om Östra Born finns det på några platser farbar väg ner mot stranden. I
anslutning till Östra Born finns väg men däremot är området runt Kalleråsviken
utan förbindelse. Det finns farbar väg ut till Stornäset men sedan är det en sträcka
mellan Stornäset och Bleckaviken där väg saknas. Från Bleckaviken till
Gräsbergsviken finns väg längs med sjön.
I norra delen är enskild vatten- och avloppslösning möjlig om avlopp läggs minst
50 meter upp från strandkanten, eftersom sjön är reglerad. Man måste även tänka
på att borrhål för dricksvatten måste ligga minst 30 meter uppströms avloppet.
Born är en tätbebyggd by med många dåliga avlopp. Det är tätt mellan avlopp och
dricksvattenbrunnar, tät jord och hög grundvattennivå, vilket gör att det är svårt att
anlägga enskilda avlopp. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan
och ska utökas till östra Born sker utifrån de behov som eventuellt kommer att
uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks kommun.
Det är möjligt att anlägga enskilt VA längs hela Stornäset, även längs den brantare
terrängen vid Tjärdalsviken. Det saknas information gällande resterande del av
utredningsområdet.
Motivering till val av område Närheten till byn och samtidigt en hög grad av
oexploaterad mark ger goda förutsättningar för LIS-områden vid Ljugarn nära
Born. Det kan stärka underlaget för service i omkringliggande byar för skola och
kollektivtrafik.
Lämplig etablering
Området kan som helhet ses som attraktivt för komplettering av bebyggelse,
framför allt i och i närheten av Born, på Stornäset samt i den södra delen. Norr om
Born är bostadsbebyggelse lämpligt vid detta attraktiva läge vid Ljugaren. Från
Trugudden till Bleckaviken är området i anspråkstaget av fritidshus och avses
kompletteras. Även allmänna byggnader är aktuella.

Laga kraft 20XX-XX-XX

Kända värden och intressen
Riksintresse för friluftsliv 3kap. MB
Nyckelbiotop
Fornlämning
Naturvärde skog
Naturvärde för våtmark, våtmarksinventering
Skyddsvärda områden: Trugudden har delvis ståtliga träd, mest tall men även
gran som borde lämnas fri för utveckling. Vid Djupviken finns ett skifte med
något äldre tallar varav en del har invallade brandljud. Genom hela
utredningsområdet finns flertalet gräsrika vikar och bäckutflöden, varav
Kalleråsviken är den största våtmarken.
Hälso- och säkerhetsaspekter: Område med risk för markföroreningar vid den
gamla tjärfabriken i Östra Born.
Bedömning I utmärkta LIS-områden förekommer skyddsvärda skogspartier enligt
bilaga 1 vilka ska beaktas. Uddar, vikar, våtmarker och bäckutflöden ska skyddas.
Det främjar riksintressen för natur och friluftsliv samt nyckelbiotop.
Landskapsbilden och kulturmiljön kring båthusen ger särskild karaktär för
området och beaktas genom att endast enstaka bebyggelse får uppföras.
Område med risk för markföroreningar måste utredas innan detaljplan kan skrivas.
Så länge VA-försörjningen inte är löst i ett långsiktigt perspektiv bör restriktivitet
råda gällande ny byggnation.
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9.14 Gärdsjön, Nedre Gärdsjö - Ingels
Beskrivning Område i bymiljö några kilometer nordost om Rättviks centrum.
Befintliga förhållanden Området ligger längs Gärdsjöns östra sida och går även
upp längs Årängsån till Ingels. Det är ca 4,5 km långt. Området är till stora delar
bebyggt, främst genom Nedre Gärdsjö och Ingels. I området mellan Nedre Gärdsjö
och Ingels är det naturmark med stigar, men även fuktiga eller våta partier i
anslutning till Årängsån. I de tätbebyggda delarna är det gott om gräsmattor ner till
vattnet. I centrala delen av Nedre Gärdsjö samt i Ingels finns även jordbruksmark.
Söder om Nedre Gärdsjö är det tallskog och vid vattnet någon meter bladvass.
Längre söderut är sedan kantzonen mot vattnet bara 1-2 meter och området är
påverkat av fritidshusbebyggelse och vägar. Genom Nedre Gärdsjö är stranden
inte heller tillgänglig. I området mellan Nedre Gärdsjö och Ingels finns stigar som
är attraktiva för allmänheten. Söder om Nedre Gärdsjö finns badplats. Det finns
väg till hela utredningsområdet. Som helhet är utredningsområdet inte särskilt
slitagekänsligt. Nedre Gärdsjö har idag kommunalt vatten och avlopp längs den
tätbebyggda sträckan. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och
ska utökas längs sjöns norra del samt Årängsån sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Detsamma gäller sträckan söder
om badplatsen på grund av bland annat närhet till befintligt verksamhetsområde
och mycket brant terräng med genomsläpplig sand. Se även VA-plan för Rättviks
kommun.
Motivering till val av område Gärdsjöns östra strandlinje är del av en genuin och
väl etablerad bymiljö som lämpar sig för ytterligare utveckling. Det ger underlag
för service, skola och kollektivtrafik i Gärdsjöbyarna, Ingels och Rättvik.
Lämplig etablering Området kan ses som attraktivt för komplettering av
bebyggelse, främst i södra delen då Nedre Gärdsjö redan är tätbebyggt.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. MB
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Byn Nedre Gärdsjö är av intresse för odlingslandskapet (ej på karta)
Skyddsvärda områden Talludden med vackert utformad tallskog på åsen bör
sparas eller avverkas skonsamt. Även i söder finns gamla tallar. I norra delen av
Gärdsjön finns ett område med sumpmark innehållandes gråalskog och bladvass,
och längs Årängsån finns örtrik miljö med mycket död ved.
Bedömning Det tilltalande landskapet lämpar sig bäst för LIS i de södra delarna
samt till viss del i det redan exploaterade Nedre gärdsjö. Jordbruksmark och äldre
tallar markerade i naturvärdesinventeringen ska tas hänsyn till. Vid ny byggnation
ska hänsyn tas till den branta terrängen.
Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv tillgodoses genom bevarande av
särskilt skyddsvärda områden och stigar. Enstaka bebyggelse bedöms ej störa
riksintresset för kulturmiljövård.
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9.15 Nittsjösjön, Nittsjö
Beskrivning Område i bymiljö med odlingsmark 5 km norr om Rättviks tätort.
Befintliga förhållanden Utrednings-området är ca 1,5 km långt och sträcker sig
runt hela Nittsjösjön i byn Nittsjö. Det finns enstaka bebyggelse på norra sidan av
sjön längs Nittsjövägen. Den västra sidan av sjön består av jordbruksmark som
brukas aktivt medan södra sidan består av blandskog. Nittsjösjön är näringsrik och
det är ett bladvassbälte runt större delen av sjön. Det är fuktigt eller vått på
flertalet platser och området är slitagekänsligt vid dessa sankare eller fuktigare
partier. Det är dålig tillgänglighet längs den södra sidan av sjön då terrängen är
brant och då det är skogsavverkat.
Det finns inte någon stig eller led runt sjön. Längs norra sidan går Nittsjövägen
medan resterande delar av sjön inte kan nås via farbar väg. Det allmänna vattenoch avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet. Utredning om hur den
allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun. Nittsjösjön är enligt uppgifter från Länsstyrelsen övergödd, delvis på
grund av utsläpp från avlopp uppströms sjön. Terrängen nära sjön är låglänt/sank
och längs södra delen även stenig och brant ovanför det flacka. Enskilt VA ska
inte anläggas.
Motivering till val av område Med tanke på sitt läge med bland annat närheten
till skola i Sätra och höga naturvärden är området partivis lämpligt för LIS.
Lämplig etablering Området är attraktivt för enstaka ny bebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. MB
Naturvårdsprogrammet
Skyddsvärda områden Strandkanten runt hela sjön med lövbuskar, bladvass och
näringsrik vegetation är skyddsvärd ur många aspekter. Även jordbruksmarken i
väster med ett tilltalande levande odlingslandskap är skyddsvärd. På södra sidan
bör delar av lövskogen bevaras.
Bedömning Det område som är aktuellt för LIS kring Nittsjösjön är den norra
samt delvis den i sydöstra stranden. Enstaka bostadsbebyggelse är lämpligt.
Som kartorna visar måste bebyggelse ske med förutsättning att vegetationen i och
runt sjön behandlas varsamt. Enstaka bebyggelse bedöms varken skada
riksintresse för kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa intressen täcker stora
områden. Så länge VA-försörjningen inte är löst i ett långsiktigt perspektiv bör
restriktivitet råda gällande ny byggnation.
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9.16 Siljan, Ickviken - Vikarbyn
Beskrivning Bymiljö, odlingslandskap och skogsområde i kommunens sydvästra
del.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Siljan och går från
Ickviken till Vikarbyn. Området är ca 4,5 km långt, därtill tillkommer Lillön och
Storön. Inom området är det spridd bebyggelse längs stranden. Vid Ickviken,
längst i väster, är området minst påverkat av bebyggelse. Vid Öjaviken finns ett
större område med jordbruksmark, i övrigt mest skogsmark. Stranden är överlag
stenig och strandzonen några meter, förutom vid Morviken där den är bredare. Det
är fuktigt längs stranden från Ickviken till Lillön.
I östra delen av Vikarbyn har en såg tidigare funnits. Överlag är inte området
slitagekänsligt förutom vid våta vikar samt längs stranden. En ny vägdragning har
skett längs med järnvägen, vilket ökar attraktiviteten väster ut längs Ickviken.
Det går en vandringsled från Öjaviken till Vikarbyn, som sedan fortsätter ner till
Rättvik. Området kring Morviken har stort allmänt intresse som närströvområde.
Allmän badplats finns i Vikarbyn och det går att bada på fler platser inom
området. Farbar väg finns till i stort sett hela området. Det finns inte väg till
området kring Morviken och det saknas allmän väg till den yttersta delen av
Lillön.
Från badplatsen och österut i Vikarbyn finns närhet till kommunalt vatten och
avlopp ovanför järnvägen. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan
och ska utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LISområdet. Se även VA-plan för Rättviks kommun. Vid Lillön och Storön är det
enskilda avlopp som gäller. För delen väster om Lillön till Ickviken saknas
information. Siljan och Siljanområdet berör flertalet kommuner, så som Leksand,
Mora och Orsa. Mora har pekat ut LIS-områden längs Siljan men ej i närheten av
kommungränsen mellan Rättvik och Mora.
Motivering till val av område Vikarbyn är kommunens största by och har
samtidigt en stor del attraktiv mark vid Siljans strand. Exploatering stärker service,
kollektivtrafik och skola i både Vikarbyn och Rättvik.
Lämplig etablering Området som helhet kan ses som attraktivt för bebyggelse,
framförallt i anslutning till befintlig bebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 ka.p MB (ej på karta)
Fornlämningar
Naturvårdsprogrammet
Skyddsvärda områden Ickvikens förhållandevis breda strandzon är värdefull. Att
viken och stranden är nästan helt opåverkad av bebyggelse bidrar till att de bör
sparas intakt så långt som möjligt. Kring Lillön, Storön och Öjaviken finns
flertalet intakta strandkanter som inte exploaterats. Vikarna intill Lillön har lite
fuktigare miljö och även Öjavikens inre del är fuktig eller våt. Strandmiljön vid
Morviken bort till badplatsen i Vikarbyn är en flack, örtrik strand- och kantzon
som är oexploaterad av hus och som nyttjas för friluftsliv och rekreation. Denna
zon är 10-20 meter bred och ska bibehållas som den är idag. Stränderna är
mestadels steniga men vid Ickåns utlopp leriga.

Laga kraft 20XX-XX-XX

Hälso- och säkerhetsaspekter Det är möjligt att marken är förorenad vid platsen
för den gamla sågen i Vikarbyn. Risk för översvämning finns främst på Lillön
men även på Storön samt längs Ickviken och vid Morviken. Längs en lång sträcka
mellan Öjaviken och Vikarbyn finns närhet till järnväg med transport av farligt
gods och bullerstörningar. Se inledande kapitel för regler kring exploatering i
närhet av järnväg.
Bedömning Med undantag för våta vikar och stränder är området inte
slitagekänsligt. Dessa nämnda vikar samt Storön och Lillön lämpar sig ej för LIS
och har därför valts bort. Känslighet för översvämning studeras mer detaljerat vid
senare prövning.
Genom bevarande av Storön, Lillön, stigar och skyddsvärda marker tillgodoses
områdets riksintressen. Promenadstråken får inte flyttas utan särskilda skäl som
t.ex översvämningsrisk. Se även natur- och kulturvärdesinventeringen för vidare
vägledning i skyddsvärda områden. Innan eventuell detaljplan skrivs ska
förorenad mark kring sågen-området utredas.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

9.17 Siljan, Stumsnäs
Beskrivning Område med by- och skogsmiljöer i kommunens sydvästra del.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Siljan och är ca 3km
långt förbi Stumsnäsviken upp mot Harasviken. Det rymmer samlingar av
bebyggelse vid Stumsnäsviken, Ångbåtsvägen, Skräddarviken samt uppe i norra
delen av utredningsområdet. Det finns små partier med jordbruksmark, i övrigt
dominerar brukad skog. Stranden är stenig och strandvegetationen är smal och inte
särskilt artrik. Det finns fuktiga/våta partier vid Stumsnäsviken, Strandviken och
Skräddarviken. Som helhet är området inte slitagekänsligt förutom vid de våta
partierna i vikarna. För allmänhetens tillgänglighet finns en stig längs stranden i
södra delen. Norrut finns ingen stig men det finns möjlighet att ta sig ner på
befintliga vägar. Vid Stumsnäsviken finns badmöjligheter. Farbar väg finns till de
delar som i nuläget är bebyggda. Stumsnäs har varierande, delvis täta jordar, hög
grundvattennivå samt tät bebyggelse i klungor i de två byarna.
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är inte utbyggt inom utredningsområdet.
Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån
de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan
för Rättviks kommun. Siljan och Siljanområdet berör flertalet kommuner, så som
Leksand, Mora och Orsa. Mora har ej pekat ut LIS-områden i närheten.
Motivering till val av område En genuin bymiljö med höga natur- och
friluftsvärden för de bosatta talar för en attraktiv plats för
kompletteringsbebyggelse. Det ger underlag för att stärka service, skolor och
kollektivtrafik i Vikarbyn och i Rättvik.
Lämplig etablering Komplettering av bebyggelse i anslutning till bebyggelse.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Naturminne
Stumsnäs Västra och Östra by är av intresse för kulturmiljö (ej på karta)
Skyddsvärda områden Stumsnäsvikens norra och västra del är mest skyddsvärd,
men dessa marker ligger nästan helt utanför inventeringsgränsen. Hänsyn bör tas
till strandvegetation med gräs och starr i Skräddarviken och Holmviken. I
skräddarviken står en fridlyst död tall. Skogen i övrigt är ej anmärkningsvärd.
Hälso- och säkerhetsaspekter Risk för översvämning finns i sydvästra delen vid
Stumsnäsviken men även vid Strandviken, Holmviken samt Skräddarviken.
Bedömning Strandvegetationen ska slås vakt om och bebyggelse nära stranden
ska undvikas. Befintlig stig längs stranden ska bevaras för att inte begränsa till
allmänhetens möjlighet tillträde. Kartan har ritats med tanken att skyddsvärda
områden och stigar inte delas upp av LIS-områden. Dessa nämnda prioriteringar
tillgodoser riksintresse för rörligt friluftsliv och friluftsliv. Kulturmiljövärden
anses inte påverkas av enstaka bebyggelse. Markeringar på kartan visar artrikare
delar samt ett stenröse som bör sparas. Jordbruksmark ska ej bebyggas. Delar av
området är översvämningskänsligt vilket bör studeras mer detaljerat vid senare
prövning. Så länge VA-försörjningen inte är löst i ett långsiktigt perspektiv bör
restriktivitet råda gällande ny byggnation. Trots restriktivitet för LIS kring Siljan
bedöms områdena vid Stumsnäs att vara av tillräckligt liten skala för att
godkännas. Mora har ej pekat ut LIS-områden i närheten.
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9.18 Siljan, Tina
Beskrivning Område med bymiljö och skogsmark i kommunens sydvästra del.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Siljan och är ca 5 km
långt. Det sträcker sig från kommungränsen vid Leksand och norrut mot
Gärdebyn. Området är till stora delar bebyggt i anslutning till Tina by samt norr ut
och här finns även område med jordbruksmark. Söder ut från Tina finns enstaka
bebyggelse men överlag är det skogsmark. I anslutning till Tina finns ett område
med strandängar och ett fågeltorn.
Stranden vid Tina är i stora delar ianspråktagen med gräsmattor, båtplatser och
bryggor. Norrut är stranden sedan överlag stenig och blockig. Söder ut från Tina är
stranden storblockig och det är mager vegetation i strandkanten, förutom i
sydligaste delen där stranden är flackare och där den närmsta fastmarken har
solbelyst ängsflora. Vid Eldskäret finns två gravrösen. Utredningsområdet som
helhet är inte slitagekänsligt förutom vid sanka partier vid fågeltornet.
Det finns stig längs stranden från kommungränsen i söder upp till Tina. Där
bebyggelsen sen tätnar blir stranden mer privatiserad. Det finns en badplats vid
Tinaviken. Till stora delar av området finns farbar väg. Till Salunäset/Eldskäret
finns det ingen väg. Vägen ut till områdets södra del har vägbom.
Runt Åsbäcksviken är det tät jord och hög grundvattennivå. Området har delvis
kommunalt vatten och avlopp (VA) som finns i Tina by. Utredning om hur den
allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun. I nämnd VA-plan lyfts att utökningen mot allmänna anläggningen bör
ske med privat VA-ledning. I områdets sydvästra del kan enskilt VA anläggas.
Siljan och Siljanområdet berör flertalet kommuner, så som Leksand, Mora och
Orsa. Leksand ligger nära Tina men har ej pekat ut områden för LIS vid Siljan.
Motivering till val av område En genuin bymiljö med höga natur- och
friluftsvärden för de bosatta talar för en attraktiv plats för
kompletteringsbebyggelse. Det tätortsnära läget beräknar stärka underlaget för
service i Rättvik.
Lämplig etablering Området som helhet kan ses som attraktivt för bebyggelse,
främst de markerade LIS-områdena i norra utredningsområdet. Även den västra
delen kan ses som attraktiv för enstaka komplettering av fritidshus.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Nyckelbiotop
Fornlämningar
Naturvårdsprogrammet
Tina by och Salunäset är intresse för kulturmiljö (ej på karta)
Tina by och norrut är intresse för odlingslandskapet (ej på karta)

Laga kraft 20XX-XX-XX

Skyddsvärda områden De artrika och solbelysta ängsmarkerna i områdets södra
del är idag mycket ovanliga. Vid Åsbäcksviken finns vackra strandängar med
gyttjebanker vid lågvatten samt lövskog med naturskogskaraktär vid fågeltornet.
Norr om Tina, vid Kattholmsviken, finns aspskog med potential och idag redan en
hel del död ved. Sedan än längre norr ut finns ett till parti med skog med död ved
samt stor variation gällande trädslag och ålder som inte bör skogsbrukas.
Hälso- och säkerhetsaspekter Risk för översvämning finns främst vid fågeltornet
kring Åsbäcksviken/Killingholmen/Lillsjön men även vid Macknäset i Tinaviken
samt i södra delen av utredningsområdet, vid kommungränsen mot Leksand. Det
är ca 350 m till reningsverket i Rättvik från utredningsområdets norra del.
Bedömning LIS-område i Tina innebär särskild restriktivitet både för att det
handlar om Siljansområdet samt på grund av det tätortsnära läget. Trots
restriktionerna pekas området ut eftersom att grannkommunen i söder ej har pekat
ut områden vid Siljan, samt att det har en liten betydelse i fråga om privat
exploatering i området.
Exploatering är lämpligt i de fyra markerade områdena, dock med nedanstående i
åtanke. Extra hänsyn ska tas till naturskog och gravrösen vid Eldskäret i sydväst.
Befintlig stig längs stranden ska bevaras för att inte begränsa möjlighet till
tillträde. Bladvass och aspskog ska bevaras.
Runtomkring badplatsen är marken högt exploaterad och ny bebyggelse bör
uppföras på ett sätt som inte skärmar av stranden ytterligare från allmänheten. Vid
byggnation i bymiljön ska odlingslandskapet ej bebyggas. Ovanstående gynnar
riksintresse för rörligt friluftsliv, friluftsliv, natur och odlingslandskap.
Delar av områdena är översvämningskänsliga, vilket studeras mer detaljerat vid
senare prövning.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

9.19 Långsjön, Ollasbodarna
Beskrivning Sparsamt bebyggt skogsområde vid Långsjön i kommunens sydöstra
del.
Befintliga förhållanden Längs södra stranden vid Långsjön ligger Ollasbodarnas
1,5km långa utredningssträcka. Den är bebyggd i anslutning till vägen som går
längsmed sjön.
Området består av i huvudsak gran i norr och tall i söder med lövskog däremellan.
Strandområdet är småstenigt och blockigt med en del grus och sand. På östra sidan
av vägen finns två myrar och i nordväst samt sydväst är det fuktigt/vått. Området
är slitagekänsligt vid myrarna samt vid sumpskog i nordvästra delen. Det saknas
information om vatten- och avloppsförsörjning. Genom utredningsområdet finns
farbar väg längs med strandremsan.
Motivering till val av område Ollasbodarnas strandområde är redan
ianspråkstaget med fritidshus, samtidigt som det har höga friluftsvärden. Det är
angeläget att locka fler invånare till området för att stärka underlaget för
grundläggande service i Rättvik.
Lämplig etablering Ny fritidshusbebyggelse.
Kända värden och intressen
Nyckelbiotop
Naturvärde våtmark, våtmarksinventering
Södra halvan av utredningsområdet ingår i värdetrakt för gran (ej på karta)
Skyddsvärda områden Myrarna bör sparas då de är fint utformade med en del
gamla träd, klibbal i våta partier samt gott om orkidéer. Det finns även aspskog på
några platser som är en värdefull miljö, främst intill viken i södra delen. Fäbodar
finns på platsen, dock inga fornlämningar.
Bedömning Ollasbodarna utgör ett utredningsområde vid Långsjön men även vid
intilliggande åar. En utveckling genom nya fritidshus i attraktiva lägen är möjlig.
Detta då området redan är bebyggt med fritidshus, inte är slitagekänsligt samt att
en bra väg finns genom området. Våtmarker, myrar och aspskog ligger utanför
markerat LIS-område. Åar, stigar och vandringsleder är till viss del inom LISområde men ska skyddas från störande exploatering, vilket tillgodoser ”kända
värden och intressen”.
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9.20 Siljan, Båthamnen
Beskrivning Område i kommunens sydvästra del med byggnader relaterade till
båtliv.
Befintliga förhållanden Utredningsområdet ligger längs Siljan och sträcker sig
norrut från båthamnen och är cirka 600m långt. Området är ianspråktaget med
föreningsbyggnader, bryggor och pirar som bildar hamnen. Platsen har i norr en
anslutande väg till Riksväg 70 och därefter sprider sig mindre vägar över hela
området och ger god tillgänglighet till stranden. En gångväg finns från norra delen
in mot Rättviks centrum. Området är ej slitagekänsligt. Båthamnen är i nuläget en
allmän plats men den är avskild från tätorten genom några hundra meter obebyggd
mark mellan Rättviks centrum och båthamnen.
Det finns kommunal vatten-och avloppsförsörjning i området. Utredning om hur
den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som
eventuellt kommer att uppstå inom LIS-området. Se även VA-plan för Rättviks
kommun. Siljan och Siljanområdet berör flertalet kommuner, så som Leksand,
Mora och Orsa. Leksand ligger nära LIS-området men har ej pekat ut områden för
LIS vid Siljan.
Motivering till val av område Efter exploatering och tillgänglighetsanpassning är
området med sitt öppna läge mot Siljan av intresse för besöksnäringen och kan
stärka service i Rättvik.
Lämplig etablering Hela området är tillgängligt för framtida bebyggelse i form
av fritidshus, gärna med möjlighet till uthyrning, om avstånd till järnvägen hålls.
Även kompletterande bebyggelse till befintlig är möjlig.
Kända värden och intressen
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för turism 4 kap. MB (ej på karta)
Skyddsvärda områden Området har ej på särskilt skyddsvärda områden.
Hälso- och säkerhetsaspekter Området är utsatt för buller på grund av den
närliggande järnvägen samt riksväg 70. Riksvägen och järnvägen transporterar
farligt gods. Se inledande kapitel för regler kring exploatering i närhet av järnväg.
Området ligger 350m från Rättviks reningsverk. Översvämningsrisk över ett 100årsflöde är störst i mitten av området där pirarna går ut och vidare 150m norr om
dem. Området har tidigare inrymt Lerdalssågen, där tryckimpregnering har
använts. Vid eventuellt utformande av detaljplan skall risken för markföroreningar
utredas.
Bedömning Båthamnsområdet är för sin begränsade storlek och brist på
naturvärden märkt i sin helhet som ett LIS-område. Området är ett LIS-område
som är tätortsnära vilket kan ge särskilda turistvärden vid utformning av fritidshus
eller vid komplettering av befintliga byggnader. Trots restriktionerna kring
Siljansområdets samt tätortsnära LIS-områden pekas området ut eftersom att
grannkommunen i söder ej har pekat ut områden vid Siljan, samt att det har en
liten betydelse i fråga om privat exploatering i området. Riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv tas hänsyn till genom att området fortsätter att ha sin
allmänna karaktär med i huvudsak båthamn. Riksintresse för turism tillgodoses
genom utveckling av verksamheten samt byggnader kopplade till camping. Risk
för markföroreningar måste utredas innan eventuell exploatering.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

9.21 Siljan, Lerdal
Beskrivning Obebyggd, kuperad sträcka vid Siljan i kommunens sydvästra del.
Befintliga förhållanden Området sträcker sig sydväst från båthamnen och är cirka
350m långt. Det är kuperat med en brant sluttning ner till stranden. I norra delen
följs vattenbrynet av stenstrand, sluttning med rik vegetation och därefter en
grusplan. Stranden är stenig men mot båthamnen finns en remsa sand. Platsen är
rik på vegetation med lövträd och buskage. Inga våtare partier är iakttagna och
därför är marken ej känslig för slitage. In- och utlopp har ej noterats.
Vägen ansluter till platsen norrifrån och övergår i en grusparkering och slutligen i
en mindre, nyanlagd grusväg vilken fungerar som promenadstråk som
sammankopplat med andra stigar leder till centrala Rättvik. Det ger en
tillgänglighet till området för allmänheten. Dock finns det ingen stig ner till
vattnet. Blockering för biltrafik finns på den mindre vägen. Området har hög
grundvattennivå och god vattenkvalitet. Det finns kommunal vatten-och
avloppsförsörjning i angränsande områden ovanför riksvägen samt vid
intilliggande båthamnen. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan
och ska utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom LISområdet. Se även VA-plan för Rättviks kommun. Siljan och Siljanområdet berör
flertalet kommuner, så som Leksand, Mora och Orsa. Leksand ligger nära LISområdet men har ej pekat ut områden för LIS vid Siljan.
Motivering till val av område Efter exploatering och tillgänglighetsanpassning är
området med sitt öppna läge mot Siljan av intresse för besöksnäringen och kan
stärka service i Rättvik.
Lämplig etablering Hela området är tillgängligt för framtida bebyggelse i form
av fritidshus, gärna med möjlighet till uthyrning, om avstånd till järnvägen hålls.
Kända värden och intressen
Fornlämningar
Riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för friluftsliv 3 kap. MB (ej på karta)
Riksintresse för turism 4 kap. MB (ej på karta)
Skyddsvärda områden Inga delar av området är särskilt skyddsvärda natur- eller
kulturmässigt.
Hälso- och säkerhetsaspekter Området är utsatt för buller på grund av den
närliggande järnvägen samt riksväg 70. Riksvägen och järnvägen transporterar
farligt gods. Se inledande kapitel för regler kring exploatering i närhet av järnväg.
Områdets historia som lagringsyta för Lerdalssågen har bedömts att inte utgöra
risk för bostäder av temporär karaktär. Detta genom en utredning angående risken
för markföroreningar. I söder gränsar området till Rättviks reningsverk.
Bedömning Utredningsområdet är för sin begränsade storlek och brist på
naturvärden märkt i sin helhet som ett LIS-område. Området är tätortsnära vilket
kan ge särskilda turistvärden vid utformning av fritidshus. Trots restriktionerna
kring Siljansområdets samt tätortsnära LIS-områden pekas området ut eftersom att
grannkommunen i söder ej har pekat ut områden vid Siljan, samt att det har en
liten betydelse i fråga om privat exploatering i området. Riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv tas hänsyn till genom att promenadstråk i området behålls
och utvecklas. Riksintresse för turism tillgodoses genom användning av marken i
besöksnära syften.
Se Siljan, Båthamnen för karta.
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10 Konsekvenser
En översiktsplan är just översiktlig och konsekvenser måste tas fram för varje
enskilt fall vid exploatering. Konsekvenserna i detta kapitel syftar till de som kan
bli av att tillåta bebyggelse inom område för strandskydd.
Följs rekommendationerna för respektive LIS-område torde inga särskilda
målkonflikter uppkomma. I tätbebyggelseområden kan konflikt uppkomma mellan
önskemålet om bebyggelse i strandnära lägen och behovet av områden för
rekreation och aktivitetsytor eller hälso- och säkerhetsaspekter.

10.1 Sociala konsekvenser
Friluftsliv och tillgänglig strand Såväl byggande av bostadshus och fritidshus
som besöksnära byggnader kan ge både positiva och negativa effekter på
allmänhetens tillgänglighet till strand och natur. En obebyggd strandremsa kan bli
igenväxt och stigar dåligt underhållna. I ett bebyggt område däremot kan släpp
med stigar mellan hus uppstå, som blir mer nyttjade via de människor som bosätter
sig i området. Stranden kan bli privatiserad och begränsa användandet av sjön till
ett fåtal personer.
Skola, barnomsorg och service Ökad inflyttning till landsbygden har målet att
leda till större underlag för närliggande service, skola och barnomsorg. Vissa
områden saknar eller har mycket begränsad kollektivtrafik samt längre än
cykelavstånd till serviceorter. Här kan problem uppstå för de som inte har körkort
eller äger bil.
Idrott och föreningsliv Lokala idrotts- och andra föreningar kan få ökat underlag
av inflyttning till kommunen. LIS kan möjliggöra för föreningar att bygga upp
verksamhet i strandnära läge med förutsättning att vattnet tillför något till
verksamheten.
Landskapsbild I obebyggda områden är etablering av ny enstaka bebyggelse ett
större ingrepp i landskapet än i väl bebyggda. Vyn över en sjö kan förändras
drastiskt genom enstaka uppförd bebyggelse. Friluftslivet kan därför påverkas
negativt av detta, trots att stigar och leder är fria.

10.2 Ekologiska konsekvenser
Biltrafik Kollektivtrafik är ej utbyggd till alla LIS-områden, och i övrigt omfattas
kollektivtrafiken mestadels av skolskjuts. Bil kan då krävas till både arbete, skola
och livsmedelsbutik. Buller, partikelföroreningar samt ökade olycksrisker påverkar
de boendes hälsa. Utsläpp av klimatpåverkande gaser ökar.
Växt- och djurliv Växters och djurs utbredning och levnadsmiljö påverkas av ny
bebyggelse. I val av LIS-områden har områden med höga naturvärden valts bort.
Vatten Vatten och avloppsnät kan bli aktuellt att bygga ut när ny bebyggelse
etableras, liksom gemensamma anläggningar för detta. En upprustning av gamla
ledningar kan leda till positiva effekter på yt- och grundvattenkvalité.
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10.3 Ekonomiska konsekvenser
Skola, barnomsorg och service Skola och barnomsorg i landsbygdsmiljö får
konsekvenser vid LIS. Kostnader för skolskjuts kan öka i de områden där skola ej
finns i närområdet. I de områden där skola finns kan utvecklingen ge en jämn nivå
av elever, utnyttja befintliga lokaler och resurser.
Kostnad för hemtjänst kan öka då personalen behöver förflytta sig längre sträckor.
Samtidigt kan ett bättre underlag för service växa fram om resurser används på rätt
sätt.
Infrastruktur Alla områden har farbar väg men det kan tillkomma behov av
mindre vägar till bebyggelse och mot strand. Utvidgning av vatten- och
avloppsnätet sker efter områdesspecifika utredningar. Bredband och elledningar
behöver i vissa fall utvidgas till LIS-områden.
Inflyttning Exploatering kan ge nya bostäder, fritidsbostäder och allmänna
anläggningar vilket gör det attraktivt för människor att flytta till kommunen. Med
större turism och fler arbetstillfällen inom besöksnäring tillkommer skatteintäkter
men också högre krav på service. Beroende på var i kommunen servicen behövs
blir detta mer eller mindre betungande för kommunen ekonomiskt.

Laga kraft 20XX-XX-XX

11 Genomförande och uppföljning
11.1 Genomförande
Nedan följer frågeställningar som ska tas hänsyn till vid planering för uppförande
av byggnad i LIS-område.
Var går gränsen för LIS-området? Gränserna för LIS-områden är ungefärliga.
Runt Siljan, Oresjön samt Skattungen är de dock hårdare på grund av den särskilda
restriktiviteten. För ett område som ligger på gränsen krävs motivering om varför
området är innanför LIS-arean.
Krävs detaljplan eller planprogram? Kontrollera om områdesbedömningen
kräver att detaljplan eller planprogram upprättas. Planerna behövs när det är frågor
som behöver lösas i ett större sammanhang samt för åtgärder som inte innefattas
av ”Lämpliga etableringar”.
Går åtgärden ihop med ”Motivering till val av området” och dess ”Lämpliga
etablering”? Åtgärden ska följa områdets angivna syfte. Om den inte gör det, kan
en detaljplan tas fram för att utreda åtgärdens lämplighet. Därefter ska åtgärden
undersökas om den tillhör ”Lämplig etablering”.
Hur står sig åtgärden mot gällande översiktsplans rekommendationer?
Rättviks kommuns översiktsplan gäller om inte LIS-planens bedömning säger
annat. Utöver det ska bygglovprövning göras.
Hur behandlas intilliggande naturvärden? Höga naturvärden som sträcker sig
in på åtgärdens område kräver noga studerande av Natur-och
kulturvärdesinventeringen och eventuellt mer detaljerad inventering.
Följer åtgärden angivna ”Riktlinjer” i kapitel 8? Riktlinjerna i kapitel 8 gäller
för alla områden och ska tas hänsyn till.
Tar åtgärden hänsyn till den områdesspecifika ”Bedömningen”? Detta kan
handla om hur riksintressen och naturvärden tillgodoses.

11.2 Uppföljning
För att säkerställa att områden där strandskyddsdispens lämnats eller strandskydd
upphävts i detaljplan ej privatiserats nära stranden krävs uppföljning och tillsyn.
Förhandsbesked, bygglov, strandskyddsdispens
Om detaljplan ska det kontrolleras att bygglovet följer detaljplanens eventuella
krav på fysisk avgränsning.
Om strandskyddsdispens ska det kontrolleras att eventuella krav på avgränsning
mot fri passage och eventuella släpp finns inskrivet i dispensen. Bygglovet ska
stämma med de krav som ställts i dispensen.
Kontrollplan Avgränsningskrav ska skrivas in i kontrollplan.
Slutsamråd Krav formulerade i bygglovsskedet samt i strandskyddsdispensen ska
kontrolleras. Se om de har uppfyllts eller låt kontrollansvarig intyga att de
uppfyllts, beroende på om slutsamråd sker på plats eller ej.
Tillsynsplan 1-2 år efter färdigställande utformas en tillsynsplan för att
systematiskt kunna följa upp åtgärder och byggnader som färdigställts med
strandskyddsdispens eller detaljplan med upphävande av strandskydd.
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12 Källor
Planer och program
Riksintressen enligt Miljöbalken
Artdatabanken
Länsstyrelsens regionala planeringsunderlag RUM (digitalt material)
Rättviks VA-plan 2016
Rapporter
Naturvårdsverket och Boverket 2009
Inventering av natur- och kulturmiljövärden (se bilagor)
Lagar och förordningar
Plan- och bygglagen (2010:900)
Miljöbalken (1998:808)
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13 Bilagor
Inventering av natur- och kulturmiljövärden 2013
Inventering av natur- och kulturmiljövärden 2014
Inventering av natur- och kulturmiljövärden 2017

Rapporten är utarbetad av samhällsutvecklingsförvaltningen.
Arbetsgrupp 2013:

Emma Larsson, Planarkitekt
Pia Söderström, Miljö- och natursamordnare
Barbro Wallgren, Miljöinspektör

GIS- och kartunderlag:

Rättviks kommun och Lantmäteriet

Grafisk form och kartor:

Emma Larsson

Foto omslag:

Emma Larsson

Bearbetning 2017:

Maria Tjäder, Arkitektstudent
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Samhällsutvecklingsförvaltningen

Översiktsplan inkl. LIS-plan
Rättviks kommun

Samrådsredogörelse
Inledning
Bakgrund

I Rättviks kommun pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Översiktsplanen blir, när den är färdig, kommunens långsiktiga
strategiska dokument som ska ge vägledning för beslut om hur mark,
vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram
till år 2030. Till översiktsplanen hör även en LIS-plan som redogör för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Sedan tidigare finns en VA-plan
och en vindbruksplan som har statusen tillägg till översiktsplanen.
Arbetet med att ta fram en översiktsplan följer en process som är reglerad
i plan- och bygglagen (PBL) och där det ingår att öppna upp processen för
dialog med medborgare och remissinstanser.

Så genomfördes
samrådet

Samråd om förslag till översiktsplan genomfördes under perioden 19
februari till 23 april 2018. Länsstyrelsen samt ytterligare två
organisationer fick efter begäran förlängd svarstid till den 7 maj.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet är en del av arbetet
med att sammanställa underlag och material till planarbetet samtidigt som
de som berörs bjuds in att lämna synpunkter
Under samrådstiden ställdes planhandlingarna ut i stadshusets foajé, på
kulturhuset/biblioteket i Rättvik, på biblioteken i Furudal och Boda
kyrkby samt på kommunens hemsida. Vid utställningsplatserna fanns hela
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översiktsplanen och alla dess deldokument samt fyra affischer som
sammanfattar förslaget i stora drag.
Samrådshandlingarna har remitterats till lokala nämnder och bolag,
statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar.
Det pågående översiktsplanesamrådet har också annonserats på
kommunens hemsida, i Dalarnas Tidningar och i Rättviksnytt.
Under samrådstiden hölls två ”öppna hus” där politiker och
tjänstepersoner från kommunens samhällsutvecklingsförvaltning under
några timmar berättade om översiktsplanens innehåll och besvarade
frågor från de närvarande. Möten hölls i Furudal och
kulturhuset/biblioteket i Rättviks tätort.
Det ”öppet hus” som hölls i Orestrands servicehus i Furudal den 15 mars
besöktes av elva personer (fem män och sex kvinnor). Efter en inledande
presentation av översiktsplanen vidtog diskussion och frågestund.
Samtalet kom mest att handla om lokala frågor av vikt för Furudal,
framför allt om de LIS-områden som berör bygden.
Veckan därpå, den 20 mars, hölls ”öppet hus” på kulturhuset/biblioteket i
Rättviks tätort. Till mötet kom 32 personer (22 män och 10 kvinnor).
Mötesupplägget var detsamma som i Furudal. Frågor och synpunkter från
publiken handlade främst om formuleringar kring områdesbestämmelser
samt skogsbruk. Samtliga synpunkter återfinns bland de skriftliga
yttranden som kommit in.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har efter förfrågan besökt ett
möte i en av kommunens bygdegårdar och berättat om pågående
översiktsplanering och det material som varit på samråd.
Vad är en
samrådsredogörelse?

Efter samrådet sammanställs och bemöts framförda synpunkter i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter
samt förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den
fortsatta hanteringen av planärendet. Ansvariga politiker och
tjänstepersoner har läst och diskuterat alla inkomna yttranden.
I samrådsredogörelsen redovisas vissa av svaren i en förkortad version för
att göra redogörelsen mer översiktlig och tydlig. Samtliga yttranden finns
diarieförda och tillgängliga i sin helhet på
samhällsutvecklingsförvaltningen.

Vilka har
lämnat
synpunkter?

Under samrådet har 49 yttranden kommit in från privatpersoner,
organisationer, kommuner och myndigheter. Identiska yttranden som
skickats in av olika avsändare och yttranden med flera avsändare har då
räknats som ett. Antal yttranden som inkommit redovisas nedan:
Privatpersoner: 22
Organisationer: 16
Kommuner: 7
Myndigheter: 4
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De inkomna yttrandena har lämnats in skriftligen via post och e-post, eller
genom att svar lämnats via det webbformulär som funnits på kommunens
hemsida (rattvik.se).

Sammanfattning av inkomna synpunkter
De synpunkter som inkommit har berört såväl formella brister kopplat till
lagkrav som översiktsplanens intentioner och avvägningar och mer
detaljerade form- och/eller språkbrister.
I huvudsak tas följande frågor upp:
Miljö, hälsa och säkerhet
Råvarutillgångar & teknisk försörjning
Areella näringar
Natur- & kulturmiljö
Trafik
Näringsliv, service, verksamheter
Bebyggelseutveckling
Befolkning & arbetstillfällen
Rättvik i regionen
Riksintressen
LIS
Övriga synpunkter
0
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Yttranden
Nedan listas och kommenteras inkomna synpunkter sorterade utifrån
avsändaren, det vill säga om yttranden inkommit från myndighet,
kommun, organisation eller privatpersoner.
I kommentaren bemöts inkomna synpunkter med kommentar och en
beskrivning av om, och i så fall hur, den tillvaratas i den fortsatta
planeringen. Vissa synpunkter har föranlett revideringar av
utställningshandlingen.
Så långt som möjligt återges de inkomna yttranden i sin helhet. Vissa
yttranden har dock av utrymmesskäl kortats ned och sammanfattats. I
dessa fall har avsändaren informerats om detta.
Samtliga yttranden som inkommit under samrådstiden finns diarieförda i
sin helhet och finns tillgängliga hos Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Privatpersoner
1.

Angående översiktsplanen så är det positivt att kommunen nu har startat arbetet med den
men jag har lite svårt att förstå varför man vill forcera fram den så ”snabbt”? Idag finns
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L. Klockars
Skrivelsen består
av tre inkomna
yttranden. Då
vissa synpunkter
och frågor återkommit har dessa
delar
sammanfogats
och till viss del
sammanfattats.

det en klyfta mellan stad och landsbygd som inte är bra och Rättvik som turistort och
landsbygdskommun borde kunna ta på sig rollen att bättre försöka överbrygga den
klyftan. Därför är det olyckligt att det finns många stycken i dokumentet som innehåller
stadens syn på landsbygden. Man får en känsla av att kommunen är mer nöjda av att man
fyllt i ett dokument med massa text än vad det faktiskt innehåller.
När man läser förslaget till nya översiktsplanen för landsbygdskommunen Rättvik blir
man därför något bekymrad när man på väldigt många ställen kan läsa stadens syn på
landsbygden.
Exempel:
1) Skogsbruket. Skriv om allt som står om skogsbruket och lyft upp det som kan
underlätta och stärka denna så viktiga näring för Rättvik. För att överbrygga glappet
mellan landsbygd och stad skulle man kunna fundera på vad man kan göra för att
"utbilda" turistande stadsbor hur viktig skogen är för Sverige, Rättvik och en klimatsmart
framtid.
Beskrivningen av skogen och skogsbruket är väldigt förvånande läsning för att komma
från en centerstyrd landsbygdskommun som är starkt beroende av skogsnäringen.
Förutom att man lagt in texter som antyder inskränkningar i äganderätten så har man
även lagt in direkta faktafel såsom ”Det finns en stor potential för att utveckla ett mer
extensivt hyggesfritt skogsbruk i kommunen”. Det senare belystes även med all
önskvärd tydlighet av lokal skogsentreprenör under samrådsmötet i kulturhuset.
Det bör förtydligas i texten vilka delar man har tänkt applicera på kommunens egen skog
och vilka delar man även tänkt försöka ”tvinga” på privata markägare. När man skriver
in krav på kommunens marker så bör man även reflektera över vem det är som äger
kommunens marker, vad skulle majoriteten vilja att det stod här?
Det är bekymmersamt att Rättviks kommun verkar ta så lätt på äganderätten och det vore
nog bra om man läste intervjun med Annie Lööf i DI 28/2 ”Värna äganderätten i skogen”
för att förstå hur viktig den är för den svenska ekonomin.
Mitt förslag/synpunkt är att kommunen vänder sig till experter inom den privata
skogsnäringen för att få till texten om skogen och skogsbruket på ett bra sätt eller så
ringer man en kommunkollega i Malung (Mats Larsson) och får hjälp.

1.1 Svar:

Text och planeringsinriktning om skogsbruket har reviderats. Kommunens och
översiktsplanens intentioner är att hyggesfritt skogsbruk ska ses som ett komplement till
trakthyggesbruk när det är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller
med hänsyn till rekreationsvärden. Kommunen kan inte ”tvinga på” privata
fastighetsägare ett visst skogsbruk och intentionerna är inte att inskränka äganderätten,
men genom översiktsplanen och genom att föregå med goda exempel kan kommunen
uppmuntra till ett skogsbruk som är långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
2) Rörliga friluftslivet. Som markägare och friluftsmänniska så blir jag väldigt besviken
och ledsen när jag läser texten om hur det rörliga friluftslivet ska få påverka den enskilda
markägarens rätt att bruka sin mark. Det här är en text som passar för en storstad men i
Rättvik kommer den bara att skada. Resultatet kommer bli att vi har färre elljusspår,
motionsspår osv då det inte kommer att finnas någon markägare som kommer att vilja ha
ett spår på sin mark om man risker att förlora sin äganderätt. Det kan knappast vara det
som var målet?
Med nuvarande skrivning så kan man bara säga att markägarna kring Tolvåsspåret drog
sig ur i tid… I Rättvik saknas det inte skog att utöva friluftsliv i (inte ens om du bor i
centrala Rättvik har du längre än 1 km ut till skogen) utan det vi saknar är markägare
som får den stöttning dom behöver för att upplåta mark till det allmänna. Följer man
turerna kring Tolvåsspåret så inser man att detta inte är självklart för de styrande i
kommunen att man ska stötta markägarna (och därav resultatet) och jag hoppas därför att
kommunen kan tänka igenom detta och få till en text som kan resultera i bättre samarbete
mellan markägare och friluftsliv i framtiden. I översiktsplanen ställs dom mot varandra
och är inget annat än idioti och det enda man kommer uppnå är en massa bråk.
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Mitt förslag/synpunkt är att kommunen vänder sig till LRF eller andra experter för att
reda ut vad kommunen borde göra för att stötta de markägare som ställer upp och
upplåter mark till det allmänna. Se till att vara lite innovativa och hitta en egen Rättviksmodell som vi kan exportera till resten av Sveriges kommuner. Det enda som nuvarande
modell (den som beskrivs i översiktsplan) har bevisat är att den leder till färre skidspår,
leder och bråk. Vi kan bättre än så här i Rättvik. Se till att stryk eller omarbeta den text
som säger ”I områden som är av särskilt betydelse för det rörliga friluftslivet bör
skogsbruket anpassas på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkas negativt”.
Vidare bör skrivningen om bullerfritt helt tas bort med tanke på att vi i Rättviks kommun
inte saknar stora arealer av skog där det rimligtvis är tyst hela året runt, eller har man
tänkt sig att hamna i samma klavertramp som Bollnäs kommun gällande detta?
Det vore väldigt dumt om man i en översiktsplan för en landsbygdskommun skriver in
att det rörliga friluftslivet ska ha företräde över skogsbruket. I lantbrukstidningar har det
stått ett antal artiklar om markägare som får äganderätten påverkad pga att dom varit
snälla och låtit någon göra ett skidspår på sin mark (dessutom har man diskussioner från
Sörskog och Tolvåsspåret i minnet), detta är därför något som de flesta
lantbrukare/markägare är medvetna och vissa fall oroliga över. De flesta spår i
kommunen går idag över privat mark och dom sköts på privat initiativ och det vore
väldigt dumt om kommunen spädde på den oro som finns så att någon markägare väljer
att ta bort sin mark. Jag kan förstå att man vill skriva om det rörliga friluftslivet i en stad
men med väldigt mycket folk på en liten yta men ser inte varför denna skrivelse ska
finnas med för Rättvik, den kommer bara att förstöra mer än den hjälper.
1.2 Svar

Bevarandevärdet för friluftslivet är främst knutet till kulturbygderna och vattendragen.
Kommunens syfte med skrivningen att ”skogsbruket anpassas på ett sådant sätt att
friluftslivet inte påverkas negativt” avser kommunens egna skogsinnehav. Pågående jord
och skogsbruk påverkas inte av riksintresse för friluftsliv (Naturvårdsverket). Text och
planeringsinriktning har reviderats.
Kommunens betonar vikten av god kommunikation mellan kommun och fastighetsägare i
exempelvis frågor om friluftsområden. Detta tydliggörs i en planeringsinriktning under
avsnittet friluftsliv.
Stora opåverkade områden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär enligt 2 § 3 kap i Miljöbalken.
Det är bakgrunden till att ”opåverkade områden” pekas ut i karta 6, samt
planeringsinriktningen ”större sammanhängande bullerfria och opåverkade
naturområden ska värnas för utveckling av naturturism”. Även här ska detta inte
påverka jord- och skogsbruk.

6 (79)
3) Jordbruk/lantbruk. Rättviks kommun bör verka för att lantbruk är en del av den
normala vardagen i samhället. Att verka för utökad lovplikt för nyttobyggnader inom
jordbruk/lantbruk med hänvisning till grannosämja känns därför helt fel. Man borde
istället fundera på vad man kan göra för att stärka inte bara de stora gårdarna utan även
de små lantbruken som hjälper till med att hålla landskapet öppet.
I Kapitel 9.2.2 bör följande mening ändras då den är direkt felaktig: ”För några byar
söder om Rättviks tätort finns beslut om att ta fram områdesbestämmelser för att
åstadkomma detta.”. Det finns idag inga kommunala beslut om områdesbestämmelser
för några byar söder om Rättviks tätort. Det pågår diskussioner med Utby idag men där
har man ännu inte tagit några beslut att det ska bli av. Förutom att meningen är direkt
felaktig så ser vi inte heller vad den tillför i den föreslagna översiktsplanen och anser
därför att den ska strykas ur dokumentet. Översiktsplanen kommer även att användas av
andra myndigheter när man ska utvärdera eller ta beslut för området och om det då står
att områdesbestämmelser ska tas fram för ”några byar söder om Rättvik” så kan det
hända att man väntar med beslut tills dessa bestämmelser är på plats. Detta kan göra att
investeringar skjuts på framtiden eller aldrig blir av och det vore väldigt olyckligt. Av
den anledningen bör den här meningen strykas.
Mitt förslag/synpunkt är att ”några byar söder om Rättvik” stryks från dokumentet med
ovanstående motivering. Sista stycket i kapitel 9.2.2 bör uppdateras i enlighet med det
informationsblad som kommunen har skickat ut angående områdesbestämmelser.
Stycket bör ändras till följande text:
”En förutsättning för områdesbestämmelser är att det måste finnas ett brett stöd och
samförstånd med markägare och boende i varje by. Bestämmelserna utformas utifrån
behoven och förutsättningarna i varje by och tydliggör hur kommunen, boende och
markägare vill att marken inom området ska användas och vilka restriktioner som ska
gälla.”
Vad jag har förstått så är nu de flesta politiker eniga att det inte ska stå något om beslut
om områdesbestämmelser i södra Rättvik.
1.3 Svar:

Texten om områdesbestämmelser har reviderats och meningen om att det finns ett beslut
om att ta fram områdesbestämmelser har strukits. Syftet med områdesbestämmelser är
att se till att översiktsplanens intentioner följs i områden som inte behöver
detaljplaneras. Det handlar bland annat om att skapa tydlighet och underlätta vid
bygglovsärenden samt säkra en likvärdig och rättvis bedömning över tid.
Gång- och cykeltrafik:
Det finns en väldigt viktig kommentar gällande säkerheten kring våra skolor ”Likaså
måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas i anslutning till flera skolor i kommunen.” Tyvärr så
går det inte att utläsa så mycket i planinriktningen vad man tänkt göra med detta.
Som exempel kan vi ta byskolan i Söderås där det bara är ren tur att det ännu inte har
skett någon olycka. Skolbuss, stressade småbarns-föräldrar i bil och barn ska samsas på
den smala byvägen vilket är en omöjlighet. I pressade situationer får det lösa sig genom
att barn får hoppa ner i diket.
Det här är en fråga som måste lyftas högre om inte så kan i alla fall inte ansvariga nu
säga att dom inget visste om det värsta skulle hända.
Mitt förslag/synpunkt är att kommunen skriver in att trafikmiljön kring våra skolor ska
vara säker och oavsett om barn cyklar eller går. Fint att tänka på de så hett eftertraktade
turisterna men se till att vi värnar säkerheten för barnen innan vi svävar ut och ser en
semestrande Björn Ulveus på cykel i Rättvik framför oss.

1.5 Svar:

Brister i trafikmiljön kring kommunens skolor är mycket riktigt något som
översiktsplanen lyfter och som är viktiga att åtgärda. En säkrare trafikmiljö vid skolorna
kan åstadkommas genom fysiska åtgärder, men också genom beteendepåverkande
åtgärder och en bättre trafikplanering. Översiktsplanen innehåller inga specifika
åtgärder utan ska fungera som inriktning för framtida arbete med trafiksäkra skolvägar.
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2.
M. Göras

Då bykaraktären och eller de öppna landskapen har stora värden är det inte lämpligt att
nyttobyggnader för jordbruket eller tillbyggnader på den traditionella bebyggelsen kan
göras utan bygglov.
Kommentar: Att i text efter text skriva om det öppna landskapets betydelse och sen
kräva bygglov på nyttobyggnader för näringen som skapar det öppna landskapet kan väl
inte vara annat än kontraproduktivt.

2.1 Svar:

Översiktsplanen försöker beskriva en problematik som ibland uppstår i områden på
landsbygden som saknar detaljplan och har höga kulturmiljövärden. Här är det inte
alltid tydligt hur bebyggelse ska anpassas till dessa värden. Kommunen ska enligt planoch bygglagen ta hänsyn till allmänna intressen, som t ex kan handla om kultur- och
naturvärden, och väga dessa mot andra allmänna eller enskilda intressen i plan- och
lovärenden. Områdesbestämmelser kan vara ett verktyg som underlättar en sådan
avvägning och säkerställer en likvärdig bedömning i varje enskilt ärende.
Områdesbestämmelsernas syfte är inte att försvåra för enskilda jordbrukare eller andra
boende på landsbygden utan värna sådana allmänna intressen som t ex
kulturmiljövärden eller att inte jordbruksmark ska splittras upp. Se även svar 1.3.
Kommunen består huvudsakligen av vidsträckta skogsmarker med våtmarker, sjöar och
vattendrag.
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen är det moderna skogsbruket.
Samtidigt är det en viktig näring, för att behålla naturvärdena i skogen krävs en
kombination av naturvårdshänsyn, alternativa brukningsformer och skydd.
Kommentar: Att beskriva skogsbruket som det största hotet i kommunen känns som
totalt fel när det är en förutsättning för en av kommunens största arbetsgivare (hedlunds
sågen/husfabriken).
Hänsyn tas i det moderna skogsbruket och den delen jobbas det med varje dag inom
skogsnäringen.

2.2 Svar:

Skogsbruket är en mycket betydelsefull näring för Rättviks kommun, men det innebär inte
att det inte finns möjligheter att hitta samexistens för ekonomiska och ekologiska
intressen för kommunens eget skogsbruk och övrigt skogsbruk. Formuleringen i
översiktsplanen är dock olycklig och kommer att revideras.
Vildmarksspåret/Kopparrännsspåret har stor betydelse för längdskidåkning vintertid, har
goda utvecklingsmöjligheter och lockar också många besökare från andra kommuner.
Kommentar: Har inte kommunen dragit någon lärdom av turerna kring tolvospåret. Ni
skryter om Kopparrännsspåret och dess utvecklingsmöjligheter, men, vems mark går
spåret på då? Jo, det är ju den privata markägaren som ni menar inte ska få uppföra
nyttobyggnader utan bygglov? Tror ni på fullaste allvar att spåret kommer att bli kvar?
Det kommer naturligtvis att sluta på samma sätt som historien visar.

2.3 Svar:

Kommunens lärdom av hanteringen av Kopparrännsspåret är vikten av kommunikation
mellan kommun och fastighetsägare (vilket inte fungerade tillfredställande i det aktuella
ärendet).
Tätortsnära skog ska hanteras med hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen
av skötsel ska avsättas i skogsbruksplanen.
Kommentar: Vad får det hyggesfria skogsbruket för konsekvenser för landskapsbilden?
Om man eftersträvar ett hyggesfritt skogsbruk där skogen förblir gammal finns bara ett
alternativ – att bläda. Blädning är en svår konst som ställer krav på både skogen och
skogsägaren. Skogen måste vara fullskiktad- det måste finnas träd i alla storleksklasser,
och mer av det mindre träden. Och det fungerar bara för skuggföredragande trädslag som
gran. Man bör också vara medveten om att hyggesfria metoder som bygger på upprepade
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gallringar normalt ger lägre virkesproduktion och lägre inkomster och att pionjärträd
som tall och björk får det tuffare.
Det som står ovan är direkt hämtat från skogforsk på deras hemsida.
Fundering: kan kommunen på fullaste allvar mena att vi ska gynna granskogsbruket i det
öppna landskapet och närmiljön i våra byar?
2.4 Svar:

Texten i översiktsplanen bygger på kommunens egna antagna riktlinjer för kommunens
skogsinnehav. Texten har reviderats så att detta tydligare framgår.
Hyggesfritt skogsbruk på kommunens egna skiften har bedömts som lämpligaste metoden
i områden som ligger tätortsnära eller där det bedrivs ett rikt friluftsliv. Hyggesfritt
skogsbruk, där det ska tillämpas, bedöms ge mindre negativ påverkan på
landskapsbilden än hyggesbruk. Dock är formuleringen olycklig då den tycktes innefatta
all skog kring Rättvik och stycket har reviderats.
Det finns en stor potential för att utveckla ett mer extensivt hyggesfritt skogsbruk i
kommunen. Detta gäller särskilt i anslutning till tät bebyggelse där skogen används som
strövområden av närboende. Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för
skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att bruka skogen utan
att marken kalhuggs.
Kommunen ska vara ett föredöme som skogsägare när det gäller hänsynstagande till
sociala värden och natur och kulturvärden samt att förvalta skogen på ett ansvarsfullt
sätt.
Hyggesfritt skogsbruk ska eftersträvas för tätortsnära mark.
Kommentar: se kommentaren till hyggesfritt ovan.
Den mesta skogen är ju privat ägd, ska kommunen påverka hur vi som privata ägare
sköter våran skog?
Om kommunen skulle börja med att sköta sin skog så skulle man ha möjlighet att bli ett
föredöme.
Jag har själv gjort markbyte med kommunen det senaste året och när vi skulle genomföra
det och tittade på eventuell bytes mark så var kommentaren på dom flesta bestånden i
kommunens innehav ”åtgärd snarast” . Det kan inte vara att vara föredöme att ha
bristande skötsel av sina skogar med tanke på kommande generationer. Börja med att
sköta skogen på ett konventionellt sett, med betoning på sköta innan ni trasslar in er på
annat.

2.5 Svar:

Kommunens antagna riktlinjer för skogsbruk har förtydligats i översiktsplanen. Där
framgår det att kommunens skogsinnehav tjänar andra syften utöver virkesproduktion.
Den stora andelen skogsmark som inte ägs av kommunen gör att möjligheter att påverka
hur skogsbruket bedrivs är begränsade. På grund av detta finns svårigheter i att påverka
skogsbruket till mer hyggesfri produktion.
Kommentar: Är det kommunens mening och mål att få flera skogsägare eller så många
som möjligt att börja bruka sin skog hyggesfritt ? så tolkar jag texten.

2.6 Svar:

Kommunen har inte mandat att gå in och påverka hur enskilda markägare sköter sin
skog däremot är kommunen som skogsägare nyfiken på alternativa skötselmetoder som
är långsiktigt hållbara och möjligheterna till att föregå med gott exempel och uppmuntra
alternativa skötselformer. Stycket har reviderats och översiktsplanen har kompletterats
med information om kommunens antagna riktlinjer för skogsbruk och de intressen som
kommunen genom riktlinjerna ska tillgodose.

3.

På MÅNGA ställen, i den löpande texten och på kartor, står det Boda när Boda Kyrkby
är mer korrekt. (Boda börjar i Solberga och fortsätter upp till och med Gulleråsen)

G. Hagelin

Allmänna kommentarer:
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Yttrandet är långt
och relativt detaljerat varför det inte
redovisas i sin helhet. Redaktionella
synpunkterna och
förslag på förbättringar har inarbetats. Frågor som
ställs i yttrandet
eller synpunkter
som inte föranlett
revideringar eller
som av annan
anledning behöver
bemötas redovisas i
samrådsredogörelsen.

3.1 Svar:

•

•

•
•

I april 2017 skickade Bysamfälligheten i Gulleråsen en skrivelse till kommunen
om den totalt ohållbara trafiksituationen på väg 301 genom byn. Någon
reaktion på denna skrivelse har vi inte fått och vi noterar med besvikelse att
frågan inte heller behandlas i FÖP.
Namnen på avsnitten är missvisande. Del 2 kallas för Planförslag utan att
innehålla någon som helst plan. Avsnittet är fylld med texter om vad som ska
ingå i planen samt i en del fall förutsättningar för detta. Del 3 kallas
Genomförande och konsekvenser men innehåller texter till en plan.
Tidsaspekterna är över huvud taget vagt hanterade i FÖP.
I kapitel 1.5 står det att Del 2 avslutas med en områdesanvändningskarta.
Någon sådan har jag inte hittat!

Kommentarer del 1:
•

I rimlighetens namn måste det väl finnas fler sätt än LIS för att få till
landsbygdsutveckling?

I översiktsplanen föreslås fortsatt arbete med trafiksituationen vid väg 301 utreds i en
åtgärdsvalsstudie. Beskrivningen av trafiksituationen på väg 301 har utvecklats. För mer
information Bysamfällighetens skrivelse, och hanteringen av den, hänvisas till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Kommunen delar åsikten om att stora delar av del två innehåller planeringsförutsättningar. Planförslaget är i detta fall de planeringsinriktningar som ska fungera
vägledande i den fysiska planeringen. Syftet med del tre är att visa på konsekvenser och
åtgärder som kan motverka eventuella negativa konsekvenser.
Översiktsplanen innehåller ingen områdesanvändningskarta. Den framtida markanvändningen framgår översiktligt i utvecklingsstrategin och LIS-kartorna. Övriga kartor är
hänsynskartor. Samtliga kartor kommer ligga till grund för fördjupade planer, vilka
kommer att redovisa markanvändningen.
Avsnittet om landsbygdsutveckling har nyanserats.
Kommentarer del 2:
•
•
•

3.2 Svar:

Är ett Riksintresse obligatoriskt dvs tvingande? Hur gör man om Riksintressen
kolliderar med lokala intressen?
Det finns intressant natur som borde skyddas och/eller göras tillgängliga för
friluftsliv väster om Gulleråsen och SV om Dalbyn.
Det finns områden utpekade för vindbruk som inte går ihop med andra
riksintressen, värden för friluftsliv, natur och kultur. Vem har gjort detta
utpekande (staten, kommunen, konsulter)?

Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att
det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar
mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. Tanken är också att riksintressena ska
kunna bli föremål för diskussion och utveckling men även ifrågasättande och förändring.
När det gäller det utpekade området för vindbruk, väster om Gulleråsen, är det
energimyndigheten som pekat ut detta. De utpekade riksintressena fanns inte framtagna
när nu gällande vindbruksplan för Rättvik togs fram. Detta innebär att kommunen inte
gjort några bedömningar av området i relation till andra intressen. Detta kommer att
hanteras i revideringen av vindbruksplanen som blir ett tillägg till översiktsplanen. I
revideringsarbetet ingår att ta ställning till riksintresseområdena i relation till övriga
kommunala värden. Vindbruksplanen kommer att hanteras i likhet med översiktsplanen,
vilket innebär tillfällen för allmänhet m fl att lämna synpunkter och kommentarer.
•

Synpunkter kring redovisning av Fornlämningar och Kulturlämningar.
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3.3 Svar:

Texten om fornlämningar och kulturlämningar har reviderats bl a utifrån synpunkterna.
Det är svårt att redovisa alla lämningar på karta med den skala som används, men både
FMIS och Skogens pärlor används som underlag i den fysiska planeringen. Detta har
förtydligats i text.
•
•

•

3.4 Svar:

”För att behålla naturvärden i skogen krävs en kombination av
naturvårdshänsyn, alternativa brukningsformer och skydd. Vem bevakar att så
sker?
I andra stycket på sidan 64 talas om 12 naturminnen och 9 speciella träd.
Länsstyrelsen har i rapporterna 2006:22 och 2012:09 pekat ut 13 naturminnen
och 10 skyddsvärda träd i kommunen. Är det samma eller andra träd än de som
omnämns i FÖP?
I högra marginalen på sidan 75 omnämns ett dokument som jag förgäves
försökt få tag på via er hemsida och er webmaster. Ni kanske kan hjälpa mig.

Övervakning av skogsbrukets naturhänsyn ligger inom Skogsstyrelsens ansvarsområde.
Det korrekta antalet naturminnen är 13 varav 9 utgör speciella träd.
Om det är kommunens riktlinjer för skogsbruk som efterfrågas finns den under
kommunens hemsida för ”Regler och styrande dokument”
•
•
•

3.5 Svar:

Kapitel 12.3.2 och karta 5: I Skogens pärlor finns betydligt fler skyddsvärda
och vackra områden angivna än vad som tas upp i FÖP där endast en bråkdel
tas upp.
Kapitel 12.3.5: I fjärde stycket talas om ett mål på 20 %. Vad är procenttalet
idag? Vad har kommunen för planer för att uppnå dessa 20 %?
DET ÄR HÖG TID ATT SE TILL ATT DET SOM FINNS KVAR AV
URSKOGEN PÅ HALGONBERGET FÅR ETT ADEKVAT SKYDD.

Eftersom översiktsplanen ska beskriva så många olika typer av värden måste ett urval av
vilka värden man redovisar göras för att dokumentet ska bli överskådligt. Kommunen
har valt att inte redovisa alla skyddsvärda/värdefulla skogsmiljöer utan hänvisar nu
vidare till Skogens pärlor (Skogsstyrelsens hemsida). Övriga mindre naturmiljöer ingår i
större landskapsavsnitt eller riksintressen.
Det är oklart idag hur mycket skog som har skyddats dels för att man tvistar om vad som
betecknas som skydd och inte, dels för att inrättandet av naturreservat och biotopskydd
går framåt i snabb takt. Dock är det fastslaget att vi inte nått målet 20 %. Ansvariga för
att målen ska nås är främst Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna.
Kommunen har reviderat översiktsplanens avsnitt om Halgonberget och kompletterat
med de nya förslagen på värdetrakter för skog.
•
•
•
•

Går man in på dalarnasvatten.se hittar man 6 dokument med bäring på Rättviks
kommun. De innehåller mycken Information som i varje fall författarna till
Kultur och Naturavsnitten i FÖP borde ta till sig.
Kapitel 12.3.8. I den inramade rutan bör finnas en punkt med samma text som
den femte punkten men riktad mot skogsområdena.
Länsstyrelsen har i sin Våtmarksinventering pekat ut 117 områden i Rättviks
kommun. 35 av dem i klass I och II. Dessa myrar är rätt stora. Jag hittar inte
alla i karta 6.
Kapitel 12.4 inklusive karta 6. Här har man helt missat de stora skogarnas värde
för friluftslivet. Området norr om Furudal är märkvärdigt tomt på karta 6. Är
kommunen inte intresserad av Ore skogsrike? Länsstyrelsen har sin utredning
från 1988 pekat ut 72 områden i kommunen som värdefulla för Naturvård och
Friluftsliv. Jag saknar många av dem i FÖP.
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3.6 Svar:

Översiktsplanen ska vara översiktlig och även om det finns mycket och matnyttig
information om våra natur- och kulturvärden så är det inte möjligt att ta med allt.
Avsnitten om kulturmiljö har dock reviderats.
Det är inte möjligt att ange alla områden med naturvärden då kartorna skulle bli
svårtydda. Kommunen väljer därför att hänvisa vidare till annat underlag.
Kommunen väljer att främst ange de områden som pekats ut som riksintresse,
värdetrakter eller skyddade. Att ange alla områden med värden skulle göra dokumentet
svåröverskådligt och tyvärr är rapporter av äldre slag till viss del inaktuella.
•
•
•

•

•

3.7 Svar:

Andra stycket i kapitel 14.1.1: Vilket kalkverk?
Kapitel 14.1.2: Av allt att döma pågår (smyg-?)projektering av ett nytt
kalkbrott vid Hansänget mellan Boda Kyrkby och Änderåsen.
Kapitel 14.2.1: Till vattenkraft hör ofta kraftverksdammar och vattenmagasin.
Det finns en kraftverksdamm i form av Tranusjön NV om Furudals bruk. Där
tillät man för några år sedan en höjning av dämningsnivån, vilket bland annat
medförde att en av kommunens bästa lokaler gör Mosippa dränktes. Liknande
tilltag bör bevakas/hanteras/motverkas i FÖP.
De stora sjöarna Oresjön, Skattungen, Siljan och Ljugaren är vattenmagasin.
Periodvis har de mycket låg vattennivå vilket är tillåtet enligt gamla
vattendomar. Kommunen borde verka för att dessa domar ändras så att lägsta
nivån inte tillåts vara så låg. Flera av vattenkraftverken i kommunen är små,
men då vi siktar på ett fossilfritt samhälle bör kommunen satsa på att behålla
dessa. Alla bidrag räknas Det har tidigare funnits ännu fler små kraftverk
(Fjäckan, Arvet, Gillerfors med flera). Det kanske är dags att återuppliva dem.
De dammar som då kommer att finnas kan hjälpa till att lösa problemen i
kapitel 15.4.
Kapitel 12.4.2: Här borde man även ta med områden med rik flora. Det finns
många som tycker om att njuta av floran. Ett exempel är Solberga kalkbrott
med unika geologiska, botaniska och entomologiska värden.

Rättviks kalkbruk ska det vara. Tack för påpekandet!
Tidiga prospekteringar nämns inte i översiktsplaner.
Översiktsplanen ska bland annat ta hänsyn till MKN för vatten. Avsnitt om sådant har
kompletterats. Däremot är en översiktsplan inte ett dokument som ska gå ner i detaljnivå
och uppge specifika lokaler för skyddsvärda arter. Detta kan komma att hanteras i
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner eller som i det aktuella fallen tillståndsprövning
enligt Miljöbalken.
Översiktsplanen ska hantera vattenkraftsfrågorna på ett översiktligt plan, dock inte ta
ställning till enskilda domar och dammar/kraftverk såvida de inte ägs av kommunen
själva.
Solberga anges nu som ett botaniskt intressant besöksmål.
•
•

3.8 Svar:

Vad är en sprickgrotta?
Varför inte uteklassrum vid varje skola?

En sprickgrotta är en förskjutningsgrotta, en grotta som uppkommit genom
förskjutningar eller sättningar i berget.
För närvarande finns det projektanslag för en förstudie. Utifrån vad förstudien kommer
visa kommer ett antal uteklassrum föreslås, förhoppningen är att det blir fler än två. I
vissa fall kommer ett uteklassrum kunna användas av flera skolor.
•
•

Finns det verkligen någon i kommunen som är beroende av jakt och fiske för
sin försörjning ?
Finns det inte ett fjärrvärmenät i Furudal?
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•

3.9 Svar:

14.3.2: Här borde det läggas in en text om förbättrad tillgänglighet dvs frihet
från störningar. Speciellt för lågspänningsnätet som på många håll är gammalt
med luftledningar och t.o.m. blanktråd.

Jakt- och fiske är av betydelse för kommunens invånare dock är det oklart hur många
som är beroende av jakt- och fiske för sin försörjning. Tveklöst är det ett stort
fritidsintresse.
Nej.
Översiktsplanen är inte rätt forum för att påverka kommunens dialog med Dalakraft.
•
•
•
•

3.10 Svar:

Tredje texten i rutan i kapitel 14.2.2 samt inledningen till 9.3.1: Varför det? Är
det inte att lägga sig platt inför krav från överheten.
Kapitel 14.5.2: Jag blir inte klok på texten i detta avsnitt. Täcker man in även de
som får slamtömning av sina egna avloppsbrunnar ?
Vad är spillvattennätet?
Kapitel 15.1: Kapitlet fokuserar på buller från trafiken, Men det finns en del
industrier mm i kommunen som bullrar rätt mycket.

Riksintressen oavsett slag ska redovisas i översiktsplanen.
Stycket har reviderats och är förhoppningsvis mer tydligt nu.
Spillvattenledning är i princip samma sak som avloppsledning.
Översiktsplanen ska behandla de större bullerkällorna i kommunen. Av stycket framgår
det nu att även vissa industrier och täktverksamhet kan orsaka buller.
•
•

•

•

3.11 Svar:

Kapitel 15.3 och karta 8: Har det inte funnits ett impregneringsverk i Furudal?
Kartan ät lite otydlig. I norra Boda finns en prick för deponi. Men det finns
minst två.
Kapitel 15.4. Problemet med översvämningar vid skyfall etc. kan väl delvis
undvikas om vattenmassorna tillfälligt magasineras i våtmarker eller dammar.
Därför bör man inte fortsätta den rivning av dammar som pågår. Kalhyggesbruk
är inte heller bra för att ”spara” vatten i naturen.
Kapitel 11 och/eller 14.3. Här bör läggas in krav på vägbelysningen, vilken idag
sköts av Dala Energi även på Enskilda vägar. Belysningen är dålig på många
håll i byarna och underhållet är kraftigt eftersatt. Kommunen och Dala Energi
tycks dessutom har olika uppfattningar om vad som anser vara rimlig tid för att
laga trasiga lampor etc.
Kapitel 12.4.7 med flera. Det finns ju även ”oblodiga” former av jakt.
Exempelvis fågelskådning och viltsafaris.

Kartan är översiktlig och prickar som ligger nära varandra kan på denna skala kan
ibland sammanfalla. Endast de som har klass 1 och 2 anges. Deponierna/tipparna som
nämns i yttrandet kan vara av lägre klass eller helt oklassade och ska därmed inte anges
i översiktsplanen.
Vid rivning av dammar ska även hänsyn till andra intressen tas vilket görs i
tillståndsansökningarna för utrivning.
Frågor om enskilda ärenden om belysning får hanteras av förvaltningen.
Avsnittet om friluftsliv har kompletterats med kort text om fågelskådning med mera.
•
•

12.4.5: Här talas on Granåsen. Men den ligger väl i Faluns och Leksands
kommuner.
I 12.2.5 och flera ställen talas om den värdefulla Landskapsbilden. En väsentlig
del av denna är sjöarna och deras vattenspeglar. Det torde då vara ett intresse att
bevara dessa. Tyvärr pågår idag aktiviteter för att ta bort vattenspeglar genom
att riva dammar. Dessa aktiviteter är kontraproduktiva och bör stoppas då
kommunen säger sig värna om Landskapsbilden.
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•

•

3.12 Svar:

Avsnitt 6.7 och karta 1 ger en del frågor. På kartan ser det ju bra ut med ett stort
område som man tror har någon form av skydd. I själva verket är det mesta
kalhugget där och markberett ibland med brutala metoder. Område innefattar
fler fäbodar än Dansbodarna (Bondbodarna, Myggbo, Långbodarna,
Bergbodarna och kanske fler, kartan är otydlig). Vilket reellt skydd har de?
I avsnitt 6.7 står det ”fäbodar med tillhörande brukningslandskap”. Detta
landskap bestod inte bara av fäbodtäkten utan till största delen av den
omgivande skogen. Denna är som sagt till stor del borthuggen i området.Finns
det en bättre karta någonstans?
Näst sista punkten i rutan på sidan 30. Varför lägga krut på det? Är det inte bra
att ha ett område med dubbelt skydd?

Det är en kommunöverskridande trakt och därför tas den upp här.
Utrivning av dammar föregås av tillståndsprövningar och där beaktas diverse aspekter
och det är inte alltid man kan ge landskapsbilden företräde. Det är också en fråga om
vilken skala man hänvisar till när det gäller landskapsbilden och kommunens
förhoppning är att översiktsplanen är förtydligad i detta avseende.
För tydligare karta hänvisas till Länsstyrelsens RUM-material som går att hitta på deras
hemsida. I kartan går att få mer information om status mm.
Detta är främst en fråga om tydlighet och påverkar inte riksintressenas syften.
Kommentarer del 3:
•
•
•

3.13 Svar:

Apropå områdesbestämmelser för byar: vad gör man för de kultur- och
naturmiljöer som ligger utanför byarna?
Buller uppstår vid andra verksamheter än trafik. Man bör väl ta hänsyn till allt
slags buller vid alla aktiviteter i FÖP?
I kapitel 16.1 talas om prioriteringar osv för kommunens nämnder,
förvaltningar och bolag. Här kanske man även bör ta upp
bemanning/kompetens. Ganska mycket i FÖP handlar om natur/naturvård. Idag
sköts det av en (vakant?) halvtidstjänst. Det verkar vara alldeles för litet!

Kulturvärden utanför område med områdesbestämmelser kan värnas med hjälp av
annan övergripande reglering, t ex kulturmiljöprogram, vilket översiktsplanen föreslår
ska tas fram för sammanhängande kulturhistoriskt intressanta områden.
I karta nr 8 framgår idag identifierade områden som störs av buller, inte bara buller
från trafiken.
Personal och kompetens är en angelägen fråga för kommunen, men hanteras inte i
översiktsplanen.
1) På flera ställen i texten tex tredje punkten i kapitel 2 hävdas att LIS är bra för turism
och fritid. Jag förstår inte det. Det torde väl vara tvärtom. Bebyggs stränderna hindrar
man ju turismen och fritidslivet/friluftslivet !
2) Kapitel 4: Jag förstår inte urvalet av LIS-områden. Ni föreslår en del rätt små och
oexploaterade sjöar medan större och redan exploaterade undviks (Ensen, Gravsjön,
Mullasen osv). Dessutom finns det väl en stor potential kring –aspensjöarna NO om
Dalfors.
3) Kapitel 6.1 och kartan på sidan 8. Den färg som valts för att markera områden på 100
meter kring byggnader gör att de knappast syns, speciellt för mindre ansamlingar av
byggnader.
Vad är definitionen av byggnader ? Om ni menar beboeliga hus har ni missat väldigt
många av dem som finns ute i skogarna !!! (Jag kan ha missat en del av dessa på grund
av färgvalet.)
Vad är en buffert? Och menar ni radie eller diameter för cirklarna?
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4) Kapitel 8 fri passage: Här är FÖP naiv. De som har hus nära stränder uppvisar redan
idag stor kreativitet i att göra åtgärder som gör att man känner sig ovälkommen vid
stranden (skyltar, staket, bryggor, gräsmattor, hundar, utemöbler, utskällningar osv.).
5) Kapitel 8 järnväg: I kapitel 15.5 i Del 2 är avståndet 70 meter till bostadshus.
6) I teckenförklaringarna under kartorna saknas i de flesta fallen Fornlämningarna.
För fornlämningarna gäller vidare att de i många fall (Stenåldersboplatser,
järnframställningsplatser mm) inte är punktformiga utan kan ha en ganska stor
utsträckning. Jag tycker mig vidare se att man missat en del fornlämningar som borde
vara med på kartorna.
7) Stränderna längs kommunens större sjöar (Skattungen, Oresjön, Tjällassen, Siljan och
Ljugaren) har varit bebodda/använda i långa tider. Innan man förklarar någon av dem
som LIS borde det göras arkeologiska undersökningar av alla berörda stränder.
8) Kapitel 9: För flera av LIS-områdena påpekas att de är nära kommunens geografiska
centrum. Det ger två frågor:
1.
2.

Vad spelar det för roll?
Var ligger detta centrum? Drar man en linje mellan kommunens södra och norra
spets ligger mittpunkten i Furudals bruk. Gör man samma sak för de östra och
västra ändarna hamnar man vid Bjutjärn. SGU/Artportalen tycks anse att
kommunens mittpunkt ligger mellan Avlassen och Brandstjärn.

9) 9.1 Oresjön Furudal 2: Området öster om Andåns mynning fram till den stig som är
utsatt på kartan heter Slipstensudden. Det finns en rätt hög/brant strand där. Det förklaras
av att det rör sig om ett gammalt stenbrott. Man bröt sandsten där att användas som
slipstenar eller sättstenar i masugnen i Tenning. Arkeolog från Dalarnas museum har
varit där och mätt in området. Knappast något för LIS alltså.
10) 9.1 Ejheden. De förvånar mig att man tagit med detta. Ejheden ligger ju mitt i
Sveaskogs så kallade Ekopark. Jag trodde att det automatiskt uteslöt all form av ny
bebyggelse. I texten omnämns inte att Ejheden ligger mitt mellan två stora föreslagna
vindkraftsparker. Detta faktum torde dock i realiteten avhålla alla intressenter från att
bygga där. I naturinventeringen (Bilaga 1) står att ingen bebyggelse bör tillåtas. Trots det
finns ett LIS område utritat på norra sidan av Lillejen.
11) 9.5 Bysjön: Är det verkligen korrekt att VA nätet är utbyggt i västra delen ? Jag tror
inte det. Det finns ett reningsverk i norra delen av Gulleråsen. Den sydligaste anslutna
fastigheten ligger enligt min kännedom på Nilsgatu dvs många hundra meter norr om
Bysjön.
Det finns en badplats på östra stranden av sjön.
Bysjön sägs vara en fiskesjö. Ingen i lokalbefolkningen fiskar dock där än mindre äter
fisk därifrån. Detta på grund av den skit som runnit (fortfarande rinner?) ut i sjön på
Kärvsåssidan
Bland ”Kända värden och intressen” bör nämnas Fornminnen/Kulturminnen. Det finns
sådana.
Vidare bör nämnas att området ligger nära Riksintresse för Vindkraft (kapitel 6.9). Ingen
vettig människa vill väl bygga öster om sjön och sedan sitta å betitta en massa
vindkraftverk som vispar runt över skogskanten.
12) 9.5 Sinksjön. Det står att sjön är dricksvattentäkt. Rätt, men den är också en stor täkt
av industrivatten för Kalkbruket på Osmundsberg. Pumphuset står vid sjöns NV del.
Längs sjöns norra, västra och södra sidor finns en stor fast fornlämning.
I LIS planen är området öster om campingen utritat som LIS område trots att det i
Naturinventeringen (Bilaga 1) står att det bör lämnas orört.
Sinksjön ligger inte bara i Änderåsen utan även Silverberg och Osmundsberg har delar
av sjön. Campingen ägs som exempel av Silverbergs byamän.
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13) I kapitel 10.2 står att man valt bort områden med höga naturvärden. Det håller jag
inte med om. Till exempel förstår jag inte varför man vill ha den västra sidan av Bysjön
som LIS. Det finns en mycket rik flora där. Det är bara att gå in på Artportalen å se
efter.
14) Jag har inte kollat alla sjöar i LIS-planen men i varje fall för Bysjön och Gärdsjön
innefattar de föreslagna LIS-områdena Allmänningar vilka idag används som badplatser,
båtlänningar etc.
3.14 Svar:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

LIS-planen anger att Rättviks kommun ska använda möjligheten till dispens
från strandskyddet för att bl a öka landsbygdens attraktivitet för turism och
fritidsverksamhet. Det kan t ex handla om en turistanläggning där tillgång på
vatten är en förutsättning eller en stor fördel.
Urvalen har skett utifrån tre kriterier med syfte att stärka de delar av
kommunen där LIS bedöms ge störst effekt:
a. Kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintliga tätorter, byar och
bruksmiljöer med närhet till kollektivtrafikstråk
b. Strandområden som redan är ianspråktagna med fritidshus
c. Områden av intresse för besöksnäringen
Färgen justeras så att detta blir tydligare. Bufferten avser en radie från
serviceorten inom vilken LIS bedöms kunna innebära ökat underlag till befintlig
service.
Välplanerade LIS-områden, detaljplaner samt bevakning i samband med
bygglov ska hjälpa säkerställa tillgång till fri passage.
Del 2 och LIS-planen har uppdaterats. För bostäder i högst två våningar bör en
riskhanterings-process genomföras om byggnaderna placeras närmre än 70
meter från transportleder för farligt gods.
LIS-områdenas utbredning ses över med hänsyn till fornlämningarna. Innan
byggnation eller exploatering påbörjas så ska arkeologisk utredning göras där
så krävs.
Se svar ovan (6).
Det är ett sätt att beskriva områdets ungefärliga lokalisering och att det inte
gränsar till annan kommun.
Kommunen delar åsikten om att LIS-område ej bör föreslås öster om Anåns
mynning. (Noteras och ändras? Sandstensbrott, ca 90 m l (Ö-V), 18 m br och
intill 5 m dj. Inga brottytor är synliga på den övermossade berggrundsväggen.
Många lösa och övermossade sandstensblock mellan bergväggen och sjön.
Udden heter Slipstensudden. Påträffad vid besiktning år 2014. (RAÄ dnr RAÄ2018-1836).
Kommunen gör bedömningen att det är byggnader och anläggningar kopplade
till Ekoparken och besöksnäringen som är lämpliga i det mindre området. Det
förslagna området innehåller inte några särskilda naturvärden till skillnad från
omkringliggande områden i ekoparken.
VA-nät är ej utbyggt i västra delen. LIS-planen korrigeras.
LIS-områden markerar områden där förändrad användning kan prövas, men
där varje enskilt läge måste prövas mer i detalj. Innan exempelvis byggnation
kan inledas måste det föregås av en bygglovprövning där de särskilda
förutsättningarna på platsen ingår i bedömningen.
Kommentaren noteras.

Vad som saknas
1.

2.

3.

I Del 1 talas om utmaningar på ett bra sätt. Men det finns väl fler? Exempelvis
det avtagande intresset och/eller stödet från andra offentliga aktörer såsom
Staten.
Det finns andra ”offentliga” aktörer såsom Sveaskog och Telia som kommunen
i egenskap av offentlig aktör borde ha större förmåga att påverka. En uttalad
strategi för detta behövs.
Samma sak gäller beträffande de omkringliggande kommunerna. Leksand,
Mora och Orsa finns ju med i Region Dalarna men vi har ju även en gräns mot
Hälsingland.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Förutom företagare och medborgare finns i kommunen att stort antal
organisationer som har stor lokal kunskap och som bättre än idag skulle kunna
användas i planering för kommunen.
Jag saknar en förteckning/förklaring till de termer som används.
Förutom luft- och vattenföroreningar finns det ju även optiska eller visuella
föroreningar. Dessa föroreningar borde hanteras i planen.
Det finns även ställen där det, åtminstone periodvis, luktar illa. Detta kanske
kan behandlas i samma avsnitt som Buller.
Det finns en berättigad oro för 100-årsflöden och annat som kan dränka olika
områden inklusive skyddsvärd natur. Men det finns ett omvänt hot och det är
uttorkning, tex av våtmarker och andra skyddsvärda områden.
Det finns gott om svamp och bär i markerna. Det finns i kommunen ett,
minskande, antal företag i den branschen och bär- och svampplockning utgör
fritidssysselsättning för många. Dessa verksamheter bör behandlas t.ex. i kapitel
13 och ett nytt avsnitt efter 12.4.7.
Det saknas ett avsnitt med Referenser och Källor/Källdokument i
huvuddokumentet.
Jag saknar ett resonemang om underhåll. Det talas en hel del om investeringar
för framtiden, men allt ska ju åxå skötas.
I kapitel 11.6 talas om flygtrafik. Det räcker definitivt med Dala Airport.
Kapitel 14.1 och 14.2 handlar om energiproduktion respektive
energidistribution. Jag saknar ett kapitel om energieffektivitet/besparingar.
Antagligen skulle satsningar på detta område betala sig sabbare än satsningar på
många andra områden. Varför kan inte kommunen sätta upp ett mål att varje år
fram till 2030 spara X kronor, procent eller MWh av/för sin energiförbrukning
Kapitel 14.6 handlar om hushållsavfall (som jag läser det). Men det finns ju
även industriellt avfall och diverse tippar (från SMA och tippen vid 301an
söder om Baggetorp som exempel). Här saknas riktlinjer.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) administrerar bland annat databasen
Artportalen. I denna finns uppgifter om så kallade Floraväktarlokaler. Dessa
lokaler hyser kärlväxter av hög skyddsklass och stort bevarandevärde.
Lokalerna övervakas av frivilliga krafter. I Rättviks kommun finns trettio
sådana lokaler. (En förstördes sommaren 2017 av Trafikverket.) De flesta av
dessa lokaler är inte formellt skyddade t.ex. som nyckelbiotoper. För att
undvika plundring och/eller uppgrävning är lokalerna omgärdade av viss
sekretess. Men kommunen borde skaffa sig information om dem samt se till att
de inte förstörs vid markarbeten och annan exploatering.
I Riket finns ett stort antal arter (Växter, djur, lavar mm) som är
utrotningshotade. Dessa arter har då Rödlistats. Rödlistan och lokaler för
rödlistade arter finns i Artportalen. Rödlistningen har gjorts i ett antal ”grader”
av hot. Det minsta man kan begära av kommunen är att vid all planerad
exploatering kontrollera att det inte finns rödlistade arter av de tre högsta
graderna på de platser som är aktuella.
Källor (kallkällor) är en del av vårt kulturarv och ska därför vårdas och skyddas
som andra delar av kulturarvet (fäbodar, kolbottnar, odlingsrösen etc.). De finns
massvis med källor runt om i kommunen. Det finns regler och anvisningar från
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera om skyddet för dessa. Källorna
förstörs dock kontinuerligt framför allt av skogsbruket. Huvudproblemet därvid
är att källorna är dåligt dokumenterade. Skyddet för källorna bör därför skrivas
in i FÖP som ett generellt krav och de bör inventeras före varje form av
exploatering.
193 länder, däribland Sverige, som antagit konventionen för biologisk
mångfald, beslutade 2010 om en plan med ett globalt mål för skydd av natur.
Målet innebär bland annat att 17 procent av landytan ska ha ett ekologiskt
representativt skydd till 2020. Målet ska omfatta sammanhängande nätverk av
väl förvaltade skyddade områden för biologisk mångfald.
Vad tänker Rättviks kommun göra i denna fråga?
Tystnaden i de stora skogarna är en tillgång som nog kan utnyttjas bättre än i
dag för att locka turister och som en välsignelse för stressade ortsbor. I Orsas
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översiktsplan har man tagit med Tystnaden som en tillgång och man vill
dessutom bevara den. Efterföljansvärt tycker jag.
19. I Orsas plan finns en tabell där man listar RIKSINTRESSEN FÖR
NATURVÅRD, NATURA 2000, NATURRESERVAT OCH
NATURMINNEN. Även det något att ta efter tycker jag. Med en sådan tabell
skulle man lätt kunna få svar på frågor typ ”ingår det som står i 7.1.3 bland de
som finns omnämnda i 6.4.” I tabellen kan ni även ta med
kulturminnesmärkena.
20. Det finns lägergårdar, typ Ensro, och aktiviteter som Hockeyskolan i Furudal.
Borde de inte omnämnas någonstans?
21. Ett tilltagande problem är att allt fler vägar förses med vägbommar vilket
hindrar tillgängligheten till stora skogsområden inklusive deras natur- och
kulturvärden.
3.15 Svar:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

4.
H. B. Hulander

Ja, fler utmaningar finns. De angivna är exempel på de som bedömts vara mest
relevanta.
Noteras.
De kommuner som gränsar till Rättvik har fått översiktsplanen på remiss. I
planens finns också planeringsinriktningar som lyfter vikten av samverkan i en
mängd frågor.
Organisationer och föreningar har under samrådet givits möjlighet att lämna
synpunkter och tillföra kunskap på förslaget till översiktsplan.
Ambitionen är att använda lättförståeliga termer så långt som möjligt.
Översiktplanetexten ses över utifrån detta.
Noteras
Noteras
Riskerna med översvämning kan innebära ett direkt hot mot viktiga
samhällsfunktioner varför de är särskilt viktiga att bevaka vid nybyggnation.
Noteras
Referenser och källor framgår i löptexten samt i sidmarginalen under rubrik
”läs mer”. I vissa fall bygger underlaget på erfarenhet och kunskap från
kommunens erfarna tjänstepersoner.
Texten om konsekvenser, i del tre, ses över vad gäller driftskostnader.
Noteras
Energieffektivitet ska genomsyra all samhällsaktivitet och ingår därför i flera
av översiktsplanens kapitel och planeringsinriktningar. Kap 14 förtydligas med
vikten av energieffektivitet.
En kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar hantering är under
framtagande.
Ev rödlistade arter ska hanteras i detaljplaneringsprocessen. Artportalen läggs
in som läsanvisning i översiktsplanens del två.
De källor som finns med i FMIS finns med i kulturmiljökartan, men går inte att
särskilja från övriga forn/kulturlämningar. Innan mer noggrann inventering
finns är det svårt att hantera frågan i översiktsplan.
Arbete med detta sker som del i det nyligen initierade arbetet med grön
infrastruktur som pågår i hela länet.
Noteras
I Rättviks översiktsplan är kartorna tänkta att fylla den funktionen. För den som
vill se alla lager samlade på ett och samma ställe hänvisas till länsstyrelsens
RUM material (se ovan)
Specifika aktiviteter omnämns inte i översiktsplanen
Noteras. Denna fråga hanteras inte i översiktsplanen

Nedanstående synpunkter tar sin utgångspunkt i följande lagstiftning som är aktuell i
sammanhanget: PBL 3 kap 5 § p 1. ”Av översiktsplanen skall framgå grunddragen i
fråga om användning av mark och vattenområden” samt vad länsstyrelsen bl a skall ta
hänsyn till vid samråd PBL 3 kap. 10 § p 5. ”Länsstyrelsens skall verka för att
bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet eller till risk för
översvämning eller erosion. När man läser förslaget till översiktsplan finns vad gäller
Furudal ingenting sagt om lämplighet och risker med bebyggelse nära Hedlunds Timber
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AB, som i miljöbalkens mening är miljöstörande verksamhet (klassas som B-anläggning)
och kräver miljötillstånd av länsstyrelsen. Miljöpåverkan från sågverk sker främst ifråga
om; (källa Naturvårdsverket)
-

Buller och transporter, bullergräns normalt 55 dB dagtid och 45 dB nattetid
Utsläpp till mark och vatten
Kemikalieanvändning
Avfall
Ibland markvibrationer (vårt tillägg)

Om det finns bebyggelse i omedelbar närhet till sågverk kan följande upplevas störande
(Naturvårdsverket):
Virkesinslag, oväsen vid flislasting, timmerintag, sortering, satsning av torkar,
kontinuerligt buller från virkestorkning, luft och rökgasfläktar, processer för barkning,
justering och kortvarigt buller från timmersortering, lastning, lossning osv.
Ovanstående gäller generellt om större sågverk frånsett att de har miljötillstånd, ökade
risker för olika slag av miljöpåverkan finns ju alltid i nära omgivning av miljöfarlig
verksamhet. Det är ju bl a därför so tillsyn av dessa sker av länsstyrelsen. Verksamheten
har över tid även expanderat och utökat produktionen, vilket kan vara förståeligt. Men de
kanske inte byggde nära sågen hade räknat med, men det understryker ju ytterligare
vikten av att inte ha bebyggelse för nära. Därför föreslår jag en övergripande riktlinje för
att minska risken för störningar och konflikter med dem som eventuellt vill bygga
permanentbostäder eller fritidsbostäder nära Hedlunds Timber AB. För bullerstörningar
mm enligt van kan det vara lämpligt med en skyddszon för nytillkommande byggnader
inom en radie på exempelvis 500 m från sågverket. Observera att förslaget inte är kritiskt
tills sågens verksamhet utan endast i likhet med Naturvårdsverkets skrivningar i frågan
vill minska risken för störningar vid nybyggnation dvs dessa bör inte tillkomma alltför
nära. Därav förslaget om en s k skyddszon för nybebyggelse.
4.1 Svar:

Yttrandet är i linje med översiktsplanens intentioner. Skyddsavstånd finns föreslaget och
redovisas i karta 8. Skyddsavstånden i karta 8 kan vara svåra att överblicka när skalan
täcker hela kommunen. Skyddsavstånd till verksamheter i kommunens primära
serviceorter kommer även behandlas i kommande fördjupningar av översiktsplanen.

5.

Förslaget till "Översiktsplan för Rättviks kommun 2030" ger i allt väsentligt en god
överblick över kommunens ambitioner i ett medellångt perspektiv. Planen har en tydlig
och positiv strategi att söka stärka befolkningsutvecklingen och öka kommunens
attraktionskraft på olika plan. Här utgör förslaget till LIS (Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) den enskilt viktigaste komponenten och genomförandet kommer
sannolikt bli av avgörande vikt för en positiv utveckling.

S. Risberg

I likhet med nuvarande förankringsprocess, där informations-/samrådsmöten varit en
viktig del, är det angeläget med en öppen dialog även i en kommande genomförandefas.
5.1 Svar:

Kommunen håller med om att samråd är viktigt även i påföljande planering. När det
gäller LIS kan dessa områden utgöra skäl för dispens från strandskyddet. Ärenden då
strandskydd söks enligt denna dispens kommer även följa de lagstadgade processer som
finns för t ex detaljplanering eller bygglovsgivning.
(Del 1, s.20). Kategoriseringen av områden är inte helt trivial. Exempelvis kan
skrivningarna kring de sekundära serviceorterna, där intentionerna är "att inga större
kommunala satsningar ska ske ....för att befrämja bebyggelseutveckling....", uppfattas
som att de tillsvidare ska hållas vid liv "med konstgjord andning" - risk för känsla av
diskriminering. Skrivningarna bidrar inte till ökad framtidstro och riskerar leda till
minskat lokalt engagemang i ett utvecklingsperspektiv.

5.2 Svar:

De sekundära orterna är mycket viktiga som servicepunkter på landsbygden. Som
översiktsplanens del 1 beskriver är det angeläget att behålla den service som finns och
främja etableringar som innebär förstärkt service. Texten kommer att revideras för att
betona de sekundära serviceorternas vikt ytterligare.
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(Del 2, s.54). Här konstateras att Trafikverket upphört med underhållet av järnvägen på
sträckan Bollnäs-Furudal 2015. I planeringsinriktningen för godstrafik (s.55) ska
kommunen verka för ökad kapacitet för godstrafik på järnvägen, men i det följande är
det enbart Dalabanan som omnämns explicit.
Här föreslås en mer offensiv strategi, där kommunen aktivt engagerar sig, tillsammans
med andra berörda kommuner, med målet att restaurera och ta i anspråk även denna
bandel för framtida gods- och ev. persontrafik.
5.3 Svar:

Kommunen kommer prioritera satsningar på Dalabanan, framför järnvägen FurudalBollnäs när det gäller ökad kapacitet för godstrafik, vilket bedöms ge högre
samhällsnytta.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
- Bilaga till Översiktsplan för Rättviks kommun:
Tillgängligheten till stränder för det rörliga friluftslivet är centralt och måste preciseras
tidigt i processen för en snabb förankring och övergång till genomförandefas. Särskilt
viktigt är att säkerställa tillgången till t ex badstränder, båtplatser/bryggor, e t c, som
under lång tid använts för dessa ändamål ute i byarna.
Två specifika exempel är Skattungen, Tenninge-Näset (2), strandområdet söder
Rugesbäcken (samfällighet) och badstranden vid Sandbacken (i Sandbacksvägens
förlängning).

5.4 Svar:

Kommunen instämmer i synpunkterna om att LIS-områden inte ska påverka
allmänhetens tillgänglighet till bad mm. Om nybyggnation el dyl blir aktuellt i de
uppräknade områdena måste det föregås av en bygglovsprövning där allmänhetens
tillgång till ett område väger tungt.

6.

Jag vill att LIS-området i Bleckoviken sträcker sig längre norrut mot Trugudden.
Åtminstone fram till fastigheten Övre Gärdsjö 3:6.

Å. Olsson

Naturvärdet som är placerat på fastigheten anser jag vara felaktig. Den delen av
fastigheten består av ungskog planterad i mitten av 1980-talet. Det står tre evighetsträd i
form av tallar lämnade i avverkningsskedet på platsen. Uppfyller inte kriterier för ett
naturvärde.
I strandlinjen söder om fastigheten spred sig en eld på 90-talet men inga träd blev ens
brända då det bara var ris (blåbärsris och lingonris) som brann. Mängden kol som
tillfördes marken vid den branden torde var obefintlig.
Jag ser inga konstigheter i att flytta gränsen för LIS-området så att även Övre Gärdsjö
3:6 kommer inom området.

6.1 Svar

Längs en relativt lång sträcka av Bleckoviken är förslaget att det ska finnas ett LISområde. Utöver det utpekade naturvärdet vid Övre Gärdsjö 3:6 så är stora delar av
strandområdena i närheten skyddsvärda utifrån att det är sanka områden. Utöver LISområden så går det alltid att pröva enskilda bygglov på andra platser. Lämpligheten av
att bygga längs stranden längre norrut utreds i senare prövningsprocess. Det finns
därför inte finns anledning till förändringar av LIS-plan eller översiktsplan.
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7.
P. A. Mårthans
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7.1 Svar:

Inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas från kommunens håll och synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplan eller LIS-plan. Kommunen beklagar att
du upplever dig illa behandlad av kommunen. Du kommer förhoppningsvis få enklare att
bygga din komplementbyggnad då även din tomt ingår i det tilltänkta LIS-området.

8.

Angående Lis-område Oresjön, Furudal (1) Vid vägen Lindensänget bör Lis-området
börja norr om fastigheten Arvet 1:14. Åkermarken söder om Arvet 1:18 bör också
undantas som Lis-område, eftersom jag tycker att Lis-områden endast ska omfatta
skogsmark. Öppna landskap bör undantas.

P. Rustas
8.1 Svar:

Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet 1:14 och 1:18 är precis som
övriga LIS-områden sträckor där förändrad användning kan prövas, men där varje
enskilt läge måste prövas mer i detalj. Innan exempelvis byggnation kan inledas måste
det föregås av en bygglovprövning. Synpunkten föranleder därför inte någon ändring av
översiktsplan eller LIS-plan. Synpunkten om den odlade marken är helt korrekt och LISplanen anger också att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas"
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9.
B. M, Essel
H. Bergfeldt
M. Bergfeldt
M. Matsson
M. Engeberg
L. Engberg
N. Engberg
M. Engberg
Å. Eriksson
J. Woxblom
K. Woxblom
A. Johansson
R. Bruhn
J. Lingvall
E. Lindahl

9.1 Svar:

Rättviks kommun kan göra mer för att öka invånarnas delaktighet och möjlighet till att
engagera sig i samhällsplaneringen. En av översiktsplanens strategiska inriktningar är
att kommunens arbetssätt ska uppmuntra invånarna till att delta i samhällsplaneringen,
t ex genom dialog under arbete med detaljplanering. Översiktsplanen har funnits att läsa
i stadshusets foajé, på kulturhuset/biblioteket i Rättvik, på biblioteken i Furudal och
biblioteket i Boda kyrkby under bibliotekens ordinarie öppettider. Utöver dessa platser
har översiktsplanen varit tillgänglig på kommunens hemsida, där det också funnits
möjlighet att direkt fylla i synpunkter.
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9.2 Svar:

Kartan på sid 9 är en sammanställning av vilka sträckor längs sjöar där LIS-områden
föreslås (gröna linjer) och där varje detaljkarta anger något mer preciserade lägen.
Rödmarkerade sträckor markerar längre sträckor eller hela sjöar som inte föreslås ha
några LIS-områden. Hänsyn har tagits till riksintresset för rörligt friluftsliv och
synpunkterna föranleder därför inte någon ytterligare ändring av översiktsplanens del 4.

9.3 Svar:

Kommunen föreslår därför att det ena av de två områdena, LIS-området direkt söder om
Ore kyrka, utgår.
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9.4 Svar:

Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet är precis som övriga LIS-områden
sträckor där förändrad användning kan prövas, men där varje enskilt läge måste prövas
mer i detalj. Innan exempelvis byggnation kan inledas måste det föregås av en
bygglovsprövning. Kommunen delar synpunkterna om att LIS-områden inte ska hindra
företagande eller friluftsliv och den odlade marken ska värnas. LIS-planen anger också
att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas". Synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplanens del 4.

9.5 Svar:

I nästa skede kommer översiktsplanen och LIS-planen att ställas ut. Då finns möjlighet
att yttra sig igen. Inga fler möten är planerade, men man är alltid välkommen att ställa
frågor om planernas innehåll.

9.6 Svar:

Information om kollektivtrafiken bedöms vara för detaljerat för översiktsplanen.
Dalatrafiks hemsida samt andra, mer uppdaterade kanaler kan redovisa sådant på
bättre sätt.

9.7 Svar:

Texten om väg 301 utvecklas. En ny planeringsinriktning föreslås som innebär att
kommunen ska verka för att tillsammans med Trafikverket genomföra en
åtgärdsvalsstudie för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter
längs väg 301.
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9.8 Svar:

Synpunkten noteras och utreds vidare i kommande fördjupningar av översiktsplanen.

9.9 Svar:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Furudal utreds vidare i kommande fördjupning av
översiktsplanen. Önskemålet om att förlänga gång- och cykelvägen kan även inrymmas i
den åtgärdsvalsstudie som föreslås längs 301.

9.10 Svar:

Synpunkten noteras och utreds vidare i kommande fördjupningar.

10.
I. Östlund

10.1 Svar:

I inventeringen har området undantagits från att föreslås som LIS-område då det utgör
riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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10.2 Svar:

Översiktsplanen med tillhörande LIS-plan är ett levande dokument som kan revideras.
Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år, detta kan dock göras tidigare. I
dagsläget prioriterar kommunen inte nya utredningar av områden. Din synpunkt tas med
till framtida revideringar av LIS-områden.

11.

I stort:

M.
Werkmäster

Att det i Rättviks kommun finns många som bedriver jakt, fiske, skogsbruk, småskaligt
jordbruk/djurhållning eller arbetar inom näringar som är beroende av skogen, tycks helt
falla bort. De få rader som omnämner detta står inte i proportion till antalet medborgare
som har detta som främsta inkomstkällor eller livskvalitetshöjande sysselsättningar.
Detta bör givetvis helt omvärderas för att bättre spegla medborgarnas verklighet.
Översiktsplanen bör på ett realistiskt sätt redovisa hur den avser tillvarata sådana
intressen så att det åtminstone väger jämnt med exempelvis motstående intressen.

11.1 Svar:

Kapitel 13 har delvis reviderats och betydelsen av de areella näringarna har lyfts
ytterligare.
Angående 9.2.2 Planering på landsbygden:
I förslag till Översiktsplan talas på flera ställen varmt för Områdesbestämmelser och i
flera fall skrivs att sådan redan beslutats eller ska tas fram. Sådant beslut finns inte.
Varför just Södra Rättvik ska omfattas av sådana bestämmelser framgår inte. Det skrivs
att i mindre, men tätbebyggda byar som inte är detaljplanelagda uppstår idag ofta
diskussion om hur marken ska användas. Underlag saknas för varifrån sådant påstående
kommer. Det tycks taget ur luften. Undertecknad har aldrig stött på en sådan diskussion
annat än vad som rör enskilda ägare/brukare och det är i så fall deras ensak. Det kan
knappast vara kommunens intresse att i strid med äganderätten lägga sig i sådant.
Det anges att det finns risk för grannosämja. Även här saknas underlag. Det verkar taget
ur luften och sakna relevans.
Det står vidare att beslut finns för några byar söder om Rättviks tätort angående
Områdesbestämmelser, utan att det vidare framgår vilka dessa byar är eller att sådant
beslut faktiskt inte fattats.
Områdesbestämmelser bör överhuvudtaget inte nämnas i Översiktsplanen.
Områdesbestämmelser är en möjlig tillämpning av vår lagstiftning enligt Plan- och
bygglag (2010:900) och att det ges ett så stort utrymme när det inte ens är aktuellt och
beslut/beslutsavsikt saknas så bör alla referenser till Områdesbestämmelser helt strykas.
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Om Områdesbestämmelser ska redovisas så bör eventuella nackdelar med
Områdesbestämmelser nämnas, exempelvis kostnader för den enskilde.
11.2 Svar:

Se svar 1.2 och 1.3.

12. P.
Söderström

I LIS-planen står det längst bak att "Rapporten är utarbetad av.....". Detta dokument är
inte en rapport utan en del av översiktsplanen, d v s ett dokument med politiska
ställningstaganden. I "faktarutan" namnges sedan framförallt de tjänstemän som varit
med i arbetsgruppen 2013. Det är många tjänstemän och konsulter som varit med och
tagit fram underlag för politikerna att ta ställning till. Att namnge några av dessa ger en
felaktig bild av att det är dom som står bakom LIS-planen. Jag vill att mitt namn tas bort.
Man bör överhuvudtaget inte namnge tjänstemän då detta är ett politiskt dokument. Det
räcker med den allmänna information som finns under kapitel 4 Metod.

12.1 Svar:

LIS-planen är en del av översiktsplanen vilket ska tydliggöras i dokumentet. Namn på de
som deltagit i processen tas bort.

13. A.
Gustafson

Har läst igenom förslaget och kan i stort tycka att förslaget är bra.
Dock vill jag poängtera vikten av SAMFÖRSTÅND under och i genomförandet.
Författarna har skrivit om detta i Pkt 16 Genomförande / Del 3 / sidorna 96-97 och jag
medhåller om detta.

13.1 Svar:

Översiktsplanens intention är att vara ett dialogverktyg och processen att ta fram planen
ska genomföras med en bred krets av berörda.
I tidigt skede av arbetet med denna översiktsplan hölls flera workshops och möten med
medborgare i Rättvik för att samla underlagsmaterial till det som nu är ett förslag till
plan och som nu varit ute på samråd.
Genomfört samråd är en viktig, lagstadgad del av processen för att ge dem som kan bli
berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet blir
därmed en del av informationsinsamlandet som förbättrar beslutsunderlaget. Efter
samrådet kommer det nya förslaget ställas ut ännu en gång för att visa hur
planutformningen bearbetats efter samråd.
I den dialogprocess som genomförs under hela arbetet ges såväl medborgare som
sakkunniga tillfälle att lämna synpunkter. Alla dessa vägs därefter samman.

14.
A. Blom

14.1 Svar:

De två föreslagna områdena vid norra/östra delen av Ljugaren har inte inventerats då
de uppfyller samtliga tre urvalskriterier för LIS-områden. Yttrandet föranleder därför
inga förändringar av LIS-plan eller översiktsplan, utan de LIS-områden som är utpekade
i västra delen av Ljugaren, vid Långnäset och Dådran samt i Norra Tjällassen bör i
första hand nyttjas. Översiktsplanen med tillhörande LIS-plan är dock ett levande
dokument som ska revideras vart fjärde år. Nuvarande process fokuserar på de områden
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som inventerats för LIS, men kan bli aktuella att utreda och komplettera med vid
kommande revideringar av översiktsplanen.

15.
Ö. Olaspers

15.1 Svar:

I nästa skede kommer översiktsplanen och LIS-planen att ställas ut. Då finns möjlighet
att yttra sig igen. Inga fler möten är planerade, men man är alltid välkommen att ställa
frågor om planernas innehåll. Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet är
precis som övriga LIS-områden sträckor där förändrad användning kan prövas, men där
varje enskilt läge måste prövas mer i detalj, exempelvis genom en bygglovprövning.
Kommunen delar synpunkterna om att den odlade marken ska värnas. LIS-planen anger
också att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas". Synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplanens del 4.

15.2 Svar:

Se svar 13.1.

16.
L. Kratz

16.1 Svar:

Kommunen har mycket litet inflytande i dessa frågor, som avgörs av lantmäteriet.
Frågan lämnas därför utanför översiktsplanen. Lantmäteriet styr andelstalen via
”tonkilometermetoden”.

16.2 Svar:

Synpunkten pekar på en viktig del av samhällsplaneringen. I samband med
detaljplanering och bygglov ska alltid hänsyn tas till den trafik som nya och befintliga
verksamheter kommer att alstra och vad det ställer för krav på befintlig infrastruktur.
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16.3 Svar:

Områdesbestämmelser kommer klara ut de principiella frågorna.

16.4 Svar:

Översiktsplanen lyfter flera förslag på verktyg som ska stödja och underlätta i
bygglovsprocessen som t ex fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser och
kulturmiljöprogram.

16.5 Svar:

Huvudprincipen i PBL är att kommunen är huvudman för allmän plats inom
detaljplanerat område. Finns särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt. Det är
huvudmannnen som ansvarar för att ordna och underhålla de allmänna platserna, d v s
gator, parker och torg. Om en vägförening är huvudman för allmänna platser, d v s
enskilt huvudmannaskap, har vägföreningen ansvar för alla allmänna platser i området.
Det går ocks att inom en och samma detaljplan dela upp så att vissa platser har
kommunalt huvudmannaskap och andra har enskilt huvudmannaskap. Det gör det
möjligt att anpassa huvudmannaskapet till de praktiska behov som finns, utan att behöva
göra en detaljplan för varje delområde.
Vägen till Vidablick är hanterad i flera detaljplaner. Syftet med planeringsinriktningen i
översiktsplanen är att ta ett samlat grepp om dessa, försäkra sig om att vägen ”håller
ihop”, se till trafikföringen i ett större perspektiv och justera ev felande länkar. Det
övergripande syftet med ny väg till Vidablick gäller fortfarande.
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16.6 Svar:

Synpunkten noteras. Se även svar 37.1.

16.7 Svar:

Synpunkten noteras. Kollektivtrafiken såväl lokalt som regionalt ordnas av Dalatrafik.
Översiktsplanen noterar att kommunen ska munderlätta för arbetspendling med
kollektiva färdmedel. Planeringsinriktningen omformuleras så att det framgår att detta
ska göra i samverkan med grannkommunerna.

16.8 Svar:

De gång- och cykelvägar som lyfts fram i översiktsplanen ligger längs statliga vägar och
är sedan tidigare lyfta som viktiga satsningar. Övriga behov av åtgärder i cykelvägnätet
ses över i kommande arbete med cykelplan och fördjupade översiktsplaner.

16.9 Svar:

Allmänhetens parkeringsmöjligheter har inte minskats. Tvärt om har flera trottoarer
tagits bort (på en sida av vägen) av skötselskäl vilket möjliggjort gatuparkering i en
utsträckning som gett nya p-platser i centrala lägen.

16.10 Svar:

Synpunkten noteras.
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16.11 Svar:

Stycket avser kommunens egna skogsinnehav men eftersom detta inte tydligt framgår har
texten i översiktsplanen reviderats. Kommunen har ingen möjlighet att i översiktsplanen
bestämma hur enskilda skogsägare ska bruka sin skog. Se även svar 1.1.

16.12 Svar:

Tillkommande bebyggelse i glesbygd är viktigt då det kan möjliggöra generationsskiften,
nyinflyttning och ekonomibyggnader för stora och inte minst mindre jordbruk.
Byggnation ska dock inte ske på ett sådant sätt att det försvårar brukandet av
jordbruksmark och brukningsbar mark ska så långt som möjligt inte bebyggas. Stor
hänsyn ska tas till de areella näringarna.

16.13 Svar:

Hantering av dagvatten bevakas i detaljplane- och bygglovskede.

16.14 Svar:

Något formellt reservat för väg 301 finns inte men diskussioner har förts om behovet av
ny dragning av vägen och dess sträckning genom Rättviks tätort.
Beskrivningen av väg 301 utvecklas i texten. En ny planeringsinriktning föreslås som
innebär att kommunen ska verka för att tillsammans med Trafikverket genomföra en
åtgärdsvalsstudie för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter
längs väg 301.

16.15 Svar:

Även om LIS-områdena är välplanerade och inventerade så måste ny byggnation gå
igenom en bygglovprövning. Då ska också hänsyn tas till grannar, översvämningsrisker,
närhet till gemensamma ytor och samlingsplatser etc. Synpunkten föranleder ingen
ändring av översiktsplanens del 4.
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16.16 Svar:

LIS-området ska inte hindra användning av bad eller gång- och cykelväg och vid
byggnation måste det vara vissa avstånd mellan länsväg och tillkommande bebyggelse.
Synpunkten föranleder inga förändringar av LIS-planen, men översiktsplanen bör ev
kompletteras med tydligare angivande av viktiga gång- och cykelstråk, exempelvis det
mellan Rättvik och Nedre Gärdsjö.

16.17 Svar:

Det är också för Rättviks kommun främmande att vi skulle flytta det nyligen renoverade
reningsverket. Inom reningsverkets skyddsområde ligger redan idag ca 50 tomter med
fritidshus/permanetboenden. Kommunen bedömer är att de tilltänkta campingstugorna
inte kommer medföra några begränsningar för reningsverkets verksamhet.

17.

Specifika synpunkter på föreslaget LIS-område vid Gryssen

A. Mårs

Eftersom jag känner till Gryssen vill jag lyfta fram specifika synpunkter gällande det
föreslagna LIS-området vid sjöns västra sida. Gryssen är en skogssjö som liksom flera
andra av sjöarna i LIS-planen ligger inom riksintresse för friluftslivet samt det rörliga
friluftslivet. På sjöns västra sida har föreslagits ett cirka 600 meter långt område för LIS.
Som det står i beskrivningen är området slitagekänsligt på grund av fuktiga och våta
partier. Området är i princip obebyggt, saknar farbar väg samt förutsättningar att
långsiktigt lösa vatten- och avloppsförsörjning på ett hållbart sätt. Det föreslagna LISområdet angränsar söderut till skyddsvärda områden som är av riksintresse för
naturvården samt biotopskyddsområde.
Riksintresset för naturvård som är markerat invid sjön och de botaniska värdena härrör
till stor del från de speciella geologiska förhållandena i området. Det gäller ett stråk av
”bevarade” sedimentära bergarter, översilningsområden och bäckutlopp. Flera
kalkgynnade och sällsynta växtarter förekommer. I ett ekologiskt perspektiv är mindre
skogssjöar generellt sett betydligt mer känsliga än större vattenförekomster.
En sjö som omgärdas helt av skog eller där ena sidan är oexploaterad och den andra
bebyggd kan uppfattas som en skogssjö. ”Skogssjön” som karaktär är ofta eftertraktad av
turister och närboende på grund av sin avskildhet och stillhet. För att bevara sjöns
attraktivitet bör minst en sida av sjön bevaras oexploaterad. Det kan vara lämpligare att
komplettera i anslutning till befintlig bebyggelse.

17.1 Svar:

Kommunen delar synpunkten om att en sida av Gryssen bör behållas obebyggd och
föreslår därför att det större, sammanhängande LIS-området i nordväsrta Gryssen
utgår. Synpunkterna föranleder i övrigt ingen ändring av översiktsplanen.
Markförhållandena på västra sidan gör området svårtillgängligt och exploatering samt
vägbyggnad med omfattande grävningsarbeten och dräneringar innebär stor risk för
påverkan på sjön. Vägfrågan är ett stort problem. Den stig som går från bebyggelsen i
sydväst och som förr ledde till byns utmarker norrut passerar genom område av
riksintresse för naturvård, biotopskyddsområde, bäckpassager, brant sluttning samt inom
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strandskyddszon. Att anlägga en väg (dispens för strandskydd kanske inte ges i
biotopskyddsområden) där som ska kunna bära tunga fordon skulle innebära det största
ingreppet i hela området med påverkan på naturvärden. Både ett eventuellt anläggande
av en väg genom det känsliga området samt exploatering av västra sidan skulle innebära
att i princip hela sjön skulle ”bli ianspråktagen” för påverkan. Vägfrågan kan inte bortses
från vid planering av LIS-områden. Vid skogsbruk körs virke aldrig ut söderut utan
istället västerut eller norrut. Vid en liten skogssjö leder etablering av bebyggelse i
obebyggda delar till ”större” ingrepp i landskapet och kan påverka friluftslivet negativt.
En exploatering av bebyggelse påverkar ett betydligt större område än den plats som
bebyggelsen sker. I områden i nära anslutning till skyddad natur bör viss restriktivitet
råda med avseende på LIS. Områden som idag inte har särskilda naturvärden kan med
tiden utveckla höga naturvärden.
17.2 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan (9.1)
Det föreslagna LIS-området i väster är obebyggt med undantag för tre mindre stugor
utan farbar väg och elförsörjning. Sjön är av intresse för besöksnäringen i området för
bad och fiskemöjligheter, vilket även nyttjas av bybor samt folk från andra byar och från
Rättvik. Företagsevent kopplat till fisket anordnas ibland. Utplantering av regnbåge och
öring har skett sedan 2003. Just att sjön är en fiskesjö vilket nyttjas av turister och
människor från Rättvik med omnejd är ett skäl varför det är olämpligt att frångå
strandskyddsbestämmelser. Fisketurism och exploatering med bebyggelse är snarare ett
område där olika intressen kan gå isär. Sjöns attraktivitet som fiskesjö ligger i att den
fortfarande upplevs som en ”skogssjö” på grund av de obebyggda delarna.
De bostadshus som finns sedan tidigare vid sjön har anlagts på naturligt torr fastmark.
Av de befintliga enskilda avlopp som finns runt sjön förekommer WC-avlopp till sluten
tank och torrlösningar. Gemensamhetslösningar för avlopp ger större punktutsläpp och
innebär inte per automatik att det är en miljömässig bra lösning.
Gemensamhetsanläggningar kan dock minska risken för förorening av
dricksvattenbrunnar. Gryssen är en naturligt näringsfattig sjö och dess status bör inte
riskera att försämras. VA-planen beskriver i princip bara den nuvarande
avloppssituationen vid sjön.

17.3 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan.
Eftersom området ligger i Siljansringen är det risk för hög radonmark samt radon och
uran i borrade dricksvattenbrunnar. Värden uppmätta i inomhusluft i permanenthus vid
sjön är 3800 bq radon per m3 luft samt i borrad dricksvattenbrunn 72 mikrogram uran
per liter samt 1400 bq radon per liter. I förslaget har det västra LIS-området föreslagits
ända till fram till den 400 kV-ledning som passerar vid norra delen av sjön. Om man
beaktar miljömålet säker strålmiljö så bör ny bebyggelse där människor vistas varaktigt
placeras på tillräckligt skyddsavstånd. Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy så
planerar de att vid nya ledningar se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4
mikrotesla där människor varaktigt vistas.

17.4 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan.
Byn Östbjörka och det föreslagna LIS-området vi sjön saknar kollektivtrafik förutom
skolskjuts. Vad gäller närhet till serviceort så är avståndet från Gryssen och byskolan i
Sätra mer än 7 km liksom till livsmedelsaffär och bensinstation i Boda. I praktiken
motsvarar detta inget ”praktiskt” cykelavstånd.
I kartan har det ritats ut en stig runt sjön. Detta stämmer inte med verkligheten då det
bara finns stig vissa delar.

17.5 Svar:

Även om de angivna avstånden och tillgängligheten stämmer så är området relativt
tillgängligt. Det större, sammanhängande LIS-området i nordvästra Gryssen utgår.
Synpunkterna föranleder i övrigt ingen ändring av översiktsplanens del 4. Stig på kartan
behöver dock korrigeras på kartan.
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18. C. Glasser

Synpunkter till offentliggjort förslag till översiktsplan för Rättviks kommun
Undertecknad inger härmed mina personliga synpunkter på föreliggande förslag till
översiktsplan för Rättviks Kommun, företrädandes av mig helägda lantbruks- och
skogsfastigheterna Rättvik Utby 7:10; Rättvik Furudal 1:71 och de enskilda firmorna
Glassér Corporate Advisors & Vildmark Ore (620324-7165). Synpunkterna inges i
relation till de fyra dokumenten som presenterats och med ett avsnitt med allmänna
kommentarer och synpunkter. Pga begränsad möjlighet att avsätta fritid för arbete med
att besvara och avge synpunkter på föreliggande förslag kommer fokus främst att ligga
på frågor vad avser LIS-förslag som berör mina rörelser och fastighet i området Furudal,
sträckan Tenninge – Näset, trakten Tenninge och dess belägenhet vid Skattungvikens
båda stränder angränsande till Orsa Kommun (se bilaga 1). Vidare området Sörbygge i
södra delen av kommunen som omfattas av riksintressen för kulturminnesvården, där
mitt familjehem och andra lantbruksenhet är belägen i Utby. Svaren är från
detaljkommentarer till övergripande strategiska synpunkter.
Del 1 – Utmaningar och strategiska frågor
Sektion 1.3 och 1.4
Det synes önskvärt att underlag från medborgare dialogen offentlig- och tillgängliggörs
elektroniskt till nästa bearbetning av förslaget av Områdesplan, tillsammans med
inkomna synpunkter på planen. Det synes viktigt att projektorganisationen kompletteras
med personer med vetenskaplig utbildning och förankring till nästa presentation av
planen, så denna redovisas med ett metodstöd och referenser till vetenskapligt,
underbyggda fakta och beprövade praktiker i högre utsträckning. Det synes även
önskvärt att ett notsystem utarbetas där länkning sker till exempelvis
Riksantikvarieämbetets redovisningar av vad som är klassificerat av riksintresse för
kulturminnesvården.

18.1 Svar:

Noteras.
Översiktsplanen bygger i huvudsakligen på nationella, regionala och lokala
underlagsmaterial. De nationella och regionala noteras i texten. Data som presenteras i
kartor och i text kommer främst från Länsstyrelsens RUM-material (regionalt
underlagsmaterial) som i sin tur bygger på statistik i som tillhanda hålls av respektive
ansvarig myndighet. Översiktsplanen utvecklas med text och hänvisningar till
underlagsmaterial.
Utöver att sammanställa befintlig data och gällande riktlinjer består dokumentet också
av politiska ställningstaganden osv vilket gör att det inte är brukligt att använda det
vetenskapliga notsystemet i en översiktsplan.
Sektion 2 Rättviks Kommun
Det synes av vikt att upphöra med den polariserade definitionen av ”permanentboende”
och ”fritidsboende”. Många fastigheter i Rättviks kommun är som påtalats i andra delar
av dokumentet småskaliga, närings, lantbruks- och skogsfastigheter med bostadshus.
Arbetspendling mellan Rättvik och Mälardalen har förekommit i mycket lång tid och det
synes olyckligt om ägare av näringsenhet i Rättvik klassas som ”fritidsboende” som ofta
görs, då det handlar om nödvändigheten av annat permanentboende av samhällsservice
skäl där man har sin intjäning utöver lantbruks-/skogsrörelse. Dokumentet bör lyfta fram
denna kategori kommuninnevånare och tydliggöra deras betydelse och antal i
kommunen, då de är integrala i att upprätthålla de bymiljöer som klassas av riksintresse
för kulturminnesvården i kommunen. Det synes även vara av vikt att tydliggöra de
sociokulturella banden mellan byar och ägande av fastigheterna i fäbodarna, ofta knutet
till jakt, fiske och enskildas ansvar för kulturminnesvård, tillika naturvård över seklerna.

18.2 Svar:

Begreppen fritidsboende och permanentboende används då de kan vara användbara för
att förstå hur kommunens yta används och det är en realitet att vår kommun hyser
många sk fritidshus. Det är dock en viktig poäng att vårt sätt att bo och resa sällan är så
svart eller vitt som begreppen antyder. I det bostadsförsörjningsprogram som kommunen
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ska ta fram blir det viktigt att föra ett resonemang kring den typ av ”dubbelboende” som
lyfts i yttrandet.
I plan- och bygglagen görs ingen skillnad på vilket sätt en bostadsbyggnad används.
Sektion 2.1
Under denna sektion lägesbeskrivs kommunen i relation till Siljans ringen. Ett
omfattande arbete med projektet Meteorum har genomförts med anställda i kommunen.
Ingen referens eller diskussion av detta projekt och dess slutsatser står att finna i
förslaget till Översiktsplan. Vad har Länsstyrelsens fortsatta arbete lett till och vad är att
förvänta framledes vad avser etablerande av eko-park eller andra aspekter med effekt på
mark- och resursanvändning, utveckling av besöksnäringen, natur- och kulturliv och
kunskapskluster samt näringsliv i kommunen?
18.3 Svar:

Projektet Meteorum avslutades 2015. För närvarande finns frågan om geopark hos
länsstyrelsen. Frågan är inte relevant i relation till översiktsplanens syfte och innehåll.
Länsstyrelsen lyfter inte heller frågan i sitt yttrande.
Sektion 3 Rättvik och omvärlden
I denna sektion synes ett antal direkta sakfel och ofullständiga uppgifter att föreligga i
främst avsnitten 3.1. Vidare innehåller flera av avsnitten 3.1–3.6 påståenden och icke
faktamässigt baserade ståndpunkter särskilt i sektionen 3.5. Inget tyder på att
demokratiseringsförloppen i världen reduceras, snarare finns belägg för det motsatta.
Dessa sektioner bör arbetas om och vara mer resonerande då det finns
forskningsrapporter och ståndpunkter som är motstridiga och som redovisats.
Tendensiösa synpunkter som ”Vad händer när en sådan värld skapar grupper som allt
mindre vill lyssna på varandra eller ta till sig varandras åsikter” bör undvikas och
exkluderas till förmån för faktabaserade och refererade evidens. Jag förordar ett
faktabaserat underlag som skulle kunna tas fram med Gapminder och direkt citerade
rapporter från ex Världsbanken, WHO, FN mfl.
Mängden av strategiska dokument, övergripande mål och program som refereras som
relevanta på sidorna 13-17 är mycket svår att överblicka och härleda till den föreslagna
planen, konsekvensanalysen och effektbeskrivningar i olika scenarios i del två och tre
samt bilagan LIS. Det saknas en rödtråd mellan dessa referenser och citat och andra
sektioner och delar av förslaget till översiktsplan. Jag förordar att materialet arbetas om
och presenteras i en struktur i relation till Regeringens pågående arbete med Agenda
2030 och enligt Kommittédirektiven 2016:18, Genomförande av Agenda 2030. Ett
ramverk som tydligt sorterar in alla andra refererade dokument under Agenda 2030s mål
på den nationella och kommunala nivån är önskvärt. Det bör tydligt i not och
referensbilaga framgå hur varje sektion av översiktsplanen för Rättviks Kommun
relateras till hållbarhetsmålen på nationell nivå och kommunal nivå och andra listade
dokument av relevans. Då målkonflikter mellan planer, institutionella förhållanden och
tvingande lagstiftning föreligger skall detta tydligt vara analyserat och diskuterat på en
detaljnivå för allmänhetens bedömningar och delaktighet.
Ett tydligare redovisat metodstöd för upprättad omvärldsanalys är önskvärd. Detta så att
det enkelt kan härledas genom samtliga deldokument i planen, särskilt vad avser analys
till grund för effektutvärdering och redovisning av konsekvenserna av Översiktsplanen i
olika scenarios.

18.4 Svar:

Omvärldsbevakningen har genomförts med hjälp av statistik och utvecklingstrender från
SCB, Boverket, EU och FN. Trenderna för framtiden är inte en exakt vetenskap utan ett
försök att sia om en framtid vi inte kan veta allt om. Färgade/tendensiösa synpunkter ska
naturligtvis undvikas varför omvärldsbevakningen revideras utifrån denna synpunkt.
Se även svar 18.1.
Del 2 Planförslag
Stycke 7.1.2. Kommunikation
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Traditionen att arbetspendla mellan Rättvik och Stockholm Mälardalen synes ännu ha
hög relevans och berörs ej i detta stycke eller på annan plats i förslaget till Översiktplan.
Rättvik har relativt sett kommit långt från Stockholm i relation till städer som Umeå med
regelbundna, billiga flygavgångar från närbelägen flygplats. Det synes angeläget att nya
höghastighetstransporter ovan existerande tågbana utreds som ex. SkyTran med minimal
miljöpåverkan till begränsade finansiella ansträngningar. Stockholm kan med dagens
transporttekniker vara nåbart på 1,5-2 timmar.
KTH leds av en Rättviksbördig rektor och en sammanställning över var kommunens
gymnasieelever studerar vidare på högskolan synes angelägen. DU torde vara av
begränsad historisk betydelse i relation till många andra högskolor i Mälardalen- och
Stockholmsområdet och kanske även Umeå. Arbetspendlingsområdet bör övervägas vara
Rättvik – Mälardalen.
18.5 Svar:

Avsnitt om kommunikation omformuleras så att Mälardalen lyfts fram som mål för
arbetspendling.
Avsnitt 9.2.2
Undertecknad delar inte uppfattningen att de små lantbruksenheternas förutsättningar
skall begränsas ytterligare genom föreslagna detaljplaner i bykärnorna. En sådan
utveckling och reglering riskerar att skada Riksintressena som skall bevaras i byarna i
dess förvaltningsstrukturer och med samfällighetsföreningar på demokratiskgrund som
reglerande för samlivet och gemensamma nyttor och angelägenheter. Byarna har
tillkommit genom gradvis utbyggnad och med de institutionella förutsättningar och
legala förhållanden som nu föreligger sedan medeltiden och framåt i ett flertal byar av
Riksintresse för kulturminnesvården i kommunen. Problemanalysen i stycket 9.2.2.
synes bakvänd. När allt för många bor och lever på avstyckade lantbruksenheter och
brukas dessa som villor och utökade arealer mark anspråkstas för villabyggnation, så
uppstår konflikter och spänningar då den traditionella förvaltningsformen och
samlevnaden i de gamla byarna med sin sociokulturella, historiska utveckling i samklang
mellan boende, småskaliga näringar och en dokumenterat hållbar utveckling vad avser
mark- och resursbehov över århundradena rubbas. Jag hävdar att dessa ståndpunkter inte
är baserade på tillgängliga vetenskapliga fakta och bör seriöst omarbetas i dialog med
riksantikvarieämbetet. Nobelprisbelönad forskning i ekonomi vad avser förvaltning och
institutionella förutsättningar för ”gemensamma resurser” av Eleonore Ostrom åberopas,
vidare studier redigerade av Berkes & Folke (2004) Linking Social and Ecological
Systems – Management Practices ans Social Mechanisms for Buildning Resiliens och
särskilt Sporrong (2004) Dalecarlia in central Sweden before 1800: a society of social
stability and ecological resiliense i denna volym. Studien visar att jordfördelningen i
mindre enheter genom arv inte haft negativ effekt på utvecklingen i regionen eller
ekonomisk bärkraftighet. Studien visar även att det är förvaltningsformerna i byarna och
dess utveckling över tiden som leder till hållbar utveckling. Vi är med andra ord så
gammaldags i våra byar av riksintresse för kulturminnesvården att vi blivit moderna.
Stävanden i annan riktning som Översiktsplanen och dess konsekvensanalyser ge uttryck
för synes således inte vara vetenskapligt och fakta mässigt grundade och bör därför
revideras och / eller förkastas, så att inte väsentliga kulturvärlden och sociokulturellt
redskapsmedierade praktiker som överlevt i århundraden raderas av krav på utsikt över
grannens ägor och vedförråd som är noterat i flera byar och Sörbygge i kommunen.

18.6 Svar:

Områdesbestämmelser tydliggör hur kommunen vill att marken inom området ska
användas och vilka restriktioner som ska gälla eller inte. De områdesbestämmelser som
föreslås för delar av Rättviks kommun har som främsta syfte att åstadkomma en
övergripande reglering till grund för bygglovsprövning. Detta ger tydlighet till nutida
och framtida fastighetsägare samtidigt som det ger en rättvis grund för bygglovgivning
och riktning vid beslut som väger olika intressen mot varandra. Kommunen bedömer
detta som en viktig process som ger rättssäkerhet och tydlighet till alla berörda parter.
Länsstyrelsen och Dalarnas Museum stödjer förslaget.
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Processen för att ta fram områdesbestämmelser regleras enligt plan- och bygglagen och
ska bygga på dialog och väl underbyggda avvägningar Allmänheten har möjligheter att
lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.
”By” måste definieras i relation till riksintressen som skall bevaras för en adekvat analys
och framställan i Översiktsplanen. Enligt Riksantikvarieämbetet finns en flerfaldig flora
av definitioner av byar till att börja med. Vidare kopplas brukade landskap ihop med
avsaknad av träd och fri sikt på många ställen i förslaget till Översiktsplan. Det
väsentliga torde vara att de små lantbruksenheterna och skogsbruken stärks och att
markanvändningen även framledes skall bestämmas av behov och inriktning på
fastigheten och överväganden för ekonomisk bärkraft enligt gällande lagstiftning.
Översiktsplanen ger uttryck för att nejden skall hållas öppen i samverkan mellan
intressenter. Det bästa torde vara att intressera och utbilda kommande generationer av
skogs- och markbrukare att ta ansvar för eget ägande för att hållbart uppnå målsättningen
att bevara och utveckla byarna med dess markarealer och enskilda ägare även framledes.
18.7 Svar:

Noteras.
Länsstyrelsen i Dalarna jobbar för närvarande med en tydligare värdebeskrivning av
riksintressena.
Vad avser Utby har kommunen med ett fåtal intressenter och i otydlig ägar- och
samfällighets dialog initierat en process för att reglera en del av den gamla bykärnan
med områdesbestämmelser. Jag hemställer om att dessa aktiviteter omgående stoppas
upp, tills den övergripande Översiktsplanen för kommunen fastställts efter ordinarie
beslutad processordning. Att vidare beakta är att Sörbygge består av ett flertal byar som
gemensamt skyddas som riksintresse för kulturminnesvården. Detta område bör planeras
och förvaltas på ett likvärdigt sätt och i gemensamma processer om ev detaljerade
markanvändningsplaner skall fastställas efter mer grundlig utredning om de är av godo
eller riskerar att skada skyddade bystrukturer. Sörbygge bör återfå en tydligare
gemensam identitet framledes och utredas i en fördjupad översiktsplanering snarast.

18.8 Svar:

Se ovan om områdesbestämmelser.
Demokrati & genus perspektiv
I översiktsplanen finns demokratiaspekter beskrivna som skall beaktas. Då kvinnor inte
haft rätt att förvalta egen skog, mark och fastigheter innan 1953 i Sverige, synes det
angeläget att utreda, analysera och hämta vägledning huruvida kvinnor (representerande
60% av markägandet i Sverige) fått inflytande och representativitet i
samfällighetsföreningar, jaktlag och som sk byamän i de byar som är klassade av
riksintresse för kulturminnesvåden i Sverige. Undertecknad med systrar i 60-talist
generationen är först generation kvinnor som i Rättviks kommun själva har möjlighet att
förvalta sin mark- och skogs tillgångar. Det är ytterligt viktigt at
samfällighetsföreningarna demokratiseras även i detta avseende med 50/50
representation av kvinnliga och manliga markägare i dess styrelser och förtroendevalda
positioner. Särskilt viktigt synes vara att belysa hur ensamstående, kvinnliga ägare av
lant- och skogsbruks fastigheter uppfattar sin situation, representativitet och
påverkansmöjligheter i byarna, samfälligheterna och i dialog med representanter för
kommunen och myndigheter.
I ett flertal byar förekommer omfattande förstörelse av gamla och nya träd genom att
”någon” slår in giftampuller i oönskade träd på andras ägor. Kommunen bör adressera
dessa förfaranden där endast i Utby under mitt 18-åriga ägande av Kersgården värden för
många miljoner förstörst enligt värderingar tillämpade av försäkringsbolagen. Ett
fullvuxet träd värderas upp till en halv miljon kronor. Det är således omfattande
kriminalitet att skada och döda träd. Kommunen måste i Översiktsplaner och strategisk
dokument klargöra dessa legala förhållanden och att det är oacceptabla agerandet att
åsamka markägare stor ekonomisk skada, för egen nytta bortom lagen. Bildmaterial
kommer att sändas separat som dokumenterar evidens från det senaste årets incidenter
endast på undertecknads ägor. Då dessa aktivitetet från tid till annan bevittnats,

38 (79)
genomförs av namngivna personer och uppges vara förtroende valda i
samfällighetsföreningen i aktuell by av trovärdiga källor, är förloppen givetvis ytterligt
obehagliga och ej förenlig med demokratiska principer. Att tillämpa kollektiv penalism
och trakasserier i sociala sammanhang, lägga årsmöten på lågfredagen som är svensk röd
helgdag med viktiga frågor av pekuniär vikt för den enskilde är givetvis intye heller
förenliga med demokratiska föreningsprinciper och förvaltning. Kommunen uppmanas
att i samverkan med Länsstyrelsen aktivt verka för at stärka de demokratiska- och
associationsrättsliga processerna i samfällighetsföreningarna i kommunen med olika
insatser och aktiviteter.
Kommunen bör även tydliggöra vem som företräder kommunens ägande och röstetal i
samfälligheterna och sitt ägande på ett sådant sätt att sammanblandning av roller i andra
tjänsteuppgifter inte förblir som nu är fallet i Söbygge/Utby. Kommunens revisorer torde
kunna vägleda hur dessa förvaltningsfrågor och ansvar skall hanteras framledes. Dessa
förvaltningsprinciper bör tydliggöras och pressenteras i Översiktsplanen, avseende
kommunens ägande och maktutövning i relation till denna i byarna.
18.9 Svar:

Representation och jämställdhet är viktiga frågor. Skadegörelse är dessutom brottsligt.
Översiktsplanen är dock inte rätt forum för att arbeta med någon av dessa frågor på ett
effektivt sätt.
Hållbar utveckling och ljusföroreningar nattetid
En analys och åtgärdsförslag för sanering av ”belysningsförorenade miljöer” i
kommunen och särskilt i bykärnorna nattetid bör biläggas Översiktsplanen. Gammal
belysningsarmatur inventeras och bytas ut.
Kommunalt påbud om släckt utomhusbelysning nattetid och andra förslag för reduktion
av elförbrukning saknas i förslaget till Översiktsplan. I Utby är allmän vägbelysning
mycket störande för enskilda hushåll.

18.10 Svar:

Utomhusbelysning har en viktig funktion för att skapa trygga och säkra utomhusmiljöer.
Kommunen ser att de positiva effekterna av belysningen överväger de negativa.
I avsnitt 9.2.5 och i efterföljande planeringsinriktningar står om förnyelsebar energi.
Avsnitt 9.2.5 heter i samrådsversionen Energismarta material men avsnittet behandlar
dock även andra frågor. Kapitel 14 noterar vikten av energieffektivitet.
Del – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), bilaga till Översiktsplan för
Rättviks Kommun
Undertecknad med familj har ägt och bedrivit verksamhet vid Tenninge/ Sandelsfors
Masugnsägor sedan 1974. Utvecklingen beskrivs i bilaga PM historik och geografisk
belägenhet av fastigheten Rättvik Furudal 1:71. Rev 1, PM historik och geografisk
belägenhet av fastigheten Furudal 1, maj 2015.pdf
Undertecknad har sedan 2004 sökt utveckla boende och verksamhet vid Tenninge Gård, i
mannamun ”Tenninge” och mark i närområdet till den gamla hyttan vid utloppet av
Tenningeån. Mot bakgrund av att detta renderat synnerligen stora kostnader och
ekonomiska konsekvenser för undertecknad med näringar pga icke förutsedda
administrativa risker och ställningstaganden hos Lantmäteriet och i kommunens tidiga
handläggning, välkomnas nu förslaget om LIS-område för utveckling av boende och
återupprättande av trakten vid Skattungviken som historiskt berör både Rättviks och
Orsa kommun. Med 44-års erfarenhet och ägande i familjen varav 18-år som ensamägare
och förvaltare av fastigheten Furudal 1:71 i området som berörs av föreslagen
Områdesplan för kommunen och LIS-område mellan Näset och ”Tenninge” är det
förvånade att undertecknad inte inbjudits till någon form av samråd innan planen
presenterades.
Av detta skäl önskar jag nu framföra ett antal synpunkter och ståndpunkter i relation till
föreliggande LIS och översiktsplan:
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Jag delar till fullo analysen om lämpligheten att skapa ett LIS-område och en
återetablerad boende och livsmiljö utefter norra sidan av Skattungen och särskilt i den
mer än 300-åriga trakten kring Skattungviken. Ett större ”grepp” behöver dock tas i en
fördjupad översiktsplanering i den gamla trakten vid Skattungviken om boende, näring
och byggnation skall komma tillstånd och krävd infrastruktur utveckling.
Hela Skattungviken är en sammanhängande gammal trakt och bör så förbli och
återskapas. ”Tenninge” bör definieras i sin kulturhistoriska kontext och geografisk
belägenhet. Detta beskrivs väl i Forslunds ”Med Dalälven från källorna till havet – Orsa
kommun och Ore Socken”, vidare i bilagd förrättningskarta från 1770 i översikten av
undertecknads ägande och verksamhet i området med familj.
Den mark som är lämplig för byggnation ligger efter stranden där vägen går mellan
Näset - Tenninge på både ovan- och nedansidan av vägen (GA 1). Det är 45 markägare
som är delägare i anläggningsförrättningen för vägen mellan Näset upp till Gökdammen
ovan Tenninge Gård. Den bästa byggbara marken utgörs av ca 300 ha med väg runt till
2/3 ovan och inkluderande min mark om ca 20 ha och delar av fastigheten Furudal 1:96
som även inkluderar byggnaderna vid Tenninge Gård och den gamla masugnen, i
anslutning till den mest nordliga delen av föreslaget LIS-område. Det är i detta område i
det närmaste ”perfekta byggförhållanden”. Sveaskog äger denna mark som i stora delar
nyligen slutavverkats och ännu inte återplanterats, ovan fastigheterna Furudal 1:71 och
Furudal 1:96, vilka tidigare varit del av i Ore 1:2. Då Sveaskog även har gjort ett
naturreservat i Ejheden som föreslås bli LIS-område, kanske intresse för att deltaga i en
detaljplanering och utveckling av aktuellt område kan finnas från Europas största
skogbolag om de tillfrågas. Kommunen bör initiera en projekt- och dialoggrupp för en
fördjupad Översiktsplan.
I analysen som gjorts av området för föreslagen LIS beaktas inte att skogsbruk bedrivs i
området och att många av de privata skogs- och markägarna har Gröna
Skogsbruksplaner upprättade av myndigheten Skogsstyrelsen. Dessa planer bör i första
hand vara vägledande för överväganden i området även om en LIS beslutas. Några
ytterligare skyddsområden torde det inte finnas behov av att etablera på fastigheterna
Furudal 1:71, Furudal 1:96 och Ore 1:2.
Att notera är vidare att området kring Tennningeån och dess utlopp i Skattungviken,
samt till fastigheten rubricerad ”Tenninge” i kommunens LIS-förslag tillhörande
myråkrarna är fastställt direkt olämpliga för byggnation. Det är lera, kapillarkrafter från
ån där byggnader fått flyttas, gamla kvarnar spolats bort och bäver dammar mm mm.
Största påverkan sker av vattenregleringen i Skattungen på marken utefter Tenningeån
och vid dess utlopp i sjön. Vitertid spränger reglerat vatten sönder marken och eroderar
sönder denna. Vidare finns en av Siljan ringens största vattenreservoarer under marken
mellan husen på Tenninge gård, Tenningeåns mynning och under myråkern. Det är inte
noterat i kommunens analys för etablering av större byggnation i anslutning till den
gamla disponentbostaden vid fornminnet efter hyttan. Jag har sålt den mark som är
olämplig för byggnation som inte ligger icke sjönära på fastigheten 1:96. Det är
angeläget att detta utreds grundligt och dokumenteras. På fastigheten Furudal 1:96s mest
nordliga del finns Rödåtjärnen, med näckros blomning, stenåkrar och höga naturvärden
som inte heller beaktats. Det är i det närmast en sakral natur, som uppe vid Ejheden att
bevara för det fria rekreationslivet, stillhet och kontemplation.
Undertecknad har erhållit förhandsbesked för byggnation av två lantbruksenheter på
fastigheten Furudal 1:71 på mark som tillhört den tidigare gemensamma fastigheten med
Furudal 1:96. Med ägande i vatten tillhör stor del av Skattungviken mig och delvis
Sveaskog. Jag äger vatten till Skattungholmen och inkluderande 9 ha skogsmark på
Tälnerudden. Denna fastighet Furudal 1:71 och mer än 300 åriga-trakt får inte brytas
sönder som nu är förslaget i föreslagen LIS, utan måste beaktas och stärkas i sin
historiska kontext.
Bästa utvecklingen av LIS området kommer att ske om en sammanknytning och
långsiktig, strategisk utvecklingsplanering sker i samverkan med Orsa Kommun och
särskilt med närbelägna Orsa - Grönklitt för det fria rekreations livet, utveckling av
skidleder, skoterled mm mm. Detta torde få positiv effekt på hela Furudal/Ore och vara i
linje med kommunens intresse att stärka besöksnäringen i kommunen. Området i
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föreslagen LIS är mycket underprissatt i relation till Orsa-sidan och särskilt Grönklitt.
Området skulle om det kopplas samman med Grönklitt utgöra strategiskt intressant
utvecklingsmiljö för boende och besöksnäring främst vintertid då det är snösäkert i
området i relation till Södra Rättvik och även ex Sälen och Åre, samt tidsmässigt nära
Mälardalen och Arlanda i restid.
Man bör söka knyta ihop området kring den gamla trakten vid Skattungviken med de
nybrutna vägar som finns i norr vid Gökdammen till Torsmo, Skattungbyn, Orsa och
Mora för att öka attraktiviteten för boende. Vidare finns en geografisk och kulturmässig
närhet till Orsa Finnmark och besparingsskogar som skulle få större attraktivitet vid ett
utvecklat boende i området.
Det är önskvärt att möjligheten att åstadkomma nya Lantbruksenheter och styckning av
ca 5 ha tomter prioriteras i området kring Skattungviken och inte i första hand att
området bryts sönder med små fritidshus i stor mängd. Tystnad, stillhet och avskildhet
utgör värden som finns och kan bevarad i relation till Grönklitt. Det ger även möjlighet
att attrahera livsstilsboende och särskilt människor med egna rörelser, som vill bygga by
i gammal stil med klimatsmarta val för boende, VA och uppvärmning samt kanske
odling mm mm. Jag skulle önska en uttrycklig satsning med inriktningsbeslut ex på
tillstånd för strandnärabyggnation i LIS områdena i kommunen om det är passiv eller
aktivhus baserade på vattenenergi och solenergi. Detta kräver dock möjlighet att göra
anläggningar i strandnära området för exempelvis värmeväxling. Jag har studerat
utvecklingen av Pondberry i UK och Post Ranch Inn vid Highway 1 i Kalifornien som
fått många pris för sin hållbara utvecklingsplanering och arkitektur tidigt, vidare
Sundance i Utha. Vi bör sätta upp dessa förebilder av internationellt, attraktiva och
hållbara intressanta utvecklingsområden för byggnation i LIS områden i hela
Siljansringen i vår kommun.
Många av de frågor som anges behövas utredas i kommunens LIS-förslag för aktuellt
område är redan utredda av mig och med finansiering av Vildmark Ore som exempelvis
upphandling av el (fiber behöver stoppas i samma trumma). Det är offererat av Ryssa
och Dala Kraft 2007. Det är samma anläggningskostnad om elförsörjning dras från
Torsmo eller Näset om ca 750 000 kr offererat för tio år sedan. Elförsörjningen bör lösas
omgående då avsaknad av elektricitet hämmat utveckling av boende och näring sedan
1960-talet i området. Det finns redan en lång rad intressenter som vill köpa mark och
bygga moderna lantbruksenheter sedan fem år tillbaka i tiden om det fanns el i området
och avstyckning med säkrande av vatten- och sjökontakt ända ner till stranden och med
del i sk 1:15 vatten.
Det finns en fördelningsnyckel för G1 och väganläggningen Näset - Tenninge som kan
användas för fördelning av kostnad vid anslutning till el mellan de ca 45 fastighetsägarna
utmed föreslaget LIS-område. Sveaskog har andelstal 92% i G1, så det är viktigt att få
med dem i pocessen att återupprätta trakten vid Skattungviken med dess tidigare
bosättningar och näringar. Det blir då frågan om tusenlappar för att ansluta sig till el för
övriga och kan lösas i en samfällighetsförening exempelvis, om kommunen tar det
initiala finansieringsansvaret. Det finns redan sex intressenter som vill ansluta sig och då
blir kostnaden ca 150 000 kr per fastighets ägare. Fördelningsnyckeln kan sedan
användas för tillkommande med tiden under 20-30 år och återbetalning till
samfällighetsförening med en bestämd ränta från år 0 som ger återvinning till övriga för
tidiga anslutningar enligt kraftbolagen.
Vi har som bekant anlagt och fått infiltrationsbäddar godkända och förutsättningarna har
bedömts som exemplariska av kommunens bedömare på miljökontoret efter vägen innan
Tenninge gård.
Undertecknad har inte fått möjlighet att avstycka begärd mark för etablerandet av två
lantbruksenheter som beviljats förhandsbesked om byggnation av kommunen på
fastigheten Furudal 1:71. Det är angeläget att de ståndpunkter som framförts av LM och
som återfinns bilagda i domslut från MMD, Nacka Tingsrätt undanröjs med etablerandet
av föreslagen LIS för sträckan Näset – Tenninge, så att inte andra intressenter med mark
som berörs av LIS-en får betala 350-450000 kr som i mitt fall för rättegångar, legalt
biträde och mycket omfattande ersättningar i flera omgångar till LM i Leksand och
Gävle, då de avser att bygga och bo i en av Europas mest glest befolkade stödområden.
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Det är förödande för den enskilde som söker utveckla boende och mark enligt gammal
hävd och undersökt förutsättningarna hos LM redan innan utvecklingsansatsen startade
för framgång.
Jag begär att kommunen tar del av översända domslut och den bakgrundbeskrivning som
bilagts enligt ovan och överväger hur utveckling av boende och byggnation skall kunna
återetableraras i ett kulturkonformt och historiskt perspektiv i det föreslagna LISområdet och med sammanknytning kring Skattungviken i den forna trakten.
Jag hemställer att kommunen verkar för och säkerställer att styckning av fastigheter även
framledes skall ske och medges av LM, med tillämpning av del i sk 1:15 vatten och även
för enheter om ca fem hektar som fastställda propositioner av Sveriges Riksdag medger
(se min talan till MMD genom advokat Bjälvert, APR Falun i separata mailbilagor till
denna skrivelse).
Efter dialog med Riksantikvarieämbete begär jag även att vattenförvaltningen i sjön
Skattungen och i Skattungviken skall begäras klassad av riksintresse för kultur- och
naturvården i Rättviks Kommun. Detta då inga kända olovliga åtgärder eller byggnation
skett i känd tid enligt kommunens företrädare Rune Daniels. Om fastigheter framledes
skall styckas hundra meter upp på land som LM kräver kommer attraktiviteten att bygga,
bo och bedriva näring i stort sett att omintetgöras. Alternativet är att skapa sk. legala
servitut med civilrättsliga avtal för de 100 meter som ej får avstyckas. Detta torde vara
synnerligen olycklig utveckling då det är svårt att över årens lopp hantera civilrättsliga
avtal som reglerar markanvändning och vård av vatten och strandnära markområden.
Fastigheterna som idag har strandkant mot Skattungen har samtliga del i sk 1:15 ägt
vatten och ansvar för att strandskyddet sköts såväl som det gör idag även i framtiden.
Rör inte det som fungerar för experiment med nya regleringar och förhållanden som inte
säkerställer framförda synpunkter om större ”allmän nytta” och skydd mot oss ägare att
vi inte plötsligt börjar ändra vårt beteende. Ordinarie byggnadslovsprövning torde vara
tillräcklig för att säkerställa att inte allmänt tillträde hidras till strandområdena, som idag
i stort sett inte går att nå som kommunens utredning påtalar efter aktuell föreslagen LISsträcka.
På sidan 91 finns en karta som uppger att det är stor risk för höga nivåer av radon i det
föreslagna LIS-området. Det är på den felaktigt numrerade kartan i relation till texten
svårt att bedöma vilket område som avses. Vänligen gör en förtydligad karta med rätt
benämning och referens i texten. Vid förhandbesked för byggnation har inga krav på sk
radon-säkra hus framställts från kommunen. Vad finns det för utredningar, fältstudier
och dokumentation som styrker det i LIS-bilagan på sid. 90 och karta 8 anförda
omständigheterna?
Det uppges felaktigt att det inte finns vägar ner till sjön mellan Långnäs udde och
Tenninge gård. Detta är felaktigt. Det finns minst 3-5 drivnings- och skogsvägar om än
kanske dåligt underhållna ner till sjön. I området ovanför fastigheterna Furudal 1:96 och
Furudal 1:71 finns bra vägar i de 300-hektar stora område som nämnts ovan anlagda och
väl underhållna av Sveaskog.
Rödmarkerat skyddsområde vid Skattungen vid etablerad vändplan för drivning av skog,
norr om föreslagen LIS synes felaktig. Enligt uppgift hos Riksantikvarieämbetet synes
fynden av slagg kunna vara uppspolade från verksamheten vid hyttan i historisk tid. LISområdet bör avslutas där LM fasställt gräns mellan fastigheten Furudal 1:71 och Furudal
1:96.
Det synes angeläget att en process för att elektrifiera LIS-området omgående initieras
under kommunens ledning, för möjlig utveckling och byggnation, så länge det låga
ränteläget består i Sverige och internationellt.
”Av ovan sagda framgår att det hela tiden är en balansgång mellan storskaligt skogsbruk,
annan industriell och naturnära småskalig näringsverksamhet baserad på dessa tillgångar,
ren naturvård och bevarande samt utveckling av områdets kulturvärden och mång
hundraåriga, sociokulturella infrastrukturer av mänsklig aktivitet och boende i området
för föreslagen LIS vid Skattungviken. Det är angeläget att den fortsatta utvecklingen och
fastställande av LIS görs i överväganden i samklang med historiska sammanhang och
utifrån beaktande om de långtgående samråd som löpande sker och har skett i aktuellt
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område mellan markägare, kommunen och även Länsstyrelsen och Sveaskog, samt
Näsets samfällighetsföreningar, viltvårdsområden, jaktlag och fiskvårdsområden.”
18.11 Svar:

Att peka ut LIS-områden är en möjlighet som ges inom strandskyddslagstiftningen.
Kommunen kan i en LIS-plan peka lämpliga områdena som kan ges dispens från
strandskyddet för att de anses lämpliga för landsbygdsutveckling
I de områden som pekas ut ges möjligheten att söka dispens från strandskyddet med
detta stöd. För att dispens ska ges krävs dock att även strandskyddens övriga syften
uppfylls samt att den planerade byggnationen genomgår prövning i detaljplan och/eller
bygglov. I den prövningen undersöks förhållandena på platsen, VA-lösning, hänsyn till
kulturmiljöer, radonsäkerhet, fiber, el etc . Utbyggnad på plasten ska därefter anpassas
till dessa.
Kommunens avsikt med LIS-planen och LIS-områdena är att möjliggöra för
verksamheter, satsningar och byggnation som på olika sätt kan bidra till utvecklingen av
Rättviks kommun. Ev satsningar inom de utpekade områdena väntas dock ske på
enskilda initiativ.
Avstyckningar och fastighetsfrågor hanteras inte i LIS-planen.

19. L.
Sarenmark

I ÖP:n finns en karta, sid 73, som redovisar områden för rörligt friluftsliv men i denna
karta saknas ett stort och centralt vildmarksområde då Gåsberget/Ejheden inte finns med.
Området redovisas i texten som ett område för rörligt friluftsliv.

19.1 Svar:

Kartan på sid 73 illustrerar områden med höga naturvärden. Texten som hänvisas till är
från avsnitten ”stora opåverkade områden”.
Redovisningen i kartan av LIS-områden stämmer inte med beskrivningen av hur det ska
gå till när områden pekas ut var man kan tänka sig exploatering av olika slag. Områdena
är mycket grovt tillyxade varav en del i områden som helt saknar vägar, bebyggelse eller
annan infrastruktur. Det ter sig oseriöst när halva sjöar är inritade.
Några sjöar som jag känner till särskilt är Skattungen-Oresjön. Längs sträckan
Skattungen-Tenninge-Näset saknar merparten av de utritade områdena helt bebyggelse
och vägar. Vid Oresjön-Furudal råder likande omständigheter. I området OresjönFurudal 2 finns inte en enda byggnad och inga vägar. Däremot leder en kulturhistoriskt
intressant kyrkstig genom området.
Sammanfattningsvis bör man när det gäller LIS-områdena göra en seriös redovisning där
det framgår vilka ställningstaganden man gjort och som det även är möjligt att ge
synpunkter på.

19.2 Svar:

Samtliga LIS-områden har inventerats och bedömts lämpliga. Att områdena är "grovt
tillyxade" är ganska naturligt i detta översiktliga skede. Vid en mer detaljerad
planering/bygglovprövning i områden kommer det naturligtvis att tas hänsyn till
befintliga anläggningar som ex.vis Kyrkstigen. För området Oresjön-Furudal 2 kommer
planen att revideras och det utpekade området närmast söder om kyrkan utgår.

20.

Några synpunkter ang. LIS i Näset Furudal:
Vid Rugesbäcken på S8 finns viktig båtplats sen gammalt och norra byns enda badplats.
Vägen ner dit är naturligtvis också viktig för det rörliga friluftslivet under alla årstider.
Detta gäller också Sandbacksvägen och tillgängligheten till mellanbyns största badplats,
spec. uppskattad av familjer med småbarn!
Ökande bebyggelse på dessa områden gagnar inte byn.

S. Risberg

20.1 Svar:

Synpunkten noteras. Vid detaljplanering av utpekade områden kommer hänsyn tas till
befintliga anläggningar, rörliga friluftslivet med mera.

21.

Jag begärde av kommunen att få ut inkomna synpunkter avseende områden runt Tina i
Översiktsplanen/ Lis-planen och vill bemöta synpunkter från en av klaganden.
Det gäller synpunkter rörande marken Gärdebyn 20:2. Synpunkterna som inkommit är
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V. Hård

osanna och en del av dem förtal. De klagande (Per och Anita Mårthans) bor på fastighet
49:17, granne med marken 20:2. Som bakgrund bör kommunen ha i beaktande den fejd
som uppkommit där fastighetsägarna till 49:17 velat dra vatten och avlopp 4,5 meter in
på marken 20:2. Då vi motsatt oss detta har vi mottagit förtäckta hot om att ställa till
problem vid önskan om eventuell framtida bebyggelse av området (se bilaga 1
mailkonversation där detta framgår).
Klaganden skriver i första stycket att de motsätter sig ett LIS-område. Detta behöver jag
inte bemöta då kommunen sett vikten av attraktiva boenden för kommunens invånare
och således större underlag för service etc. Att förslaget enbart skulle medföra mindre
tillökningar av bebyggelse (1 -max 2 hus?) är orimligt då ytan för hela LIS-området är
mer omfattande. Om alla resonerade så skulle vi inte ha en enda plats för nybyggnation
och därmed obefintlig inflyttning i Rättvik. Att man som klagande har vänner i
föreningar som kommer med liknande synpunkter hoppas jag kommunen ser igenom, för
mig är det väldigt tydligt.
Vidare skriver man i stycke 2 att en dom från 1992-11-04 skulle sätta hinder för
nybyggnation. (Bifogat Bilaga 2) finns domen i sin helhet och där i står ingenting om att
det inte ska tillkomma byggnation i området. Domen handlar för övrigt om
järnvägsövergångar och servitut där alla markägare som äger mark i området har rätt att
använda vägen inklusive Gärdebyn 20:2.
I stycke 3 som handlar om fornlämningar ligger endast en av de två bifogade inom det
tilltänkta LIS-området. Den fornlämning som ligger inom området Nr: RÄ 190:1 ligger
till vänster om de klagandes bebyggda tomt varför marken till höger, 20:2 inte bör
påverkas negativt i det planerade LIS-området. Per och Anita påstår att fornlämningar
grävts bort och jämnats ut. Denna påhittade fornlämning finns inte med i Riksantikvaries
fornsök där alla kända fornlämningar finns. Dessutom är inte vägen ny och finns med på
varje karta tex i kommunens egen kartbas. Dock stämmer att vägen har förbättrats med
grus under 2017, detta med tillstånd av kommunen. Det Per och Anita Mårthans skriver
är rent förtal!
I stycke 4 har man gjort ett problem av ett dike. Diket som rinner över Gärdebyn 20:2
finns inte med i Länsstyrelsens karta över vatten, och är alltså inget stort dike. Det
stämmer inte heller att den förser i princip hela Gärdeby-berget med avvattning. Bifogat
finns ett mail från Länsstyrelsen där man skriver att diket inte är biotop-skyddat och inte
kräver dispens för att täckdika det (gräva igen med ett rör). (Bilaga 3)
I avsnittet övrigt hoppas jag att kommunen bemöter det sunt. Tider och regler förändras
och Rättvik ser inte lika ut idag som det gjorde för hundra år sedan. Och tur är väl det för
då hade inte kommunen blomstrat som den gör idag. Vi hoppas på fortsatt framåtanda
och utveckling i Rättvik. Ett steg i rätt riktning är att skapa attraktiva områden för folk
att bosätta sig i.

21.1 Svar:

Synpunkten föranleder inte några ytterligare åtgärder eller ändrade ställningstaganden
från Rättviks kommun.
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22. K. Lohed
Söderman o AL Lärfors
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22.1 Svar:

Mötesplatser och social hållbarhet är viktigt för den framtida utvecklingen av
kommunen, men vilka konkreta former arbetet med denna utveckling ska ta är inte fråga
för denna övergripande plan. Kommunen har tidigare tagit ställning till generationsträdgården i samband med medborgarförslaget.
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22.2 Svar:

Se svar 22.1.

Myndigheter
23.
Trafikverket

Trafikverket vill framföra att översiktsplanen är välarbetad och innehåller relevant
information om kommunens framtida utveckling. Vi ser värdefullt på att buller ska
utredas särskilt vid nya lokaliseringar intill järnväg eller större vägar såsom riksvägarna
69 och 70 samt länsvägarna 301 och 296. Vi ser även positivt på att kommunen kommer
använda sig av länsstyrelsens vägledning för planläggning av ny bebyggelse intill
transportleder för farligt gods. Trafikverket värdesätter att kommunen ska arbeta
tillsammans med berörda inom regionen för frågor som rör järnvägens och riksvägarnas
framtid. Vid planering av bebyggelse vill Trafikverket gärna ha dialog i ett tidigt skede.
Detta underlättar både i den fysiska och ekonomiska planeringsprocessen för båda parter.
Det finns ett antal punkter som Trafikverket vill kommentera. Dessa redogörs var för sig
nedan.
Riksintressen
Trafikverket anser det positivt att områden av riksintresse inte får vidtas av åtgärder som
påtagligt kan skada riksintresset. Det är även positivt att inom områden av riksintresse
ska riksintresset ges företräde. Trafikverket ser värdefullt på att kommunen avser att
samarbete och kunskapsutbyte ska ske med berörda kommuner som delar riksintresset
med dem. Aktuella riksintressen i Rättviks kommun är riksvägarna 70 och 69 samt
Dalabanan.

23.1 Svar:

Synpunkten noteras.
Dalabanan
Kommunen skriver att de ska verka för en regional utveckling av dubbelspår på
Dalabanan. I dagsläget pågår kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan.
Dubbelspår på Dalabanan finns inte med i nationella plan 2018-2029 som förväntas
fastställas under våren. Vi ser dock positivt på att kommunen verkar för det.

23.2 Svar:

Synpunkten noteras.
Korsning väg 70/69 - Gärdebykorset
Kommunen skriver att en angelägen investering är byggandet av ny trafikplats vid
korsningen mellan väg 70 och väg 69. Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie
för Gärdebykorset. Där föreslås svängfältsåtgärder samt en planskild korsning för gångoch cykelväg. Dessa åtgärder läggs in i åtgärdsbanken och hanteras vidare i
vägplaneringsprocessen. För att kunna genomföra åtgärderna krävs att det finns
finansiering i nationell- respektive länstransportplan.

23.3 Svar:

Synpunkten noteras.
Väg 301
Kommunen betonar att det är viktigt att framtida trafikplanering tar i beaktande att
trafiken även ska fungera vid större evenemang. En ny sträckning måste prioriteras i
länstransportplanen för att få finansiering som föregås av en åtgärdsvalsstudie. Inga
planer finns för närvarande.
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23.4 Svar:

Synpunkten noteras.
Översiktsplanens avsnitt om väg 301 utvecklas med skrivningar om nuläget och
kommunens framtida ambitioner för vägsträckan. Kommunen föreslår att en
åtgärdsvalsstudie genomförs.
Godstrafik
Kommunen skriver att de ska verka för att kapaciteten för godstransporter på järnväg ska
öka. Kommunen ska ta fram en utvecklingsplan för området mellan riksväg och järnväg i
centrala Rättvik. Planen ska säkerställa möjligheten till omlastning. I dagsläget finns en
omlastningscentral i Borlänge och Mora. Ett riktvärde brukar vara att dessa har minst 10
mil mellan varandra, varför det är viktigt att noga analysera en sådan tanke. I framtiden
ser inte Trafikverket något behov av en omlastningscentral.

23.5 Svar:

Den omlastningscentral som föreslås i Rättviks tätort är främst tänkt att bistå den lokala
marknaden. Ställningstagandet lämnas kvar i översiktsplanen. Trafikverkets syn på
behovet noteras.
Gång- och cykelvägnät
Kommunen planerar för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. De ska även ta
fram en cykelplan. Detta anser vi är positivt ur ett miljöperspektiv. Kommunen betonar
att det behövs ökad trafiksäkerhet i cykelstråket från Kyrkudden till Vikarbyn och längs
väg 70 mellan Öja och Ickholmen. Trafikverket samverkar gärna när det gäller brister
och behov ur ett cykelperspektiv.

23.6 Svar:

Synpunkten noteras.
De gång- och cykelvägar som lyfts fram i översiktsplanen ligger längs statliga vägar och
är sedan tidigare lyfta som viktiga satsningar. Övriga behov av åtgärder i cykelvägnätet
ses över i kommande arbete med cykelplan och fördjupade översiktsplaner.
Vindkraft
Kommunen har tagit fram en vindbruksplan i februari 2011. Denna föreslås att fortsatt
gälla som en tematisk fördjupning av översiktsplanen. Placeringen av dessa sex områden
för vindbruk måste undersökas närmare vid en ansökan om vindkraftpark där
Trafikverket ska vara remissinstans. Det vi kan säga i dagsläget om dessa områden är att
de inte stör järnvägens egna radiosystem MobiSIR, dock måste även det undersökas
närmare vid en ansökan. Hänsyn måste även tas med avstånd till instrumentflygplatser.
På Trafikverks hemsida går det att läsa mer om vindkraftverk och deras närhet till statlig
infrastruktur.

23.7 Svar:

Synpunkten noteras.
Övrig information
Det pågår flera arbeten inom Trafikverket som berör kommuner och kan även beröra
Rättviks kommun. Dessa är:
•
•

Översyn av kommunal belysning på statlig väg,
Översyn av rätt väghållaransvar som sker regelbundet, mer information

23.8 Svar:

Informationen noteras.

24.

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande
synpunkter:

Svenskt
kraftnät

Nuläge
I Rättviks kommun har Svenska kraftnät två 400 kV-ledningar som korsar kommunen i
nord-sydlig riktning (CL22 S1-2 och CL4 S1-3).
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Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska
stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från
0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas
varaktigt.
I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta
åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så
nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. Mer information om Svenska
kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats.
De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till
magnetfält. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se.
24.1 Svar:

Informationen noteras.
Allmän information
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät
går till finns på vår webbplats:
Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer
och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i
stamnätet.
Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska
kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄKFS 20io:ioch ELSÄK-FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och
vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraftledningar. Exempel
på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, upplag, parkeringsplatser,
busshållplatser med mera.
Svenska kraftnät önskar att Rättviks kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av
ny bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från
en 400 kV-ledning. Vi vill förtydliga att det schablonavstånd vi angett på 130 meter
gäller för de områden där det passerar endast en ledning. Detta schablonavstånd är
baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en rekommendation till
beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera parallellgående ledningars
faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. Svenska kraftnät utför
beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4
mikrotesla. Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en
kraftledning finns det risk för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också
elsäkerhetsrisker med att anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och
vindskydd med plåttak, i närheten av kraftledningar. Byggnader i närheten av stamnätet
för el kan behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. Om jordning är
aktuellt eller om du har andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för
ytterligare information.

24.2 Svar:

Informationen noteras.
Vid planering eller genomförande av åtgärder/verksamheter invid ledningar ska alltid
ledningsägaren rådfrågas. Text om detta förs in i översiktsplanen.
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Vindkraft
Vi vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region som stamnät.
All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör
beaktas vid planering av utbyggnad av elproduktion.
Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan
vindkraftverk och våra anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk
skulle kunna falla över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara
tillräckliga för att möjliggöra en säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan
kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät.
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar
Transportstyrelsen att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50
meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag
med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning.
Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en
rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning vara större
än 250 meter.
24.3 Svar:

Informationen noteras.
Rättviks kommun har för avsikt att revidera gällande Vindbruksplan från 2011. Inom
ramen för det arbetet kommer informationen från Svenskt kraftnät att bli en del av
underlaget.
Ärendespecifik information
Det är positivt att översiktsplanen omnämner och synliggör kraftledningar. Svenska
kraftnät önskar dock att det tydligare framgår vad som är stamnätsledningar och vad som
är regionnät då dessa anläggningar har skilda funktioner. Stamnätet överför el från vind-,
vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till
elanvändarna via lokalnäten.
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd
och att kommunen lägger till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska kraftnät vill
även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan komma att
behövas för nya kraftledningar och stationer vid upprättande av vindkraftsutbyggnad.

24.4 Svar:

Texten i översiktsplanens avsnitt om elförsörjning utvecklas så att de olika ledningsnäten
särskiljs.
Se svar 24.3 om Vindbruksplan och hänsyn till svenska kraftnäts verksamhet.
I avsnittet 14.3.2 El på sidan 78 används begreppet strålning i samband med
kraftledningar. Svenska kraftnät vill uppmärksamma om att begreppet strålning inte
brukar användas i samband med de låga frekvenser som finns i kraftledningar eftersom
fotonenergin är så svag att fälten helt saknar de egenskaper man förknippar med ordet
stålning. Ett mer lämpligt begrepp att använda vid lågfrekventa nivåer likt de som
genereras kring kraftledningar är elektromagnetiska fält.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.eeodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer
och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om
förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid
produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används
ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar
återfinns i skrifterna Elnät i fysiskplanering och Vägledning för verksamhet vid
markförlagd kabel i stamnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts
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framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027.
Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se.
24.5 Svar:

Avsnitt 14.3.2 ändras så att begreppet strålning byts mot det mer lämpliga
elektromagnetiska fält.
Övrig information noteras.

25.
Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats:
Översiktsplanen berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de
förändringar som beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att
fastighetsindelningen kommer att behöva förändras eller att fastighetsanknutna
rättigheter (servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva
bildas. Omfattningen av dessa behov kommer dock att konkretiseras i senare skeden,
t.ex. då områden detaljplaneläggs.
Lantmäteriet vill dock uppmärksamma kommunen på att delar av kommunen är beläget
inom utpekat område i behov av omarrondering för jord- och skogsbrukets
rationalisering. I linje med detta krävs således jordförvärvstillstånd även för
privatpersoner inom dessa områden vid förvärv av lantbruksfastighet.
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har
någon uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för
allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för
detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen
kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och de särskilda
skälen redovisas i översiktsplanen.

25.1 Svar:

Översiktsplanen föreslår att en strategi tas fram för hantering av enskilt och kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner.

26.

Övergripande synpunkter

Länsstyrelsen

Översiktsplanen är väl genomarbetat och lättläst. De nationella, regionala och
kommunala målen är väl redovisade. En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning
för utvecklig i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks
kommun ska ge vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.
I översiktsplanen står det att ”planeringsinriktningar ska vara vägledande vid
beslutsfattande som rör fysisk planering på alla nivåer”. Majoriteten av det som står
inom översiktsplanens rutor för ”planeringsinriktningar” är inte ställningstaganden, utan
karaktäriseras mer av generella mål och att kommunen ska följa lagen. Under rubriken
planeringsinriktningar riksintressen står det att ”inom områden av riksintresse får inte
åtgärder vidtas som påtagligt kan skada riksintresset”. Detta är en självklarhet och står i
miljöbalken. Översiktsplanens ställningstaganden är alltså att kommunen ska följa lagen.

26.1 Svar:

Ambitionen är att översiktsplanen ska utgöra ett verktyg för framtida fysisk planering.
Planeringsinriktningarna är därför inte enbart ställningstaganden utan ska också
fungera som stöd i all fysisk planering.
Det är viktigt att i översiktsplanen redovisa konkreta ställningstaganden och att dessa
redovisas på kartorna. Det enda ställningstagandet som redovisas på kartorna är
”Föreslagen ändring av riksintresse för kulturmiljö” och LIS-områden. Därutöver är det
endast bakgrundsfaktorer som redovisas.
Det finns ställningstaganden som inte redovisas på kartorna som att ”större
nybyggnadsområden ska lokaliseras i närhet till befintliga kommunikationer, service och
infrastruktur” och att ”lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns gena och
säkra gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik” samt att ”nya detaljplaner behövs
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främst för byggandet av flerbostadshus i centrala och halvcentrala lägen. Det gäller såväl
obebyggd mark som framtida omvandlingsområden”.
26.2 Svar:

Kommunens övergripande ställningstagande framgår av utvecklingsstrategin. Övriga
kartor visar förutsättningar och hänsyn. I efterföljande fördjupningar tas mer konkreta
ställningstaganden i markanvändningsfrågor.
Ett mål med kommunens översiktsplanering är att kommunen ska få beslut och
vägledning av länsstyrelsen om hur staten ser på framtida exploateringar, innan det finns
ärenden som brådskar. Detta för att underlätta ärendehanteringen och göra
prövningsprocessen snabbare och mer effektiv. Detta kan endast uppnås om kommunen
har konkreta ställningstaganden som länsstyrelsen kan ta ställning till.
Översiktsplanen innehåller faktauppgifter och underlagsmaterial som redan finns
redovisade på webbplatser och i länsstyrelsens externa webbgis. Dessa uppgifter bör
reduceras till att endast omfatta material som ligger till grund för kommunens
ställningstaganden. Istället för att i översiktsplanen ha med alla faktauppgifter och
underlagsmaterial kan det vara lämpligt att hänvisa till länsstyrelsens webbgis eller andra
dokument eller hemsidor där material finns, men det förutsätter förstås att dessa är
aktuella.

26.3 Svar:

Kommunen delar Länsstyrelsens åsikt om att endast det som är relevant för
planeringsinriktningarna ska redovisas i översiktsplanen.
Med undantag för LIS-avsnittet redovisar kartorna i stort sett inga ställningstaganden,
utan bara bakgrundsfakta. Boverket visar på sin kunskapsbank hur kartredovisningen i
en översiktsplan kan delas upp på
Utvecklingsstrategi, Användning respektive Hänsyn.
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/forslag-till-opmodell/
Vindbruksplanen för Rättviks kommun finns inte med som en bilaga eller ett kapitel till
översiktsplanen. Om vindbruksplanen ska gälla ska den ingå som ett kapitel i
översiktsplanen. Förslagsvis kan vindbruksplanen läggas till som kapitel 17 i del 2
Planförslaget. Avsnittet kan heta Vindbruksplan med underrubrik se separat handling.
Nuvarande vindbruksplan ska heta Översiktsplan för Rättviks kommun, Del 2, kapitel
17.

26.4 Svar:

Översiktsplanen har tagits fram med hjälp av Boverkets stöd. Syftet med översiktsplanen
för Rättviks kommun är att vara mycket strategisk och övergripande samt sätta ramarna
för fortsatt arbete inom kommunen. Den karta som kallas Utvecklingsstrategi (avsnitt
5.3) har här rollen som karta för vägledning/användningskarta.
Kommunen har senare för avsikt att gå vidare och ta fram fördjupade översiktsplaner
för tätorterna. Dessa kommer tydliggöra hur översiktsplanens strategier omsätts i
ställningstaganden kring konkret mark- och vattenanvändning.
Kommunens gällande vindbruksplan läggs med som ett kapitel i översiktsplanen enlig
länsstyrelsens förslag.
Länsstyrelsens särskilda granskning
Riksintressen: Kulturmiljövård
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att avgränsning för
riksintresseområdena Dansbodarna och Linnévägen bör ändras. Länsstyrelsen har för
avsikt att i kommande revidering av länets riksintressen för kulturmiljövård och i samråd
med kommunen fastställa ny gränsdragning.

26.5 Svar:

Synpunkten noteras.
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Konflikt mellan riksintresse och LIS
Område 9.5, Bysjön
Hela området utgör riksintresse för naturvården. Området är relativt obebyggt, det finns
ett par hus på ett ställe vilket sammantaget gör att området inte är lämpligt för LIS.
Område 9.14, Nedre Gärdsjö – Ingels
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården som motiveras av bymiljöer med
omgivande odlingslandskap. Det är därför mycket angeläget att nytillkommande
bebyggelse anpassas vad gäller struktur och utformning. Detta regleras lämpligast genom
upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Område 9.15, Nittsjösjön och Nittsjö
Områdena ligger även dessa inom område av riksintresse för kulturmiljövården. De
utpekade områdena ligger dock inte inom riksintressets kärnområde. Det är angeläget att
nytillkommande bebyggelse gestaltas på ett sådant sätt att det anpassas det omgivande
landskapet. Detta regleras lämpligast genom upprättande av detaljplan eller
områdesbestämmelser. Området runt Nittsjösjön är obebyggd och det finns hotade arter
längst stranden och bedöms därför olämpligt som LIS-område.
Område 9.4, Oresjön, Furudal
Delområde 2 som ligger direkt söder om Ore kyrka bör utgå då kyrkans strategiska och
ensliga läge har ett stort symboliskt värde som är angeläget att bibehålla.
26.6 Svar:

Synpunkterna noteras men föranleder ingen ändring av LIS-planen. För område 9:14
och 9:15 kommer anpassning av ny bebyggelse att ingå i arbetet med en detaljplan.
Området 9;4, utgår det utpekade området närmast söder om Ore kyrka, ur LIS-planen.
Totalförsvaret
Rättviks kommun har ett stoppområde för vindkraftverk och ett område med särskilt
behov av hinderfrihet. Stoppområdet för vindkraftverk är ett definierat avgränsat område
där Försvarsmakten ej tillstyrker uppförande av vindkraftverk och har en restriktiv
hållning till övriga höga objekt, då dessa medför risk för påtaglig skada på riksintressen.
Där området med särskilt behov av hinderfrihet finns kan objekt högre än 20 meter
medföra påtaglig skada på verksamheten som bedrivs här. Ett sätt för kommunen att
säkerställa att totalförsvarets riksintressen tillgodoses, är därför ett generellt
ställningstagande att i ett tidigt skede skicka samtliga detaljplaner, förhandsbesked och
lov, som berör höga objekt (>45 meter inom sammanhållen bebyggelse,> 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse) på remiss till Försvarsmakten. Att notera är att
Försvarsmakten har överklaganderätt enligt PBL 13:10 oavsett om deras intresse är känt
av kommunen eller ej. Ett tidigt samråd i ärenden som rör höga objekt, ligger därför i
kommunens intresse.

26.7 Svar:

Översiktsplanens text om höjdbegräsningar för ny bebyggelse innehåller denna
information samt förslag till ny planeringsinriktning (avsnitt 9.2). En motsvarande text
läggs till i texten om riksintresset för totalförsvaret (avsnitt 6.10) efter länsstyrelsens
förslag.
Mellankommunal samordning
Stora opåverkade områden
Både i Leksands östra del och Faluns västra del mot Rättviks södra kommungräns har
det i översiktsplanerna för kommunerna pekats ut större opåverkade områden. Dessa
områden ska så långt det är möjligt hållas fria från större exploateringsföretag som
exempelvis trafikleder, större kraftledningar, industrier eller större områden för
fritidshusbebyggelse. Det bör vara fritt från bullerstörningar, höga byggnader och andra
visuella intryck som kan påverka vildmarkskaraktären negativt. För att områdena ska
kunna bestå ska hänsyn tas till dem även i grannkommunen.
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26.8 Svar:

Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
Miljökvalitetsnormer vatten
Översiktsplanen behöver redovisa samtliga sjöar och vattendrag som inte klarar
miljökvalitetsnormen, och även dem som ligger nära gränsen och därmed kan riskera att
inte klara MKN. För vart och ett av dessa vatten ska översiktsplanen ange hur
kommunen avser att arbeta för att miljökvalitetsnormerna ska klaras, t.ex. genom tillsyn,
genom anslutning till kommunalt VA, genom sanering av förorenad mark eller genom att
vissa områden undantas från exploatering.

26.9 Svar:

Kommunen tolkar att översiktsplanen främst ska redovisa de vatten som har
otillfredsställande och dålig status. Kommunen har reviderat planhandlingarna så att de
omfattar ett mer grundligt avsnitt om MKN och att allmänna åtgärdsförslag även ska
omfatta vattenområden med måttlig status. I tredje delen anges en rad åtgärder med
bäring på Åtgärdsplanen för vattenförvaltningen som kommunerna ska genomföra. De
åtgärder som inte anges är antingen inte aktuella för Rättviks kommun eller så har de
redan genomförts.
Hälsa och säkerhet
Planbeskrivningen anger att risk för ras och skred kan uppstå vid större förändringar av
marknivån. Länsstyrelsen vill framhålla att ras- och skredrisk kan förekomma även för
befintliga förhållanden.
Översiktsplanen anger också att geotekniska säkerhetsfrågor avseende ras och skred ska
uppmärksammas i samband med framtagande av nya detaljplaner. Förhållandena mellan
ras, skred och erosion enligt PBL ska alltid klarläggas i detaljplaneprocessen.

26.10 Svar:

Synpunkten noteras.
Stora delar av centralorten i Rättviks kommun och flera LIS-områden riskerar att
översvämmas vid beräknat högsta flöde och även 100-årsflödet påverkar delar av
kommunen vilket kommunen i översiktsplanen behöver ta ställning till hur detta ska
hanteras.
I del 1 ”Utmaningar och strategiska frågor” nämns att miljö- och klimatförändringar kan
påverka kommunen i form av bl.a. varmare somrar och kraftiga skyfall. Översiktsplanen
bör kartlägga samhällsviktiga samhällsfunktioner som kan påverkas av värme och
låglänta områden som saknar avrinningsmöjligheter vid skyfall samt ange
rekommendationer för hur dessa ska hanteras.

26.11 Svar:

Ett avsnitt om klimatanpassning har lagt till i översiktsplanens kapitel 15.
I avsnittet om Transporter av farligt gods står det att länsstyrelsen, tillsammans med
berörda myndigheter, beslutar om vilka vägar som rekommenderas för transporter av
farligt gods. Det är kommunen som beslutar om rekommenderade vägar för farligt
godstransporter inom kommunen efter samråd med länsstyrelsen. Förslag på
rekommenderade vägar för farligt gods tas fram av kommunen utifrån genomförd
riskanalys.

26.12 Svar:

Texten i avsnitt 15.5, om Farligt gods ändras efter länsstyrelsens synpunkt.
Räddningstjänstfrågor som påverkar samhällsplaneringen så som insatstider,
framkomlighet och bebyggelse som särskilt bör beaktas ur brandsäkerhetssynpunkt som
t.ex. höga byggnader eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör utgöra grund för
ställningstaganden i översiktsplanen.
I kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor nämns att barn- och
äldres tillgänglighet särskilt skall bevakas vid planläggning och att kommunens
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riskanalys skall ligga till grund för allt planarbete. Hur detta ska ske bör framgå av
översiktsplanen.
26.13 Svar:

Ett nytt avsnitt om räddningstjänsten (15.6) läggs till i översiktsplanens kapitel om
Miljö, hälsa och säkerhet. I avsnittet lyfts kommunens handlingsprogram fram.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Generellt sett har kommunen tagit fram en bra plan, med tydliga kartor där det är lätt att
se var LIS-områden finns i kommunen. Många av de föreslagna LIS-områdena är dock
relativt långa sammanhängande områden, dessa behöver delas upp för att få ”släpp” ner
till vattnet där allmänheten och djurlivet kan passera. Det gäller område 9.2, 9.4, 9.9,
9.11, 9.13 delområde 2, 9.16 delområde 1 och 2.

26.14 Svar:

Avsikten med LIS-planen är att peka ut lämpliga områden, men eventuell byggnation ska
vara relativt gles vilket skapar naturliga passager.
Kommunen behöver bedöma bebyggelsetrycket vid Skattungen och Siljan enligt MB 7
kap. 18 e §, punkten 3d. Det ska framgå av LIS-planen om kommunen bedömer att högt
eller lågt bebyggelsetryck råder vid dessa sjöar och därmed om restriktivitet för att peka
ut LIS-områden ska råda eller inte.

26.15 Svar:

Texten kommer att kompletteras med bedömning av bebyggelsetryck.
Område 9.13, Ljugaren Born
LIS-området som sträcker sig över Brännäsudden är olämpligt. Uddar och näs är
generellt sett olämpliga för LIS och kommunen har i detta fall inte specificerat varför de
vill ha LIS just på en udde om det är för en särskild verksamhet eller liknande.
Kommunen behöver utveckla detta eller ta bort området från LIS.

26.16 Svar:

Längs flera sjöar i kommunen har uddar pekats ut, men det kräver särskild hänsyn och
analys inför ett ev bygglov. Den här typen av detaljstudier görs inte för/LIS-områdena i
detta skede.
Område 9.18, Siljan, Tina
Området är olämpligt vid Salunäset, det finns idag ingen bebyggelse men området ser ut
att vara intressant för friluftslivet. Främst den sydvästra delen av näset är mycket
olämpligt.

26.17 Svar:

Kommunen delar synpunkten och föreslår att området vid Salunäset utgår ur
översiktsplanens del 4.
Övrigt
Övergripande mål, planer och program
I avsnitten om Miljömål står det att i det svenska miljömålssystemet finns 14 etappmål,
det stämmer inte utan det bör ändras till att det finns 28 etappmål, varav 18 mål är aktiva
och 10 har mål-åren passerat. I samma avsnitt bör det stå mer om det globala
hållbarhetsmålet (Agenda 2030). Hänvisningen till naturvårdsverkets hemsida när det
gäller det globala hållbarhetsmålet bör istället hänvisas till regeringens hemsida. När det
gäller de nationella miljömålen är sverigesmiljömål.se är lämplig källa att hänvisa till.
Alla regionala mål bör stå under avsnitt 4.4 som handlar just om regionala och lokala
mål, planer och program. Texten om Dalarna är något föråldrad, det finns ett nytt
åtgärdsprogram för år 2018–2022 som är fastställt. Åtgärdsprogrammet handlar om
åtgärder som ska göras för att nå miljömålen. Även Dalarnas energi- och klimatstrategi
ska revideras under år 2018.

26.18 Svar:

Avsnitten har reviderats.

55 (79)
Avsnitten om planens konsekvenser på miljömålen verkar vara baserade på bristfälliga
analyser. Det handlar speciellt om avsnittet om levande skogar där texten handlar om
skogarnas betydelse för hälsa och friluftsliv. Detta har ingenting med miljömålet att göra
då dess fokus är biologisk mångfald. Likaså är avsnittet om ett rikt djur- och växtliv
bristfälligt eftersom det här bara förs ett resonemang kring att det är oundvikligt att
naturmark tas i anspråk vid byggande. Det bör åtminstone finnas ett resonemang om att
ytor, som uppmärksammats för extra hög artrikedom, bör undantas från exploatering.
49.19 Svar:

Avsnitten har reviderats.
Bostadsförsörjning
Enligt PBL 3:5 ska översiktsplanen visa hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder. Under rubriken Planeringsinriktningar
bebyggelseutveckling finns inga siffror om det bedömda behovet av bostäder. I
översiktsplanen nämns det bland annat att nya detaljplaner för obebyggd mark och
framtida omvandlingsområden för flerbostadshus i centrala och halvcentrala lägen
behöver tas fram, och att intresset för äldre detaljplanelagda områden kan ha avtagit.
Eftersom att översiktsplanen inte innehåller några siffror för framtida behov av bostäder
är det inte möjligt för länsstyrelsen att bedöma om översiktsplanen tillgodoser detta
behov.

26.20 Svar:

Rättviks kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Det behov av
bostäder som presenteras där kommer att utgöra underlag för bedömning av
bostadsbehovet och planberedskap i de fördjupade översiktsplaner kommunen har för
avsikt att ta fram.
Jordbruksmark
I avsnittet om jord- och skogsbruk behöver kommunen resonera kring: Vad
brukningsvärd jordbruksmark är, brukningsvärdet kan t.ex. bestå av produktionsvärden,
naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden, landskapsvärden. Vilka de väsentliga
samhällsintressena som går före jordbruksproduktion är. Vilka bedömningar eller
utredningar som ska göras för att se om annan mark kan tas i anspråk.

26.21 Svar:

Avsnittet har reviderats.
Grön infrastruktur
I översiktsplanen finns ingenting skrivet om begreppet grön infrastruktur. Kommunen
har ett uppdrag att arbeta med grön infrastruktur i samverkan med länsstyrelsen och det
borde tas upp i översiktsplanen hur kommunen tänker förhålla sig till detta. Grön
infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur
och människor. Genom att bevara och stärka den gröna infrastrukturen kan vi skapa
hållbara miljöer där både vi människor och djur och natur mår bra. Utformningen av
grönområden kan vara en viktig länk till arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen
inom området. Värdefulla naturmiljöer och grönstruktur med tillhörande kopplingar kan
bilda stråk och korridorer som ökar sammanhanget i landskapet.

26.22

Översiktsplanen har kompletterats med avsnitt om Grön Infrastruktur och hur detta ska
beaktas i den fortsatta planeringen med fördjupande översiktsplaner samt detaljplaner.
Natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv
Kulturmiljö
Det är positivt att Rättviks kommun på olika sätt har för avsikt att säkerställa och värna
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, dels på ett övergripande plan genom upprättande av
kulturmiljöprogram och kulturlandskapsplan och dels på en mer detaljerad nivå genom
upprättande av områdesbestämmelser.
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Allmänt om fornlämningar
I planens avsnitt om Natur och kulturmiljövärden och underkapitlet om fornlämningar
behöver delen om fornlämningar fördjupas. Den nya kulturmiljölagen definierar
fornlämningar inte bara som lämningar efter äldre tiders bruk, men sätter en nedre gräns
för lämningar vid året 1850, d.v.s. bara lämningar som är varaktigt övergivna och äldre
än 1850 kan anses som fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt skydd genom
kulturmiljölagen och lagskyddet har stora konsekvenser för samhällsplaneringen genom
att den sätter begränsningar för markexploateringars lämplighet och genomförbarhet.
Tillstånd till ingrepp i fornlämningar är ofta kopplad till villkor om att det skall
genomföras arkeologiska undersökningar. Den uppdragsarkeologiska processen är
tidskrävande och behöver därför tas hänsyn till i planarbetet på detaljplannivå.
På samma sätt som byggnadsminnen, är fornlämningarna en viktig del av kulturmiljön
som helhet. Det är därför viktigt att fornlämningar beaktas i tidiga skeden av planering
och byggande. Ett samordnat agerande av berörda myndigheter kan effektivisera
samhällsplaneringen. Därför är det viktigt att synliggöra fornlämningsintressena även på
översiktsplanenivån. Översiktsplanens kart-del bör därför också visa ytorna med
fornlämningar i ett kartskikt, eftersom fornlämningarna medför särskilda krav för nyexploatering.
26.23 Svar:

Texten om fornlämningar har fördjupats och beskriver fornlämningar och lagskyddet
mer detaljerat där tidig kontakt med länsstyrelsen uppmuntras. På den skala kartan
presenteras är det svårt att visa ytor och linjer utan att det blir missvisande.
Under 2018/2019 kommer det ske större förändringar av hur Fornlämningar och
Fornminnesregistret (FMIS) presenteras och hanteras av länsstyrelser och
Riksantikvarieämbetet, därmed är det i nuläget inte lämpligt att detaljerat beskriva hur
det i dag är tillgängligt. För ytterligare information rörande fornlämningar och dess
lagskydd hänvisas till Länsstyrelsen.
Skog och historia tas inte upp då det kan innehålla stora kvalitetsproblem och till stor
del inte är kvalitetsgranskat av arkeolog. Det kan däremot vara ett viktigt verktyg om
man hanterar det som tips.
Naturmiljö
I avsnittet om Landskapsbildsvärden står det i sista stycket om visuellt skydd, det kallas
för landskapsbildskydd och är instiftat med stöd av naturvårdslagen (numera
miljöbalken) och har samma status som naturreservat.
I avsnittet om Gröna och blå strukturer, naturvårds och biologisk mångfald förslår
länsstyrelsen en omdisposition av kapitlets underrubriker så att de fördjupade avsnitten
om olika naturtyper (skogsmark, Odlingslandskap, våtmarker) läggs in direkt under den
inledande huvudtexten i kapitlet. Dessa avsnitt bör för övrigt kompletteras med en text
om vatten. Därefter kan alla stycken som beskriver olika typer av skydd placeras,
inkluderat avsnittet om vattendirektivet. Sist kan avsnittet om ekosystemtjänster
placeras.

26.24 Svar:

Avsnittet har delvis reviderats.
Länsstyrelsen föreslår fler justeringar i avsnittet om Skogsmark. Det bör kompletteras
med ett stycke som lyfter fram Ore som ett kärnområde i landet för brandpräglade
naturvärden, lämpligen placerat i anslutning till stycket om Enån. Sist finns två stycken
som behandlar skogskyddsstrategin och Ejhedens ekopark. Dessa bör flyttas till avsnittet
om Skyddade naturområden. I stycket om ekoparken står för övrigt felaktigt att den
omfattar 41 000 ha. Den korrekta siffran är 6 900 ha varav 4 500 utgörs av produktiv
skog. Meningen ”I ekoparken ska de ekologiska värdena styra över de ekonomiska och
minst 50 % av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal.” föreslår
länsstyrelsen ändras till ” I ekoparken styr de ekologiska målen för förvaltningen över de
ekonomiska och minst 50 % av den produktiva skogsmarken är avsatt till förmån för
naturvård”. I slutet av meningen ”Området kring Enån, från Ockrandalgången till
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Rättviks samhälle, har uppmärksammats för sin märkliga geologi och sina mycket höga
natur-värden”. bör ändras till ”..sin höga artrikedom kopplad till kalkinblandad sand”.
26.25 Svar:

Stycket som avser arealer i ekoparken har reviderats. Beskrivningen av ekoparken
kommer från Sveaskogs egen beskrivning om Ejheden. Kommunen anser att det är de
ekologiska värdena som ska styra förvaltningen av Ejheden inte de ekologiska målen
som kan vara något helt annat än de faktiska värdena i området. Ekoparker är inte att
betrakta som formellt skyddade och ska därför inte heller redovisas som skyddade
områden så som länsstyrelsen föreslår.
I avsnittet Opåverkade områden anges att ”de så kalla värdetrakterna Gåsb….utgör alla
större opåverkade områden”. Förutom den understrukna felstavningen så föreslås att
slutet av meningen ändras till ”..utgör alla landskap med hög koncentration av
naturskogar” eftersom de i sin helhet inte är opåverkade.

26.26 Svar:

Avsnittet har uppdaterats.
I avsnittet om Skogsbruk bör det inflikas stycken som lyfter fram den extra hänsyn
skogsbruket borde ta inom utpekade värdetrakter men också på Rättviksheden.

26.27 Svar:

Avsnittet har reviderats.
I del 3 Genomförande och konsekvensbeskrivning saknas ett avsnitt som beskriver
planerna för utveckling av landskapet utanför ”de öppna markerna”. Länsstyrelsen och
skogsstyrelsen har mycket att förmedla i form av information som tagits fram det senaste
årtiondet inom ramen för skogsskyddsstrategi och grön infrastruktur. Med tanke på hur
mycket text som i översiktsplanens tidigare delar lagts på att beskriva naturvärden bordet
detta vara en självklarhet.

26.28 Svar:

Grön Infrastruktur har införlivats i översiktsplanen.
Friluftsliv
Det skulle vara intressant att i nästa steg kartlägga hur invånarna använder olika områden
idag och hur man kan anpassa mer i detalj än vad som framgår nu. Det finns en metod
som Naturvårdsverket har tagit fram för sådant arbete, där man kan välja att använda
delar eller hela metoden för att få ett bättre underlag om det lokala friluftslivet.
http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2016/naturvardsverkets-delredovisning-av-ru-utveckling-avfriluftslivet-metod-for-kartlaggning.pdf

26.29 Svar:

Underlaget har kompletterats med en kort redogörelsen för metoden.
Miljöstörande verksamheter
För miljöstörande verksamheter finns sedan 2017 MSB:s vägledning ”Samhällsplanering
och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28411.pdf

26.30 Svar:

Informationen noteras.
Vattenförsörjning och avloppshantering
Vatten och avlopp
I översiktsplanens LIS-del anges att vissa områden är i närheten av sjöar med
övergödningsproblematik och att avloppsanläggningar är nära dricksvattenbrunnar. För
befintliga bebyggelseområden, som saknar gemensam VA-lösning och har dåliga
förutsättningar för individuella lösningar, kan ett alternativ ibland vara att kommunen
begränsar byggrätterna, vilket också är ett ställningstagande som behöver framgå av
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översiktsplanen, som stöd för att avslå bygglov fram till dess att ny detaljplan eller
områdesbestämmelser hunnit upprättas.
Översiktsplanen behöver behandla vatten- och avloppsfrågorna, beskriva problem och
intressekonflikter och ta ställning till hur kommunen vill att dessa frågor ska lösas.
Kapaciteten i befintliga verk bör redovisas geografiskt och stämmas av mot behoven i
deras närområde: planerade nybyggnadsområden samt problemområden med enskilda
avlopp. För de sistnämnda är det viktigt att det finns en tidplan för anslutning, eftersom
det vid förelägganden från Länsstyrelsen och vid överprövning av dessa hos mark- och
miljödomstolen tas hänsyn till i vilken utsträckning kommunen kan visa på en
fungerande VA-planering. Finns ingen sådan, avgörs varje ärende separat, utan hänsyn
till om det finns andra områden i kommunen som är i större behov av VA-utbyggnad.
26.31 Svar:

Rättviks kommun har en nyligen antagen VA-plan som redan från början var tänkt att
ingå som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Dessvärre har detta inte framgått tydligt i
samrådshandlingen.
VA-planen, som innehåller den efterfrågade informationen, finns med i översiktsplanens
utställningshandlingar.
Vattenförsörjning
När det gäller Planeringsinriktningar utvinning tar kommunen inte upp någon inriktning
som berör dricksvattenförsörjningen. Tidigare i texten beskrivs dock att framtida
täktverksamhet är olämplig i närheten av Rättviks nya huvudvattentäkt. Det är bra med
någon typ av inriktning. Jämför MB kap 9, 6 f §: "…täkten inte komma till stånd om 2.
naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida
dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning," Under
rubriken Planeringsinriktningar vattenförsörjning är första punkten (kraftledningar)
olämpligt placerad. Även punkten som gäller ytvatten. Tidigare i texten konstaterar
kommunen att endast grundvatten används för vattenförsörjningen.

26.32 Svar:

Rättviks kommun arbetar för att lokalisera en ny vattentäkt/reservvattentäkt. En
planeringsinriktning som säger att utredningsområde för ny täkt inte får användas till
verksamhet som kan medföra försämrad vattenförsörjning.
Kommunala reningsverk
Kompletterande information om hur slammet omhändertas samt om det finns planer på
förändringar saknas.

26.33 Svar:

Avsnittet revideras
Vattendirektivet
I stycket om vattendirektivet nämns inte grundvatten. Även grundvatten omfattas av
vattendirektivet och i Rättvik finns det utpekade grundvattenförekomster.

26.34 Svar:

Avsnitten har reviderats.
Täktverksamhet
I planförslaget beskrivs vilka berg- och naturgrustäkter som finns i kommunen i kap 14.
Enligt Länsstyrelsens Materialförsörjningsplan (Rapport 2012:03) bör det i
översiktsplanen anges avsatta områden i anslutning till tätorter som kan inrymma,
bergkrossanläggningar, miljöstörande verksamhet och masshantering. Denna
sammanfattning saknas.

26.35 Svar:

Frågan hanteras mer lämpligt i kommande fördjupande arbeten kring markanvändningen i tätorterna
LIS-områdenas redovisning
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Länsstyrelsen har inte hunnit gå igenom naturvärdesinventeringen och därför kan
synpunkter i granskningsskedet tillkomma om naturvärden i LIS och vid annan
exploatering.
LIS-avsnittet ska inte vara en bilaga till översiktsplanen, utan det ska ingå som en del av
översiktsplanen. I del 2 Planförslaget ska LIS-avsnittet läggas in som kapitel 16.
Avsnittet ska heta LIS med underrubrik se separat handling. Nuvarande bilaga om LIS
ska heta Översiktsplan för Rättviks kommun, Del 2, kapitel 16.
26.36 Svar:

LIS-områdena beskrivs i del 2 och finns med som en del av översiktsplanen (del 4).
I Rättviks LIS-plan på sida 14–17 finns områden utpekade kring Skattungen,
tillsammans med en text där det konstateras att Orsa kommun inte har pekat ut några
LIS-områden kring Skattungen. En ny översiktsplan för Orsa kommun är under
bearbetning inför utställningsskedet, och där pekar kommunen ut 3 LIS-områden längst
Skattungens stränder. Översiktsplaneförslaget med utpekade LIS-områden har sänts till
Rättviks kommun för samråd under samrådsskedet.

26.37 Svar:

Texten kommer att kompletteras med att Orsa kommuns förslag till ny översiktsplan (i
utställningsskede) pekar ut 3 LIS-områden längst Skattungens stränder.
Fornlämningar inom LIS områden
Sammanställningen av LIS-områdena uppvisar många brister angående fornlämningar.
Fornlämningarna är på alla kartor bara angivet som punkter, men omfattar däremot ofta
större ytor. Genom val av kartsymbolen kan det uppstå ett felaktigt intryck och området
med restriktioner runt fornlämningarna kan vara betydligt större än det som ärangivet på
kartan. Dessutom är inte alla fornlämningar innanför LIS-områdena markerade på
kartorna. Kartorna bör därför genomgås och manglande fornlämningar bör inprickas. Det
bör också uppmärksammas att strandnära lägen var under förhistorian favoriserade
boplatslägen och inte alla vattendrag och sjöar blev tidigare systematisk
fornlämningsinventerade. Därför kan det innanför LIS-områdena finnas okända
fornlämningar. Det kan vara nödvändigt att genomföra arkeologiska utredningar
och/eller förundersökningar innan vissa av områden kan exploateras.

26.38 Svar:

LIS-områdenas utbredning bibehålls, men ökad hänsyn till fornlämningarna ska tas i
fortsatt process med ÖP och LIS-plan. Innan byggnation eller exploatering påbörjas så
ska arkeologisk utredning göras där så krävs.”
Exempel för kartor med brister:
LIS-område 9.4 Oresjön, Furudal
Här är fornlämningarna Ore 3:1 och 235 Ore som omfattar större ytor inte markerade på
kartan. Fornlämningen Ore 235 är en boplats som omfattar nästa hela strandzonen av den
nordliga LIS-område på kartan.
LIS-område 9.10 Ljugaren, Långnäset
Här ligger fornlämningen Rättvik 66:1 innanför LIS-området. Fornlämningen är en
blästbrukslämning och markerad som punkt på kartan. Fornlämningen omfattar med
säkerhet en större yta än markerad på kartan och med detta också området med
restriktionerna runt lämningen.
LIS-område 9.11 Ljugaren, Dådran
Här är fornlämningen Rättvik 505, en stensättning, inte med markerad på kartan.

26.39 Svar:

LIS-områdenas utbredning bibehålls, men ökad hänsyn till fornlämningarna ska tas i
fortsatt process med ÖP och LIS-plan. Innan byggnation eller exploatering påbörjas så
ska arkeologisk utredning göras där så krävs.”
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Kommuner
27.
Ljusdals
kommun
27.1 Svar:

28.
Bollnäs
kommun

Ljusdals kommun ser det positivt att samverkan över kommun- och länsgränsen framförs
i dokumentet och ses som en del av kommunens samhällsutvecklingsarbete. I övrigt har
Ljusdals kommun inget att erinra.

Synpunkten noteras
Bollnäs kommun har tagit del av förslaget till översiktsplanen för Rättviks kommun och
har inget att erinra.

28.1 Svar:

Synpunkten noteras

29.

Leksands och Rättviks kommuner har flera gemensamma frågor.

Leksands
kommun

Rättvik och Leksands kommuner har ett gemensamt intresse av att få till stånd av
utveckling av Dalabanan med utbyggnad till dubbelspårig järnväg, vilket framhålls i
samrådsförslaget. Det är dock även viktigt att väg 70 ges möjlighet till utbyggnad och att
bebyggelseutvecklingen inte ska tillåtas begränsa en eventuell breddning eller andra
åtgärder som kan krävas.
Det är positivt att Rättvik vill samarbeta med grannkommunerna för att bevara och
utveckla värden hos gemensamma riksintressen, till exempel för Siljansbygden, och att
vikten av de värden som utgör den turistiska dragningskraften upprätthålls och utvecklas
i nära samverkan med de kommuner som berörs. Även vikten av samverkan med
grannkommuner vad gäller gång- och cykelstråk och leder framhålls och här kan
Siljansledens betydelse lyftas ytterligare.
Rättvik påtalar behovet av samråd med grannkommuner vid vindkraftsetableringar. Med
tanke på att vindkraft syns på långa avstånd kring Siljan och att Siljansområdet har så
stor betydelse för besöksnäringen och friluftslivet, bör det tydligare framgå att hänsyn
ska tas till landskapsbilden även i angränsande kommuner vid planering och prövning av
vindkraft.
Både Leksands och Falu kommun har föreslagit att områden i Leksands östra del och
Faluns västra del, mot Rättviks södra kommungräns, ska vara s.k. större opåverkade
områden. Dessa områden ska så långt det är möjligt hållas fria från större
exploateringsföretag som exempelvis trafikleder, större kraftledningar, industrier eller
större områden för fritidshusbebyggelse. Det bör vara fritt från bullerstörningar, höga
byggnader och andra visuella intryck som kan påverka vildmarkskaraktären negativt. För
att områdena ska kunna bestå bör hänsyn tas till dem även i grannkommunen.

29.1 Svar:

Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
Avsnittet om Siljansleden har reviderats.
Vad gäller förslagen till LIS-områden (områden för Landsbygdsutveckling I Strandnära
läge) som kan påverka Leksands kommun, bedöms de föreslagna områdena vid
Stumsnäs vara välgrundade. Däremot är det viktigt att det föreslagna området vid
Lungsjöåns utlopp i Långsjön, Ollasbodarna inte påverkar ån negativt, åns system i sin
helhet behöver beaktas. Ån rinner även genom det område som föreslås som ett större,
opåverkat område, se ovan.
Det föreslagna LIS-området på Salunäset, väster om Tina, bedöms vara mindre lämpligt
eftersom det är en av de få mer sammanhängande obebyggda stränderna i södra Siljan
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och är viktigt för friluftslivet. Området ligger på en udde, väl synligt från stora delar av
Siljan och en exploatering kommer att medföra stor påverkan på landskapsbilden. Skälet
till att övriga kommuner runt Siljan inte pekat ut fler LIS-områden vid sjön är just för att
värna riksintresset för turismen enligt 4 kap 2 § Miljöbalken.
29.2 Svar:

Det är flera aktörer som påpekat att LIS-området kring Salunäset är olämpligt. Med
hänsyn till landskapsbild och det rörliga friluftslivet utgår därför området ur LISplanen.

30.

Mora kommun ser positivt på de planeringsinriktningar som Rättviks kommun valt
gällande regionala frågor. Dessa är till stor del samstämmiga med de ställningstaganden
som gjorts i den fördjupande översiktsplanen för Mora kommun som är under
framtagande. Mora kommun och Rättviks kommun drar nytta av närheten och de goda
kommunikationerna mellan kommunerna, och ett stort antal kommuninnevånare rör sig
mellan kommunerna för arbete, boende och studier varje dag. Mora kommun delar synen
på viken av tillgängliga energieffektiva transportlösningar mellan kommunerna.

Mora kommun

Utveckling av Dalabanan är viktig även för Mora kommun, både för turism och
pendling, och kommunen stödjer Rättviks planeringsinriktning att sträva efter utbyggnad
med dubbelspår. Idag hämmas tågtrafiken på banan av dess undermåliga kapacitet och
standard vilket inverkar negativt på järnvägens konkurrenskraft gentemot bilismen, och
på norra Dalarna som arbetsmarknadsregion. Banan bör under hållas och ha en sådan
kapacitet att det går att erbjuda en tågtrafik med god kvalitet, som upplevs attraktivt för
både resenärer och godstransportörer, samt fler och snabbare förbindelser mellan orter
utmed banan. Detta medverkar även till att de transportpolitiska målen uppfylls. Det
behöver avsättas mer pengar i nationell plan för upprustning.
Detsamma gäller Rättviks kommuns syn på Orsabanan mot Bollnäs som strategisk
viktigt. Mora kommun deltar gärna i av Rättvik initierade aktiviteter och satsningar för
att utveckla GC-leder och stråk, bland annat cykelleder för besöksnäringen. kommunen
har startat upp arbetet med att ta fram en cykelplan, och ser positivt på att skapa
sammanhängande stråk och leder även över kommungränsen.
När det gäller samarbete kring vindkraftsetableringar så delar Mora kommun
uppfattningen att det är önskvärt och nödvändigt att samarbete kring landskapsbild vid
vindkraftsetableringar, särskilt kring Siljan.
30.1 Svar:

Synpunkterna noteras
I Rättviks kommuns förslag till LIS-plan pekas ett antal områden vid Siljan ut. Mora
kommun har (som konstateras i LIS-planen s 10) bedömt att bebyggelsetrycket kring
Siljan är så pass högt att LIS-områden ska pekas ut med restriktivitet enligt MB 7 kap.
18e §.

30.2 Svar:

LIS-planen har reviderats och antalet sammanhängande sträckor längs med Siljan har
reducerats. .

31.

Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 är väl genomarbetad och ställer sig positiv till
att denna ersätter tidigare strategiska plan för framtida utveckling.

Ovanåkers
kommun

Rättviks kommun lyfter vikten av att mellankommunala angelägenheter samordnas med
angränsade kommuner och en god samverkan i ett tidigt skede inför kommunala
ställningstagande när det gäller användning av mark- och vattenområden. Detta är
Ovanåkers kommun positiva till.
Planförslaget nämner en rad frågor som är gränsöverstigande
-

Länsväg 301 utpekas som ett utvecklingstråk.

-

Viktigt transportstråk främst för infrastruktur längs länsväg 296/301, som
förbinder Rättviks kommun med Orsa respektive Edsbyn/Alfta.
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-

Viktigt transportstråk, Bingsjövägen som går på riksväg 50 genom Falu
kommun och Ovanåkers kommun.

-

Rättviks kommun ska medverka till utveckling av infrastrukturen såväl inom
länet som till angränsande län.

-

Vindkraftsetablering. Vikten av samverkan i ett tidigt skede vid anläggande av
vindkraft som kan komma att ha effekter på andra kommuner.

-

Rättviks kommun vill utöka samverkan kring planering av åtgärder för att
hantera effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan i gemensamma
vattendrag.

-

Några av de föreslagna LIS-områdena ligger vid gräns mot Ovanåkers
kommun. När det blir aktuellt att hantera dispens enligt LIS i något av dessa
områden ska den angränsande kommunen alltid informeras.

-

Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen kring
besöksnäring och evenemang.

Ovanåkers kommun lyfter även vikten av en tät samverkan och en god kommunikation
av viktiga mellankommunala frågor och angelägenheter. Ovanåkers kommun anser likt
Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 att länsväg 296/301 och riksväg 50 är av stor
vikt för tillgängligheten mellan regionerna. Översiktsplan för Rättviks kommun 2030
nämner även potentialen och behovet för utvecklingen av godstrafiken, mer specifikt
järnvägen mellan Bollnäs-Orsa. Detta är Ovanåkers kommun positiva till och ser det som
en framtida samarbetsfråga som gynnar båda regionerna.
31.1 Svar:

Synpunkten noteras

32.

Orsa kommun ser positivt på de planeringsinriktningar som Rättviks kommun har valt
gällande regionala frågor.

Orsa kommun

Orsa kommun och Rättviks kommun drar nytta av närheten kommunerna, och ett stort
antal kommuninnevånare rör sig mellan kommunerna för arbete, boende och studier
varje dag. Orsa kommun delar synen på viken av tillgängliga energieffektiva
transportlösningar mellan kommunerna. Arbetspendling via kollektiva färdmedel nämns
som en planeringsinriktning, och vi tolkar det som att detta gäller såväl långväga
pendling som dagspendling till grannkommuner.
Utveckling av Dalabanan är viktig även för Orsa kommun, både för turism och pendling,
och kommunen stödjer Rättviks planerings-inriktning att sträva efter utbyggnad med
dubbelspår. Detsamma gäller Rättviks kommuns syn på Orsabanan mot Bollnäs som
strategiskt viktig.
Orsa kommun deltar gärna i av Rättvik initierade aktiviteter och satsningar för att
utveckla GC-leder och stråk, bland annat cykelleder för besöksnäringen. Vi ser positivt
på att skapa sammanhängande stråk och leder även över kommungränsen.
När det gäller samarbete kring vindkraftsetableringar så gäller Orsa kommuns
vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, fortsatt, även efter att
Orsas nya översiktsplan antagits. I dokumentet framgår att även Orsa kommun ser det
som önskvärt och nödvändigt att samarbete kring landskapsbild vid
vindkraftsetableringar.

32.1 Svar:

Synpunkterna noteras
I LIS-planen sid 14-17 finns områden utpekade i Skattungen, tillsammans med en text
där det konstateras att Orsa kommun inte pekat ut några LIS-områden i Skattungen. Orsa
kommun vill informera om att en ny översiktsplan över Orsa kommun är under
bearbetning inför utställningsskede och där pekar kommunen ut tre LIS-områden längs
Skattungens stränder. Översiktsplaneförslaget med utpekade LIS-områden har sänts till
Rättviks kommun för samråd under samrådsskedet. Orsa kommun har bedömt att
bebyggelsetrycket inte är högt vid Skattungen. Inget av de av Orsa kommun utpekade
LIS-områdena gränsar direkt till Rättviks kommun, det närmaste är på södra sidan nära
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Skattungholmen, mellan Granvbergs sovhol och Långnäset. LIS-områden har av Orsa
kommun pekats ut med intentionen att samla bebyggelse och lämna strandsträckor
oexploaterade för friluftslivet.
32.2 Svar:

Texten kommer att kompletteras med att Orsa kommuns förslag till ny översiktsplan (i
utställningsskede) pekar ut 3 LIS-områden längst Skattungens stränder.

33.

Falu kommun vill framföra följande synpunkter:

Falu kommun

Utvecklingsstrategi
Utpekandet av utvecklingsområden och utvecklingsstråk närmast de största orterna och
de största vägarna underlättar möjligheten att fortsatt kunna erbjuda en bra regional
kollektivtrafik. Det är positivt för hela regionens utveckling.
Rättvik i regionen
Det är positivt att Rättvik uppfattar Falun/Borlänge som det tvåkärniga regioncentrum
som översiktsplan FalunBorlänge har som målbild. Att högskolan och möjligheten till
arbetspendling lyfts fram som en viktig faktor för utvecklingen i Rättviks kommun ligger
i linje med Falu kommuns syn på regionen och dess utveckling.
Linnévägen
Falu kommun ser positivt på att hela Linnévägens sträckning i Rättviks kommun pekas
ut som riksintresse för kulturmiljövård. Att hela sträckan får samma status är positivt för
vägsträckningens kulturmiljövärde som helhet.
Stora opåverkade områden
I översiktsplan FalunBorlänge finns flera områden på gränsen mellan Rättviks och Falu
kommun som är utpekade som stora opåverkade områden. I förslaget till översiktsplan
för Rättviks kommun finns det ett område söder om Bingsjö och ett område vid
Ollasbodarna som ansluter till områden som är utpekade som stora opåverkade områden
i översiktsplan FalunBorlänge. I övrigt avgränsas de stora opåverkade områden som
pekats ut av respektive kommun av kommungränsen.
Den planeringsinriktning som redovisas för buller och vibrationer om att bullrande
verksamheter inte ska lokaliseras i närheten av områden med höga naturvärden eller
värde för friluftslivet kan med fördel förtydligas så att det framgår att även stora
opåverkade områden räknas in i dessa typer av områden.
Med tanke på de stora opåverkade områden som pekats ut i översiktsplan FalunBorlänge
på gränsen mellan Falu kommun och Rättviks kommun så vill Falu kommun att
bullrande verksamheter inte heller ska lokaliseras i närheten av områden med höga
naturvärden eller värden för friluftslivet, där stora opåverkade områden ingår, även när
områdena finns i angränsande kommun.
Vindbruk
Områdena som pekas ut som lämpliga för vindbruk ändras inte från nu gällande tillägg
till översiktsplanen. Då inget av områdena ligger nära Falu kommun har Falu kommun
ingenting att erinra.

33.1 Svar:

Synpunkterna noteras.
Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
LIS-områden
Två LIS-områden har pekats ut i direkt eller nära anslutning till Falu kommun.
För LIS-området 8. Amungen, Dalstuga har Falu kommun inget att erinra. Delar av
området ser svårutnyttjat ut med anledning av det korta avståndet mellan stranden och elledningen som finns i området. Den väg som samrådsförslaget hänvisar till för att kunna
nå området är enskild.
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För LIS-område 19. Långsjön, Ollasbodarna vill Falu kommun framföra att det är viktigt
att ta hänsyn till de naturvärdena som är knutna våtmarken och utloppet från Långsjön.
De utpekade värdena omfattas delvis av de södra delarna av LIS-området. Eftersom
närliggande område i Falu kommun redovisas som stort opåverkat område i
översiktsplan FalunBorlänge så är det viktigt att begränsa eventuell nybyggnation till just
förtätning av fritidshus så som nu redovisas i planförslaget.
33.2 Svar:

Synpunkterna noteras, men föranleder inga förändringar av översiktsplanens del 4.
Organisation

34.
Landstinget
Dalarna

Landstingen Dalarna har inga synpunkter på förslaget till översiktsplan för Rättviks
kommun.

34.1 Svar:

Noteras

35.

Del 1

LRF Rättvik

I del 1 av översiktsplanen anser vi det viktigt att lyfta fram livsmedelsstrategin. Denna
bör även påverka skrivningarna i planen över lag.

35.1 Svar:

Översiktsplanen lyfter de frågor om mark- och vattenanvändning som har relation till
livsmedelsproduktion och areella näringar. Livsmedelsstrategin i sin helhet lämnas dock
utanför översiktsplanen.
Del 2
Avsnitt 13.1: Här bör nulägesbeskrivningen ses över. Till exempel bör de odlade
spannmålsslagen kompletteras med vete då detta är en betydande gröda i dagens läge.
Det bör stå ”ett antal mjölkbönder” istället för ”ett fåtal” eftersom Rättvik är en av de
kommuner i länet som har flest aktiva mjölkproducenter. Det bör även ses över vilka
begrepp som används om gymnasieskolan så att detta blir rätt.

35.2 Svar:

Översiktsplanen ska främst visa ställningstaganden för framtiden. Gällande fakta om
nuläget hittas lättare och tydligare på annat håll. Information om de grödor som odlas i
kommunen tas därför bort ur texten.
Texten om mjölkbönderna ändras efter LRF:s förslag.
Avsnitt 13.2: Här ställer vi oss mycket frågande till skrivningen om ett mer extensivt
skogsbruk. Detta är en viktig resurs som bör främjas istället för att motarbetas.
Vad gäller rutan med planeringsinriktningar vill vi ändra till följande:
•
•

35.3 Svar:

Bebyggelse av brukningsbar åkermark ska ej ske, även försiktighet med idag ej
brukad åkermark måste råda då den kan bli viktig i framtiden. Detta särskilt i
närheten av aktiva brukningscentrum.
Sista meningen om rörligt friluftsliv bör strykas helt då den inskränker
pågående markanvändning.

Avseende skrivningar om skogsbruk har de delvis reviderats. Kommunen anser att en
omställning av sättet att bruka skogen krävs men det innebär nödvändigtvis inte att
alternativa brukningsmetoder används överallt eller att mer mark skyddas genom
formellt skydd. En översiktsplans uppgift är att vara vägledande för en längre tid
framöver och hållbart och långsiktighet ska vara ledorden. Översiktsplanen ska ta
hänsyn till många intressen och tillgodose dem. Besöksnäringen och naturturismen är
sådana som också måste tillgodoses samt våra miljömål och hållbarhetsmål. Kommunen
vill vara vägledande inom hållbarhet och det innebär att en samexistens mellan
ekologiska, sociala och ekonomiska intressen ska råda.
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Kommunen anser att brukningsbar jord inte ska bebyggas dock finns det ibland inget
annat alternativ och ett totalförbud mot att bygga på brukningsbar jord kan inte anses
vara långsiktigt hållbart för en levande landsbygd. Generationsväxling inom lantbruk
måste vara möjligt för att lantbruken långsiktigt ska kunna överleva och inte sällan vill
man bo flera generationer på gården. Bebyggelse på jordbruksmark får dock inte ske på
sådant sätt att brukandet av marken avsevärt försvåras på sådant sätt att
brukningsenheter delas upp.
Kommunen är av uppfattningen att rörligt friluftsliv idag inte inskränker den pågående
markanvändningen. Allemansrätten gäller alla och är en viktig resurs får vår
besöksnäring. Med skrivningen avsågs inte att stora områden av skog ska undantas
brukningen. Kommunen tänker sig att viktiga stigar och leder ska kunna finnas kvar i
samsyn med markägare. Skrivningen avsåg också främst kommunens egna skogsinnehav
och tyvärr framgick inte detta. Punkten har därför reviderats.
Avsnitt 14.2.1: Här bör vattenkraftens stora vikt för närmiljön och dess kulturvärden
beskrivas.
35.4 Svar:

Vattenkraften kan inte anses ha en stor betydelse för närmiljön utom möjligen den
negativa påverkan av denna.
Allmänt
Vi anser att för stor vikt läggs på bevarande vilket genomsyrar hela översiktsplanen. En
större hänsyn måste istället ges för nuvarande samt framtida produktion.

35.5 Svar:

Kommunen och omvärlden står inför stora utmaningar om att ställa om till ett mer
hållbart samhälle/värld. Kommunens vill vara vägledande som Hållbar kommun. De
areella näringarna är viktiga men de måste kunna samexistera med våra miljömål och
hållbarhetsmål annars blir brukandet av jorden inte långsiktigt hållbart.

36.

Synpunkter gällande förslag till två LIS-områden (Oresjön Furudal 2) mellan Ore kyrka
och Norudden Dalbyn.

Ore
Hembygdsförening

I del 2, punkt 6.1 beskrivs att områden utmed Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön
utgör ett geografiskt riksintresse.
Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rör liga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas i samband med ingrepp i miljön. Boverket anger att vid dessa
vattendrag ska kommunerna vara restriktiva när de pekar ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I det slutliga förslaget så behöver större hänsyn
tas till detta och strandskyddet för ett rörligt friluftsliv i högre grad bevaras.
I bilagan gällande LIS under punkt 5 pekas ett urvalskriterium ut att det ska vara
strandområden som redan är ianspråktagna med fritidshus. Ytterligare ett urvalskriterium
är att det ska utgöra kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintliga tätorter, byar
och bruksmiljöer med närhet till kollektivtrafikstråk.
I del 2 kapitel 12 beskrivs kulturmiljövärden och Gammelstan i Norrboda omnämns. Mot
bakgrund av ovanstående är det med stor förvåning som man tar del av detta förslag till
LIS-områden.
Vi anser att de absolut inte är lämpliga som LIS-områden och de uppfyller inte
urvalskriterierna eller utgångspunkterna. De är helt obebyggda och ligger långt från
serviceort, allmänna kommunikationer och allmänt VA-när. Ett kulturområde med
Kyrkstigen som idag nyttjas till promenader och cykling. Strandområdena nyttjas mycket
frö friluftsliv, fiske, bad och båtliv. Betjänar både byns och fritidshusens invånare samt
besökare.
Kyrkstigen utgår från den unika Gammelstan i Norrboda och har anslutningar av stigar
från byarna i Sunnanhed och Sörboda. Leder som folk förr i tiden använde sig av för att
komma till kyrkan då sjön inte var farbar. Kyrkstigen används idag av både grupper och
enskilda som en del i friluftsliv och kulturupplevelse. Gemensam vandring i samband
med friluftsgudstjänst ordnas av församlingen. På tavlor efter Kyrkstigen och efter
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markerade stigar i närområdet runt höjden (Lukohol) söder om kyrkogården och till
Slipstensudden finns information om speciella platser. Vi hävdar bestämt att dessa
platser ska förbli orörda och hoppas att våra synpunkter hörsammas.
36.1 Svar:

För området Oresjön-Furudal 2 kommer planen att revideras och det utpekade området
närmast söder om kyrkan utgår. Vid kommande detaljplanering av området kommer
naturligtvis hänsyn att tas till befintliga anläggningar som ex.vis kyrkstigen och det
rörliga friluftslivet.

37.

Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg vill härmed lämna följande synpunkter på
kommunens förslag till översiktsplan för Rättviks kommun 2030.

Dala
Hälsinglands
järnväg

På sidan 54 nämns Orsabanan som sträcker sig mellan Orsa och Bollnäs, den förbinder
Inlandsbanan med Norra stambanan. Där uppges det felaktigt att järnvägen för
närvarande inte kan användas på grund av bristande bärighet.
Föreningen vill framhålla att sträckan Orsa-Furudal är öppen för både godstrafik och
persontrafik. Sträckan har ett högsta tillåtet axeltryck på 22,5 ton och max hastighet är
40 kilometer i timmen.
Det finns således inga kända begränsningar på denna sträcka på grund av bristande
bärighet.
Det har bland annat körts flera mycket tunga provtåg med kalk från Kallholsfors och
vidare norrut efter Inlandsbanan, dessutom kör Orsa Järnvägsförening bland annat
museitåg tur och retur Furudal-Orsa under Orsayrorna på somrarna. Det är då ett tungt
diesellok som drar fullstora personvagnar.
Det är korrekt att Trafikverket tagit beslut om att upphöra med underhållet på sträckan
Furudal-Bollnäs. Men det bör tilläggas i översiktsplanen att Inlandsbanan skriftligen
begärt hos Trafikverket att få ta över förvaltningen även av denna bandel. Detta är ett
naturligt steg eftersom Inlandsbanan redan förvaltar sträckan Orsa-Furudal.
Det bör även tilläggas att hela bandelen Orsa-Bollnäs ingår i det stora projektet
Inlandslänken som Inlandsbanan nu driver. Inlandslänken handlar om en upprustning av
sträckan Mora-Gällivare, samt återöppnande av de två tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn och
Orsa-Bollnäs, nästa steg två i detta stora projekt är att återöppna även sträckan MoraFilipstad.
På sid 54-55 bör det nämnas att ett återöppnade av bandelen Furudal-Bollnäs även skulle
möjliggöra turisttrafik på hela sträckan, vilket skulle kunna gynna näringslivet i flera
kommuner (bland annat med övernattningar, försäljning av mat etc).
I faktarutan på sid 55 bör det specificeras att Rättviks kommun aktivt ska verka för att
återöppna sträckan Furudal-Bollnäs för att därigenom avlasta Dalabanan och vägarna i
området, samt att detta skulle ha stora positiva miljömässiga vinster.

37.1 Svar:

Texten i avsnitt 11.1 ändras. Del om bristande bärighet tas bort. Information om
inlandsbanans begäran om att ta över förvaltningen av sträckan läggs till

38.

Under ”utmaningar och strategiska frågor” så beskrivs att det är en flytande gräns mellan
fritidsboende och permanentboende. Det håller vi med om. När andelstalen sätts för en
samfälld vägförening så är Lantmäteriet strikta och har en skarp gräns mellan fritidshus
och permanent hus. Här bör kommunen vara tydlig när de medverkar i
lantmäteriförrättningar och medverka till att sätta rättvisa andelstal. Varje fastighet ska
ha samma andelstal oavsett om man är folkbokförd på fastigheten.

Södra Rättviks
samfällighets
förening
38.1 Svar:

Kommunen har väldigt litet inflytande i dessa frågor, som avgörs av lantmäteriet.
Frågan lämnas därför utanför översiktsplanen.
I planförslaget så beskrivs att Vidablicksvägen skall arbetas fram i en fördjupad
översiktsplan framöver. Detta är väldigt märkligt att man i en översiktsplan börjar
ifrågasätta gällande detaljplan och skall ändra i detaljplan i en fördjupad översiktsplan.
Gällande detaljplan som är fastställd måste gälla och inte ifrågasättas i en översiktsplan.

67 (79)
Oklar är vad som menas om det skall göras en fördjupad översiktsplan för del av
Altsarbyn. Sedan inte ansvarig, Rättviks kommun, som huvudman för nya
Vidablicksvägen inte genomfört byggnation och inte gjort sitt åtagande för att få en
tillfredställande trafiksituation i området är högst beklagligt.
38.2 Svar:

En fördjupad översiktsplan är ett sätt att ta ett större grepp om ett geografiskt område
för att se de större sammanhangen och strukturerna. Arbetet med en fördjupad plan för
Rättviks tätort kommer att utgå från gällande detaljplaner och sätta dem i ett
sammanhang. I fördjupningsarbetet ifrågasätts inte gällande planer utan de tydliggör
dem, ser hur de förhåller sig till andra områden runt om kring. FÖP ska alltså inte
ersätta gällande planer utan skapa en helhetsbild av tätortens utveckling och sätta de
enskilda delområden i ett sammanhang - så väl geografiskt som tidsmässigt.
I översiktsplanen så benämns att där Enskild huvudmannaskap skall gälla för vägar så
skall allmänna platser och grönområden ingå. Här ser vid det som fel att man blandar
ihop att de befintliga vägföreningarna generellt skall ta större ansvar. Fel att det skall
vara med i en översiktsplan att grönområden skall ingå. Detta måste lösas för varje
enskilt område hur man vill ha det. Ett förtydligande måste göras. Dagvatten nämns och
det är bra. Där ligger större ansvar på bygglovhanteringen att minska hårdgjorda ytor och
ett lokalt omhändertagande måste förbättras betydligt.

38.3 Svar:

Avsnitt 11.1.1 kompletteras med information om att ansvarsfördelningen om vilka
allmänna platser som ska omfattas av enskilt respektive av kommunalt huvudmannaskap
regleras i respektive detaljplan.
Utbyggnaden av cykelvägar har beskrivits att det är två områden som är aktuella, Öja
och Sjurbergsvägen. Eftersom vår förening har åtagit oss skötsel av även mindre gång
och cykelvägar så bör inte det vara en så låg och dålig ambition att det är bara västerut
som det är värt att satsa på. Det måste finnas och vara en större ambition mot södra
Rättvik och på andra platser i kommunen.

38.4 Svar:

I översiktsplanen lyfts behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet då
detta är ett tillfälle att föra dialog med staten/trafikverket.
För kommunala gång- och cykelvägar föreslås att ett helhetsgrepp om nuläge och
framtida behov tas i arbete med en cykelplan. Gång och cykelvägar i tätorterna fångas
också upp i kommande arbete med fördjupade planer.
Kollektivtrafiken beskrivs att det skall underlätta för boende på landsbygden. Här har
drastiska försämringar genomförts för våra medlemmar när pendlingsmöjligheterna har
drastiskt försämrats till Leksand/Borlänge och Falun. En förbättring eller återgång till
tidigare skulle förbättra för våra medlemmar. Pendlarparkering skulle ordnas, men den
saknas. Bussträckning under icke skoltid borde ändras och inge göra omvägen förbi
Söderås skola.

38.5 Svar:

Kollektivtrafiken/busslinjerna i Dalarna planeras och drivs av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten som ligger under landstinget Dalarna. Rättviks kommun
agerar för att bevaka Rättviks intressen.
Pendlarparkeringar i anslutning till strategiskt viktiga hållplatslägen lyfts fram som en
planeringsinriktning i översiktsplaneförslaget.

39.
Arvets
samfällighetsförening

Arvets bysamfällighet anser inte att ert förslag i byn arvet från i söder Gosägsudden fram
till Särnagård i norr utlägga strandnära ett LIS-område är välgenomtänkt. Hela bymiljön
kommer att förändras med ert förslag där jordbruksmark och hagmark kan koma att
förändras vid en ev. bebyggelse i framtiden.
Markområde för bebyggelse finns vid Särnagård, Moldnäsudden samt Svenskby (klara
tomter) som tillgodoser Furudal med möjlighet till bebyggelse strandnära där kommunen
är markägare.
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I Furudal finns flertalet tomter dels på Tilhedsområdet samt Tappudden för permanent
boende.
Behovet är därmed tillgodosett i Arvet och Furudal i sjönära områden för bebyggelse,
utan att behöva utnyttja jordbruksmark och hagmark i det föreslagna sjönära området i
Arvets by. (reviderat förslag redovisas på kartor som finns att tillgå i
samhällsutvecklingsförvaltningens diarium)
Därmed är vårt förslag att ni beakta våra synpunkter och reviderar den tilltänkta LISplanen för Arvets by enligt förslag.
39.1 Svar:

Synpunkterna noteras men föranleder ingen ändring av LIS-planen. Områden som
består av jordbruksmark ska enligt LIS-planen värnas och inte exploateras.

40.

7.1.4 Vindkraft

J. Stridh (C )

Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanläggningar finns som
kompensation till lokalsamhället.

Yttrandet
innehåller flera
förslag på
ändringar och
tillägg. De flesta
har inarbetats i
dokumentet. De
som inte
inarbetats eller
som behöver
kommenteras
beskrivs här.

9.2.2 Planering på landsbygden
Ta bort skrivningen om områdesbestämmelser.
• Nyttjandet av förnyelsebara energikällor och energismarta material, byggmetoder och
uppvärmningssätt inom bostadssektorn ska uppmuntras. Byggnation i trä? Finns väl
tidigare beslut om det?
Planeringsinriktningar skolor och förskolor:
• Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns gena och säkra gång- och
cykelvägar samt god kollektivtrafik. Ska detta vara med?
Planeringsinriktningar godstrafik
• Kommunen ska verka för utbyggnad av Dalabanan med fler mötesplatser. och tågstopp
i Vikarbyn. Mötesplatser för tåg, ska det förtydligas?
Planeringsinriktningar gång- och cykeltrafik
•Ta fram cykelkarta som främjar ökad cykeltrafik och bidrar positivt till besöksnäringen.
Ta bort passar inte i ÖP, för detaljerat

40.1 Svar:

En ny planeringsinriktning om bygdemedel för vindkraft läggs till i planen.
Skrivningen om områdesbestämmelser revideras så att syftet med dem blir tydligare.
Skrivningen om att de är beslutade tas bort.
Information om Rättviks träbyggnadsstrategi, ”Mer byggande i trä”, antaget av
kommunfullmäktige 2012.04.19 läggs till kap 9.
Planeringsinriktningen omformuleras så att det framgår att det ska finnas
förutsättningar för bra gång och cykelvägar.
Formuleringen om godstrafik ändras.
Framtagande av cykelkarta för kommunen har stora värden både för de boende och för
besöksnäringen. Förslaget lämnas kvar i översiktsplanen

41
R. Daniels (C)

41.1 Svar:

Översiktsplanens LIS-plan är ett levande dokument som ska revideras vart fjärde år.
Nuvarande process fokuserar därför på de områden som inventerats för LIS, men det
kan bli aktuellt att utreda och komplettera med fler vid kommande revideringar av
översiktsplanen. Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplans del 4.
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41.2 Svar:

Planeringsininriktningen ändras så att det framgår att någon form av fördjupningar för
tätorterna där markanvändningen framgår måste göras, men i vilken form dessa görs
anges ej.

41.3 Svar:

Skolornas och förskolornas lokalisering framgår redan i karta 3..

41.4 Svar:

Noteras

42.

Moderaterna i Rättvik vill tacka samhällsutvecklingsförvaltningen för det utarbetade
förslaget till Översiktsplan för Rättviks kommun 2020-2030.

Moderaterna

Moderaterna ställer sig positivt till förslaget men vill uppmärksamma att det är viktigt att
innan arbeten med områdesbestämmelser startas måste översiktsplanen vara klar,
antagen och vunnit i laga kraft.

42.1 Svar:

Synpunkten noteras.

43.

Synpunkter - allmänt

Dala Vatten &
Avfall AB

Rättviks kommun antog den kommunala VA-planen 2016-12-20. I VA-planen skrivs på
flera ställen om samordningen mellan den kommunala översiktsplanen och VA-planen.
Visserligen nämns ordet VA-plan i förslaget till ÖP på några ställen, t.ex. del 3, sid 111
och 122 och det finns en läshänvisning i del 2, sid 82, men önskvärt vore att VA-planen
”arbetas in” mera i ÖP:n.
Synpunkter – konkret – del 2, planförslag sid 81.
Texten: Vid planering och utbyggnad av kraftledningar ska lokalisering och utformning
ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och friluftsmiljö.
Förslag: Tas bort eller ändra kraftledningar till VA-ledningar.
Text under 14.5: Förslag till ändring enligt rödgul markering: KURSIVV TEXT ÄR
INKLIPPT FRÅN ÖP MED UNDERSTRYKNINGAR VID ÄNDRINGSFÖRSLAG.
1 4.5 Vatten och avlopp
14.5.1 Det allmänna VA-nätet
Rättviks Teknik AB är huvudman för det kommunala ledningsnätet och driften sker
genom det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB. Verksamhetsområdet för vatten
och avlopp omfattar de större tätorterna Rättvik, Vikarbyn, Boda kyrkby och Furudal
med omkringliggande byar, samt byar som Nedre Gärdsjö, Kärvsåsen, Gulleråsen,
Dalfors och Dådran.
Inom det allmänna VA-nätet, verksamhetsområdet, är huvudmannen ansvarig. De
fastigheter som finns inom verksamhetsområdet och som saknar godkända vatten- och
avloppslösningar rar ansluta till det allmänna nätet. Därutöver kan de fastighetsägare
som så önskar, och där det är praktiskt genomförbart, få möjlighet till anslutning.
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De fastigheter som är anslutna till de allmänna avloppsreningsverken får sitt
avloppsvatten renat av något av de fem verken i Rättvik, Gulleråsen, Furudal, Dalfors
och Dådran.
Idag är reningsverket i Rättvik om- och tillbyggt och har en kapacitet på 25 000
personekvivalenter. Arbete med att bygga bort inläckage av dag- och dränvatten som
idag belastar reningsverket återstår och är angeläget.
Nya utbyggnadsområden bör alltid anslutas till det allmänna VA-nätet.Dala Vatten och
Avfall AB.
Synpunkter – konkret – del 3, genomförande och konsekvensbeskrivning.
18.3. Sid 112, ”Avsaknad av VA-plan…” under 0-alternativ = fel. Föreslagen
komplettering: Kf antog 2016-12-20 en kommunal VA-plan
Sid 113 ”Tydlighet kring kommunens ambitioner och vilja vad gäller VA-, fiber-samt
vindkraftutbyggnad ger förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering för den
enskilde.”
Föreslagen komplettering: Ta med VA-planens utbyggnadsplan, samt förankra den
politiskt/ekonomiskt så att invånarna kan ”lita på” planen.
43.1 Svar:

Rättviks kommuns VA-plan kommer att läggas till som del av översiktsplanen.
Översiktsplanens text i avsnitt 14.5.1 samt i del 3 ändras efter DVAABs förslag.
Synpunkter – konkret – del LIS-bilagan.
sid 61-62, LIS-område 9.21 Siljan, Lerdal:
Området ligger helt dikt emot Rättviks ARV och är helt olämpligt för alla former av
bostadsändamål. Vi förordar ett skyddsavstånd från reningsverket på minst 300 meter.
Området bör strykas som lämpligt LIS-område – om inte måste stycket med ”Hälso- och
säkerhetsaspekter” kompletteras med att området kommer ibland att vara utsatt för lukt
från reningsverket.
Blir området ändå aktuellt för detaljplanering/bygglovprövning kommer vi som
huvudman för VA-verksamheten att begära att kommunen/exploatören bekostar
eventuellt erforderliga luktreducerande åtgärder.
sid 24-25, LIS-område 9.5 Bysjön, Kärvsåsen - Gulleråsen: Kommunalt VA saknas i den
västra delen av utredningsområdet. Endast kommunalt vatten för några fastigheter öster
om utredningsområdet.

43.2 Svar:

Inom reningsverkets skyddsområde ligger redan idag ca 50 fritidshus/permanentboende.
Vår bedömning är att de tilltänkta campingstugorna inte kommer medföra några
begränsningar för reningsverkets verksamhet.

44.

Synpunkter på förslaget till ÖP

A.M Roos (C)

Kursivt = Viktigt!
Överstruket = ändra eller ta bort text
6 Riksintressen (sid28)
6.3 Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
Skogsmark av betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra
rationellt skogsbruk.
9.2.2 (sid 39)
Ta bort skrivningen om att det kan behövas bygglov för nyttobyggnader
(ekonomibyggnader) för jordbruksverksamhet. Det skulle försvåra och fördyra för det
småskaliga lantbrukets verksamhet, som har det tufft nog ändå att överleva men som är så
viktiga för att bevara mångfalden och det öppna landskapet.
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Med tanke på de senaste diskussionerna med byarna i södra Rättvik tycker jag att vi ska
ändra/alt ta bort texten att det finns beslut om ta fram områdesbestämmelser för några byar
söder om Rättviks tätort.
Även ta bort texten i sista stycket ”tydliggör hur kommunen vill att marken inom området
ska användas och vilka restriktioner som ska gälla”.
12.3 (sid 63)
Tredje stycket andra meningen:
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen är det moderna skogsbruket. Så
är det inte!!! Ändra eller ta bort.
Att beskriva skogsbruket som det största hotet mot den biologiska mångfalden känns totalt
fel. Hänsyn till den biologiska mångfalden tas varje dag inom det moderna skogsbruket.
Planeringsinriktningar friluftsliv (sid 72)
8:e punkten: Tätortsnära skog ska hanteras med hyggesfri avverkning.
Ändra till ”bör övervägas”. Alla typer av skog är inte lämplig för hyggesfri avverkning. Vad
avses med tätortsnära skog?
13.1 Jordbruk (sid 74)
Tredje meningen: ”Jorden är i de flesta fall mycket bördig och kalkrik”
Stämmer inte enligt min uppfattning. På några ställen är den bördig men inte mycket bördig.
Planeringsinriktningar areella näringar (sid 75)
Kommunen ska vara ett föredöme som skogsägare när det gäller hänsynstagande till sociala värden och natur
och kulturvärden samt att förvalta skogen på ett ansvarsfullt sätt.
44.1 Svar:

Beträffande skrivelsen om skogsbruket och den biologiska mångfalden har den delvis
reviderats. Dock påverkar skogsbruket i stor utsträckning inom vissa områden den
biologiska mångfalden och det finns mycket forskning som visar på tydliga samband
mellan ett extensivt brukande av skogen och minskad förekomst av en mängd olika arter.
Skrivelse om tätortsnära skog har reviderats och förtydligats om att det gäller
kommunens egna skogsinnehav. Dock anser kommunen att ekonomiska och ekologiska
intressen ska kunna samexistera. Se även svar 1.1.

45.

Allmänt

Naturskyddsföreningen

Beträffande Del 1, avsnitt 2, Rättvik i siffor, vill vi påpeka att kommunens landyta är ca
1 900 km2, inte 1,9 km2.

45.1 Svar:

Landytan är korrigerad till rätt tiopotens.
Områdesanvändningskarta
I samrådshandlingens Del 1, avsnitt 1.5 Läsanvisningar (sidan 7), står det att Del 2
avslutas med en områdesanvändningskarta för hela kommunen. Den finns emellertid inte
med i de handlingar som vi har kunnat ladda ned från kommunens hemsida. Vi finner det
anmärkningsvärt att ett så viktigt och för översiktsplanen centralt dokument saknas i
samrådshandlingarna.
Förutom LIS-områden, saknas det alltså redovisning på karta hur kommunen vill
utvecklas. Var finns övriga förslag om markanvändning för bebyggelse, industrier och
annat? Är tanken att kommunen enbart skall utvecklas genom LIS-områden?

45.2 Svar:

Texten om områdesanvändningskartan är felaktig och bygger på ett ursprungligt förslag
där de fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för kommunens primära serviceorter skulle
presenteras tillsammans med översiktsplanen. Rättviks översiktsplan är strategisk och
ska vara ett planeringsunderlag för kommande arbetet med fördjupningar och
detaljplaner. I översiktsplanen redovisas kommunens övergripande syn på den fysiska
utvecklingen i avsnitt 5.3, utvecklingsstrategi. Efterföljande fördjupningar (som
redovisas i lämpligare skala) av översiktsplanen kommer att redovisa markanvändning.
Se även svar 49.2.

72 (79)
Vindkraft
År 2011 tog kommunen fram en vindbruksplan, ett arbete i vilket även
Naturskyddsföreningen deltog. Det bäst lämpade området enligt denna plan var
Hedboberget vid Dalfors, där det nu finns en park med 15 vindkraftverk. Ett annat
utpekat område var Broboberget.
Kunskapen och erfarenheterna beträffande vindkraftverkens påverkan på natur och miljö
var vid denna tidpunkt relativt begränsad. Vi har lärt och sett en hel del av de tyvärr
negativa sidorna sedan dess, och detta var ett tungt vägande skäl när
Naturskyddsföreningen beslöt att överklaga Länsstyrelsens beslut av 2016-06-30
(ärenden 551-1902-2014 resp 551-1908-2014) att ge tillstånd till två vindkraftparker om
totalt 115 st 230 m höga vindkraftverk vid Broberget och Lannaberget. Totalt skulle
kraftverken uppta en yta om 55 km2, en yta som kan jämföras med Orsasjön (52 km2).
Miljödomstolen gav oss rätt och i sina beslut 4389-16 resp 4391-16 av 2018-03-15,
upphävde den Länsstyrelsens beslut och avslog tillståndsansökan.
Vi anser det bra att nuvarande vindbruksplan skall revideras. Detta skall dock inte bara
baseras på ”nya utpekade riksintressen för vindkraft”, utan även på den kunskap och
erfarenheter om natur- och miljöpåverkan som erhållits vid andra vindkraftsetableringar.
En sak som framförts vid diskussionen om vindkraftverk är möjligheten till lokala
arbetstillfällen. Erfarenheterna från byggandet av andra stora parker är dock att
byggnationerna görs av utifrån kommande stora företag med betydande resurser och
specialister. Även det tekniskt avancerade underhållet sköts av specialistföretag, det
hamnar knappast hos mindre företag med hemvist i Rättvik.
45.3 Svar:

Revidering av kommunens vindbruksplan kommer att göras utifrån de förutsättningar
och det kunskapsläge som råder vid tiden för revideringen.
LIS-områden
Enligt samrådsdokumentet är ”syftet med LIS-områden att långsiktigt stimulera och öka
förutsättningarna för den lokala utvecklingen genom att ge ökad möjlighet till
bebyggelse och anläggningar nära vatten. I Rättvik ska möjligheten till differentierat
strandskydd användas för att:
• öka befolkningen på landsbygden och i byarna
• ge underlag för att behålla och utveckla befintlig service
• öka landsbygdens attraktivitet för turism och fritidsverksamhet”.
Kommunen skriver vidare att ”inom LIS-områden ska marken vara lämplig att bebygga,
farbar väg finnas, vatten- och avloppsförsörjningen långsiktigt klaras samt hänsyn tas till
värdefulla natur- och kulturmiljöer och hälso- och säkerhetsaspekter”.
När man då studerar de totalt 21 föreslagna LIS-områdena finner man att, av de tre ovan
angivna motiveringarna, tydligen den tredje har vägt tyngst. Visserligen nämns
fastboende i flera fall, men med tanke på bl a läge, kommunikationer och avstånd till
daglig service, bedömer vi att detta endast torde attrahera ett fåtal. Huvudsyftet tycks
vara att möjliggöra byggandet av strandnära fritidshus.
Många av dessa LIS-områdens betydelse för landsbygdsutvecklingen torde bli mycket
begränsad och det motiverar därmed inte att man släpper på strandskyddet. Turism och
rörligt friluftsliv, exempelvis med vandring och cykling, är mycket viktigt för Rättviks
kommun och attraktionskraften beror till stor del på det kuperade landskapet med många
sjöar och vackra vyer. Det är viktigt att dessa sjöar kan nås och att stränderna skyddas
mot fritidshus och privatisering.
Av beskrivningarna för de olika LIS-områdena framgår vidare att i alla de fall som
sjöarna ”delas” med andra kommuner har, med undantag av Mora, dessa inte pekat ut
LIS-områden vid Siljan, Skattungen och Amungen, dvs sjöar som även omfattas av
riksintressen för naturvård och friluftsliv.
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45.4 Svar:

Orsa kommun har i sin översiktsplan föreslagit tre LIS-områden längs kommunens del
av Skattungen. I fortsatt process kan de två kommunernas utpekade områden vägas
samman och värderas.
Bland de föreslagna 21 LIS-områdena finns två stycken strax söder om Rättviks
centrum, benämnda Siljan-Båthamnen resp Siljan-Lerdal. Motiven till val av dessa
områden är detsamma i bägge fallen: ”Efter exploatering och tillgänglighetsanpassning
är området med sitt öppna läge mot Siljan av intresse för besöksnäringen och kan stärka
service i Rättvik”. Vidare anger man att ”hela området är tillgängligt för framtida
bebyggelse i form av fritidshus, gärna med möjlighet till uthyrning, om avstånd till
järnvägen hålls. Även kompletterande bebyggelse till befintlig är möjlig”.
Naturskyddsföreningen ifrågasätter hela detta koncept, som ursprungligen bygger på ett
medborgarförslag. Området vid båthamnen har förvisso inga större naturvärden, men de
öppna ytorna vid båthamnen behövs för det rörliga friluftslivet: för båtliv, segling,
skridskoåkning och för modellflygklubbens verksamhet. Fina vinterdagar brukar
exempelvis så många personer ha båthamnen som utgångspunkt för skridskoturer att
parkeringarna vid båthamnen knappt räcker till.
Det södra området, Siljan-Lerdal, är för närboende ett populärt område för promenader,
många går där i princip dagligen. Området har nyligen gallrats/röjts. Återkommande
röjningar är f ö nödvändiga för att hindra igenväxning. Den stora öppna ytan användes
tidvis som extra campingplats.
Av de skisser över området som exploateringsintressenterna tagit fram och som vi haft
tillgång till, framgår att man planerar bygga 34 st fritidshus på området, i princip nästan
nere vid strandlinjen. Framför husen skall byggas en (smal) längsgående brygga,
alternativt anläggs en stig längs stranden för det rörliga friluftslivet. Man kan dock med
fog fråga sig hur detta kommer att upplevas av dem som vill promenera längs stranden.
De facto kommer nog strandremsan att i princip privatiseras. Vi noterar f ö att i LISplanen, avsnitt 8 Riktlinjer, påpekar man att ”om det för anläggningens eller byggnadens
funktion inte är möjligt att säkerställa fri passage behöver strandskyddsdispensen inte
villkoras om fri passage”.
Kommunen skriver vidare att ”trots restriktionerna kring Siljansområdet samt tätortsnära
LIS-områden, pekas området ut eftersom grannkommunen i söder ej pekat ut områden
vid Siljan, samt att det har en liten betydelse i fråga om privat exploatering i området”.
Vår tolkning är istället att Leksands kommun har visat gott omdöme genom att inte ta
med områden vid Siljan. Vad gäller frågan om privat exploatering, kan vi inte undgå att
undra om bakgrunden till denna skrivning. Det ryktas om att tjänstemän och politiker,
som har anknytning till LIS-arbetet, står på kölistan för fritidshus i området, dvs en klar
jävssituation.
Man kan fråga sig varför kommunen inte i ett tidigare skede direkt avfärdat detta projekt.
Att bebygga detta område innebär avsteg från alla de planeringsinriktningar som
kommunen anger i Del 2 av samrådsdokumentationen, avsnitten 15.4 – 15.6:
o Hela strandlinjen längs de två föreslagna LIS-områdena är klassad som
översvämningskänslig mark och enligt riktlinjerna gäller att ”Inom
översvämningskänsliga områden bör restriktivitet råda för nybyggnationer. Ny
bebyggelse ska förhålla sig till risknivåer för översvämning.”
o Med tanke på transport av farligt gods, föreskriver Länsstyrelsen ett skyddsavstånd på
70 m för bostäder och 150 m för hotell. Avståndet mellan järnvägen och strandlinjen är
ca 70 m i det södra området Siljan-Lerdal och marginellt större vid Siljan-Båthamnen. Vi
har dock observerat att i LIS-planen, avsnitt 8, har kommunen istället angivet ett minsta
skyddsavstånd på 30 m.
o Större delen av det södra området ligger dessutom inom riskområdet för reningsverket
(150 m), främst då för lukt.
Därtill finns störningar i form av buller från väg och järnväg dygnet runt. Att sätta upp
bullerplank, alternativt bygga en bullervall, bedömer vi inte vara lämpligt.
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Med den föreslagna byggnationen på detta strandområde, skulle en mycket stor del av
stränderna vid Rättviks tätort därefter vara ”privatiserade”.
Naturskyddsföreningen anser att området vid Båthamnen och söderut mot reningsverket
istället bör utvecklas för det rörliga friluftslivet och för de boende i närområdet.
o Gör ett parkområde som kommer alla till del, inte bara en liten grupp privata
investerare.
o Bygg den länge efterfrågade cykelvägen förbi reningsverket och genom området för att
underlätta för cyklister (cykelpendlare) från delar av Sörbygge, främst Utanåker,
Västgärde, Tina och Utby samt från Leksand.
o Ordna en bättre och säkrare passage över RV70 och järnvägen mellan Lerdal och
området.
45.5 Svar:

Besöksnäringen är en snabbt växande näring och den utgör en betydande del av Rättviks
näringar. Vi tror att sjönära campingstugor väntas bidra positivt till kommunens
framtida utveckling. Erforderliga riskbedömingar utifrån järnväg, riksväg, reningsverk
är genomförda.
Ett annat föreslaget LIS-område är Siljan-Tina, där man med tre delområden i praktiken
har intecknat hela strandlinjen. Den mer centrala delen är delvis redan bebyggd och där
återfinns dels byns badplats och flera båtbryggor/båtplatser. Det södra området omfattar
hela Salunäsets strandlinje, ett attraktivt område för vandringar och i området finns även
fornlämningar. Vi anser att båda dessa områden skall strykas från LIS-listan. Detsamma
gäller för den norra delen av LIS-området vid Gärdsjön, ett populärt område för
friluftslivet.
Beträffande områdena vid Skattungen-Näset, Oresjön-Furudal och Ljugaren-Born får vi
intrycket att de i huvudsak är inriktade på fritidshusbebyggelse, ej till fromma för rörligt
friluftsliv.
Vi har inte haft tid, kännedom om och möjlighet att gå igenom alla föreslagna LISområden, utan främst fokuserat våra synpunkter på de två tätortsnära områden som vi
finner direkt olämpliga.
Vi vill poängtera att vår generella åsikt är att man överskattar LIS-områdenas betydelse
för landsbygdsutvecklingen. Istället för att primärt satsa på strandnära fritidshus för en
begränsad grupp människor, borde man värna mer om strandskyddet. Detta har en stor
betydelse för den turistande allmänhetens, och inte minst lokalbefolkningens,
möjligheter till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

45.6 Svar:

Rättviks kommun värnar det rörliga friluftslivet, för att bevara det tar vi hänsyn till er
synpunkt och tar därför bort LIS-området vid Salunäset vilket i dagsläget är obebyggt.
Slutligen vill vi upprepa att vi finner det anmärkningsvärt att ett så viktigt och för
översiktsplanen centralt dokument som en områdesanvändningskarta för hela kommunen
saknas i samrådshandlingarna.

45.7 Svar:

Texten om områdesanvändningskartan är felaktig och bygger på ett ursprungligt förslag
där de fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för kommunens primära serviceorter skulle
presenteras tillsammans med översiktsplanen. Rättviks översiktsplan är strategisk och
ska vara ett planeringsunderlag för kommande arbetet med FÖP och detaljplaner. I
översiktsplanen redovisas kommunens övergripande syn på den fysiska utvecklingen i
avsnitt 5.3, utvecklingsstrategi. Efterföljande fördjupningar (som redovisas i lämpligare
skala) av översiktsplanen kommer att redovisa markanvändning. Se även svar 49.2

46.

En översiktsplan skall redovisa hur kommunen konkret vill hantera markanvändningen. I
översiktsplanen framgår det inte hur kommunen ser på de LIS områden som finns med i
bilagan. Det finns ingen prioritering och tydlig riktning vad man vill satsa på.
Rättviks båtklubb ansvarar för skötsel och drift av hamnområdet i Rättvik. Under ett
antal år har föreningen ställt frågan till kommunen om att få upprätta ett avtal som
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Rättviks
båtklubb
Piraten

reglerar nyttjandet av hamnområdet utan att få ett svar. På LIS området Lerdal har
föreningen bedrivit camping under ett antal år. Det har skett i samråd med kommunen.

46.1 Svar:

Att peka ut LIS-områden är en möjlighet som ges inom strandskyddslagstiftningen.
Kommunen kan i en LIS-plan peka lämpliga områdena som kan ges dispens från
strandskyddet för att de anses lämpliga för landsbygdsutveckling
Kommunen avser inte att göra en inbördes rangordning av utpekade LIS-områden, de
ska istället ses som rekommenderade områden där utveckling kan ske. Kommunens
avsikt med LIS-planen och LIS-områdena är att möjliggöra för verksamheter, satsningar
och byggnation som på olika sätt kan bidra till utvecklingen av Rättviks kommun. Ev
satsningar inom de utpekade områdena väntas dock ske på enskilda initiativ.
Kommunen försöker alltid skapa så stor nytta för kommunens invånare som möjligt när
vi prioriterar mellan olika intressen. Att skriva ett arrendeavtal mellan kommunen och
båtklubben är prioriterat för kommunen gällande båtklubbens huvudverksamhet.

47.
Dalarnas
museum

Dalarnas museum har tagit del av översiktsplanen och vill uppmärksamma nödvändiga
justeringar och kompletteringar. Yttrandet är uppdelat i en del som berör bebyggelse
samt en del som berör fornlämningar. Dalarnas museum yrkar att föreslagen plan
omarbetas med hänsyn till nedanstående synpunkter.

Yttrandet
innehåller även
argument och
resonemang kring
de punkter som
sammanfattas
här.
Av utrymmesskäl
lämnas dessa
utanför samrådsredogörelsen,
men finns att läsa
i det diarieförda
yttrandet.

Sammanfattning

47.1 Svar:

Kommunen delar Dalarnas museums synpunkter och noterar stöder för översiktsplanens
förslag om att ta fram ett kulturmiljöprogram och områdesbestämmelser.

•

•
•
•
•

Det är bra att det i ÖP Rättvik står ”Natur- och kulturmiljövärden är exempel på
allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till och främja […] För
att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i den fysiska planeringen behövs
kunskap om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag”.
Det är bra att upprätta områdesbestämmelser för att värna kulturvärden.
Översiktsplanen måste kompletteras med ett kulturmiljöprogram eller med mer
detaljerade preciseringar av vilka kulturvärden som finns i kommunen.
Beståndet av medeltida timmerhus i kommunen måste värnas.
Det är bra att ÖP Rättvik uppmärksammar kulturmiljöns betydelse för turismen.

Sammanfattning forts.
•

•
•
•

Informationen om fornlämningar och kulturmiljöer i översiktsplan för Rättvik
inklusive bilagan med LIS-områden behöver justeras och kompletteras så att
den blir saklig, komplett och konsekvent.
Det behövs nya kunskapsunderlag för att kunna göra kvalificerade bedömningar
av de flesta av de föreslagna LIS-områdena.
Det behöver göras arkeologiska utredningar och/eller förundersökningar i flera
av LIS-områdena, vilket länsstyrelsen avgör.
Följande LIS-områden måste justeras eller i sin helhet utgå: 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.13, 9.14, 9.18.

47.2 Svar:

LIS-områdenas utbredning ses över med hänsyn till fornlämningarna. Innan byggnation
eller exploatering påbörjas så ska arkeologisk utredning göras där så krävs.

48.

Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens och
framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv telekommarknad,
präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga detaljreglering. Vi vill att så många
som möjligt ska få ta del av de möjligheter - i form av tjänster - som en modern

Skanova
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infrastruktur ger. En sådan marknad gynnar alla parter - grossister, operatörer och
slutkunder.
Borlänge [sic] tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant att
prioritera vid en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till
medborgare och näringsliv.
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På
så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få
en smidigare och snabbare planprocess.
48.1 Svar:

Kommunen har för avsikt att alltid samråda med berörda ledningsägare vid planering
eller åtgärd som berör dem. Skanova finns på den sändlista som Rättviks kommun
använder vid samråd och granskning av detaljplaner.

49.

Ore församling vill med dessa synpunkter avstyrka att (på karta) markerat område
utläggs som LIS-område.

Ore
Församling

Området som föreslås genomkorsas av ”kyrkstigen” som långt tillbaks i tiden (ca: 400
år) har brukats av kyrkobesökare från östra sidan av Oresjön och idag en vandringsled.
Området har därutöver skyddsvärda naturvärden bla slipstens brott och kvarnplatser.
Naturhänsyn har tagits vid skogsbruk av stiftet där församlingen haft synpunkter i
området. Området är verkligen värt att bevara i nuvarande form och olämpligt till LISområde som föreslagits.

49.1 Svar:

Vid en mer detaljerad planering/bygglovprövning i områden kommer det naturligtvis att
tas hänsyn till befintliga anläggningar som ex.vis Kyrkstigen. För området OresjönFurudal 2 kommer planen att revideras och det utpekade området närmast söder om
kyrkan utgår.

Ändringar efter samrådet
Följande ändringar har gjorts i översiktsplanehandlingarnas delar efter
samrådet:
Del 1:
•
•
•
•
•
•
•

Läshänvisningarna har ändrats för att beskriva och förtydliga
planens struktur.
Förtydligande text om att LIS-planen samt redan antagna VA- och
vindbruksplaner utgör del av översiktsplanen har förts in i
läshänvisningen.
Bruket av källor i avsnittet Rättvik i omvärlden har förtydligats
Sveriges miljömålsarbete och miljömål + de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 beskrivs.
Dalarnas regionala miljömål och åtgärdsprogram beskrivs.
Kommunens folkhälsoarbete har lyfts fram.
Texten om utvecklingsstrategikartans sekundära serviceorter och
transportstråk har utvecklats.

Del 2:
Texten:
•

Alla kartor har kompletterats med skalstock.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kap 7 om Riksintressen har reviderats, avsnitt om totalförsvaret
har utvecklats.
Karta som visar Rättviks kommun i regionen har infogats.
Text om regionala frågor (kap 8) har utvecklats så att de stora
opåverkade områdenas relation till grannkommuner (även avsnitt
14.2.5) samt vikten av samverkan kring vattenfrågor beskrivs.
Avsnitt om framtida bostadsbehov och bostadsförsörjningsprogram (kap 10.1.1) har reviderats.
Text om områdesbestämmelser i avsnitt om planering på
landsbygden (10.2.2) har reviderats.
Texten om skolor och förskolor (11.3) har reviderats.
Text om väg 301 (12.1.1) har förtydligats.
Text om enskilda vägar (12.1) har förtydligats.
Text om fornlämningar, landskapsbildsvärden och andra
kulturlämningar har utvecklats (13.2.2 och 13.2.3).
Två nya kartor (4b och 5b) har lagts till.
Kap 14 har kompletterats med information om de nya värdetrakter
som föreslås inom ramen för projektet ”Grön infrastruktur” samt
kommunens roll i detta.
Kap 14 har omstrukturerats för att tydligare beskriva skogens
värden och hur de skyddas. Vissa textavsnitt har utvecklats.
Avsnitt om vattendirektivet, MKN för vatten och statusen i
kommunens vattendrag och sjöar har tillkommit (14.1.7).
Ett avsnitt om Grön infrastruktur har lagts till (14.1.9).
Text om jordbruken och skogsbruket i kommunen har reviderats
(15.1 och 15.2).
Avsnitt 16.5 om Vatten och avlopp har reviderats.
Text om energieffektivitet har utvecklats (16.2).
Text om farligt gods har reviderats (17.6).
Avsnitt om klimatanpassning och räddningstjänsten har lagts till i
planhandlingen (17.4 och 17.7).

Planeringsinriktningar:
Dessa planeringsinriktningar har tillkommit eller är omskriva så att dess
innebörd ändrats.
•
•
•

•

Ingrepp som kan påverka den orörda karaktären inom stora
opåverkade områden över kommungränsen ska samrådas med
berörd kommun.
I samband med planering och byggande ska eventuella effekter av
klimatförändringar klarläggas och vägas in.
Detaljplaner, förhandsbesked och lov som möjliggöra höga objekt
(högre än 45 inom sammanhållen bebyggelse, högre än 20 m
utanför sammanhållen bebyggelse) samrådas med
Försvarsmakten.
Kommunen föreslår att en åtgärdsvalsstudie för väg 301 genomförs med syfte att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för
alla trafikanter.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen bör ta fram en strategi för framtida hantering av
enskilt och kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i
detaljplaner.
Vid fysisk planering, avloppsfrågor, bygglov, strandskyddsärenden och planarbete ska åtgärdernas inverkan på miljömålen
bedömas.
Vid fysisk planering ska hänsyn tas till värdetrakter för skog,
våtmarker och odlingslandskap så att exploatering inte påverkar
värdetrakternas landskapsekologiska värden (grön infrastruktur).
Kommunen ska ta initiativ till samverkansprojekt med markägare i
de områden där skogsbruket och friluftslivet behöver kunna
samexistera på ett hållbart sätt.
I kommunens egna skogsinnehav ska tätortsnära skog hanteras
med hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen av
skötsel ska avsättas i skogsbruksplan.
Ny bebyggelse ska inte splittra sammanhängande värdetrakter för
jordbruk eller övrig brukningsmark jordbruksmark eller försvåra
pågående jordbruksdrift.
Elproduktion ska ske med hänsyn till natur-, frilufts- och kulturmiljövärden.
Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanläggningar finns som kompensation till lokalsamhället
Planering av ny bebyggelse intill befintliga ledningar ska ske i
dialog med ledningsägaren.
Utredningsområde/-en för ny vattentäkt ska inte användas till
verksamheter som kan medföra försämrad vattenförsörjning.
Utanför verksamhetsområde för allmänt VA ska nybyggnation
bedömas restriktivt om risk för hälsa, miljön eller olägenheter kan
uppstå som följd av enskilt avlopp.
En risk- och sårbarhetsanalys som fokuserar på klimatrisker i
Rättviks kommun ska tas fram.
Viktiga samhällsfunktioner, som identifieras i risk- och sårbarhetsanalysen, ska lokaliseras med särskild säkerhetsmarginal till
riskområden.

Del 3:
Texten:
•
•
•
•

Kommunens regionala samverkan för genomförande av flera
kommunala förvaltningsuppdrag beskrivs i nytt avsnitt (16.1.1).
En sammanställning över de åtaganden och fortsatta arbeten som
konstateras i översiktsplanen läggs till i avsnittet och
genomförande.
Naturvärden och kommunens hantering av vattenfrågor har
tydliggorts i avsnitt 17, 5 om nollalternativ samt i figuren (kap 18)
som beskriver konsekvenser och åtgärder.
Konsekvensbeskrivningen i relation till miljömålen har utvecklats
(kap 21.6).
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Del 4:
Texten:
•

Inga textändringar har gjorts i LIS-planen. Den textredigering som
återstår kommer att införas i antagandehandlingen.

Kartor/LIS-områden:
•
•
•

Oresjön, Furudal 2 (9.4) västra delen av området utgår
Gryssen, Östbjörka (9.12), det nordvästra området utgår
Siljan, Tina 1 (9.18) utgår.

Utöver listade ändringar ovan har mindre redaktionella ändringar införts i
översiktsplanens alla fyra delar.

Fortsatt handläggning
Efter att ovan nämnda ändringar och kompletteringar gjorts med
anledning av inkomna synpunkter ska planförslaget ställas ut ännu en
gång. Utställningen ska enligt lag pågå i minst två månader.
Efter utställningen sammanställer kommunen inkomna synpunkter i ett
särskilt utlåtande. I utlåtandes redogörs för vilka eventuella ändringar som
synpunkterna lett till. Ändringarna införs i planhandlingen innan den
antas av kommunfullmäktige.
Rättvik 2018-06-11
Samhällsutvecklingsförvaltningen
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Detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14
mfl.) – godkännande inför antagande
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 mfl.) har varit utställd
för granskning under tiden 9 april – 2 maj 2018.
Under granskningen inkom tre skrivelser samtliga utan synpunkter. I bifogat
granskningsutlåtande listas de yttranden som kom in och den fortsatta
hanteringen av planärendet.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för den lovgivna och påbörjade
utbyggnaden och för att verksamheten ska kunna förvärva marken som
bebyggs. Planförslaget ska också möjliggöra eventuellt ytterligare framtida
expansion av inom fastigheten som omfattar Ore plasts verksamhet samt
räddningstjänstens lokaler.
Till detaljplanen hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset
196:14 mfl.) daterad 2018-05-21 och föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplanen.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och planenheten
Anders Sydén, 0248-70 153
anders.syden@rattvik.se

Detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14
mfl.) – godkännande inför antagande
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 mfl.) har varit utställd
för granskning under tiden 9 april – 2 maj 2018.
Under granskningen inkom tre skrivelser samtliga utan synpunkter. I bifogat
granskningsutlåtande listas de yttranden som kom in och den fortsatta
hanteringen av planärendet.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för den lovgivna och påbörjade
utbyggnaden och för att verksamheten ska kunna förvärva marken som
bebyggs. Planförslaget ska också möjliggöra eventuellt ytterligare framtida
expansion av inom fastigheten som omfattar Ore plasts verksamhet samt
räddningstjänstens lokaler.
Till detaljplanen hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning,
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Samtliga handlingar bifogas
inför antagandet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14
mfl.) daterad 2018-05-21 och föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
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Samråd beslut, SBU, 2017-11-08
Granskning beslut, SBU, 2018-03-14
Antagande, KS/KF 20XX-XX-XX
Laga kraft, 20XX-XX-XX

Detaljplan för Oreplasts verksamhet
(Näset 196:14 mfl.)
Furudal
Rättviks kommun

Planbeskrivning

Granskningshandling

Plannummer
B329
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INLEDNING
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur
miljön är tänkt att förändras eller bevaras.
I dessa handlingar visas ett förslag till ny till ny detaljplan för
Oreplasts industriverksamhet i Furudal. Förslaget ställs ut för att ge
berörda möjlighet att lämna synpunkter. Utifrån inkomna
synpunkter bearbetas därefter planförslaget innan det ställs ut för
granskning av allmänheten (granskningsskede).
I antagandeskedet antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Efter
antagandet har ej tillgodosedda sakägare under 3 veckor möjlighet
att överklaga detaljplanen innan beslutet vinner laga kraft.

Planprocessen

Förslag

Samråd

Förslag

Samrådsskede

Lag och förfarande
Handlingar

Bakgrund

Granskning

Granskningsskede

Antagande

Laga kraft

Antagandeskede

Planen hanteras med standard förfarande enligt PBL 2010:900.




Planbeskrivning
Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser
Samrådsredogörelse

Fastighetsägare Falu Plast AB, som bedriver verksamheten
Oreplast på fastighet Näset 196:14 i Furudal, har inkommit med en
ansökan om planbesked som avser möjligheten att utöka
byggnaden för att kunna expandera pågående verksamhet, över
fastighets- och plangräns.
Miljö- och byggnadsnämnden har i samarbete med mark- och
planenheten hanterat ett ärende om tillbyggnad av Oreplasts lokaler
under 2016-2017, där åtgärden möjliggjorts genom bygglovsbeslut
som avviker från gällande detaljplan.
Genom planarbetet ska det beviljade bygglovet ges planstöd
samtidigt som ytterligare mark förbereds för verksamhetens
långsiktiga utvecklingsplaner om att expandera ytterligare inom en
5-10 års period.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för den lovgivna och
påbörjade utbyggnaden och för att verksamheten ska kunna
förvärva marken som bebyggs.
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Planförslaget ska också möjliggöra eventuellt ytterligare framtida
expansion av inom fastigheten som omfattar Ore plasts verksamhet
samt räddningstjänstens lokaler.
Behovsbedömning

För att undersöka behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har
en behovsbedömning för miljöbedömning tagits fram.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och
en miljöbedömning med konsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18
behöver därför inte göras. Behovsbedömningen utgör en del av
planhandlingarna.

Avvägningar enligt
MB

Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon
konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen enligt
miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresseområde för
turism och rörligt friluftsliv. Detaljplanens genomförande bedöms
inte påverka riksintresset negativt.

Plandata
Läge, areal och
avgränsning

Planområdet återfinns i Furudals tätort, i kommunens nordligaste
del.
Planområdet omfattar fastigheterna Näset 196:14, Näset 196:17 och
del av Näset 196:1

Markägande

Planområdet omfattar fastigheterna Näset 196:14 och Näset 196:17
som ägs av Falu Plats AB samt Näset 196:1 som ägs av Rättviks
fastigheter AB (RFAB).
Falu Plast AB önskar förvärva delar av fastighet Näset 196:1 och
dialog pågår med Lantmäteriet. Avstyckning eller
lantmäteriförrättning är dock inte möjlig enligt gällande detaljplan
och planändrings krävs för att möjliggöra önskad
fastighetsbildning.
Målet är att Falu Plast AB ska äga den mark på vilken de bedriver
verksamhet.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I kommunens översiktsplan från 1992 ligger fastigheten inom
tätortsområde för Furudals samhälle.
Arbete med ny översiktsplan för Rättviks kommun pågår.

Detaljplan

Området ingår i detaljplaneområde från 1967 (67-07-26 (C7)). Som
tillåter område för industriändamål samt lägger ut vägar inom
området. Detaljplanen möjliggjorde uppförandet av plastfabriken
då den uppfördes men tillåter inte uppförandet av den planerade
utbyggnaden.
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I en detaljplan som gjordes 2004 (2004-06-06 (B307)) gavs
möjlighet till utökning av fabrikslokalerna sydost om dagens
byggnad. Denna byggrätt har inte utnyttjats. Nu önskar företaget
återigen att bygga ut sin verksamhet men önskar då göra det på
annat sätt än vad planen från 2004 tillåter.

Tjock svart linje markerar gällande plangränser.
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Utsnitt ur gällande detaljplan från 2004 som möjliggör utbyggnad av fabrikslokalerna

Planuppdrag

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-03-19 om planuppdrag
för att i detaljplan pröva möjligheten att utöka Ore Plast AB:s
verksamhet.

Riksintresse

Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för turism och
rörligt friluftsliv, som i stort sammanfaller med Siljansringen. Inom
detta område ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen
särskilt beaktas.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Historik

Ore Plasts verksamhet startade i garaget hemma hos grundarna.
redan 1949. Sedan 1960-talet har verksamheten pågått i de
nuvarande lokalerna, som är dimensionerade för ca 4-5 maskiner.
Sedan starten har företaget vuxit och verksamheten utökats
succesivt. Idag används 24 olika maskiner och lokalerna är trånga
och omoderna.
Företaget tar mot plastgranulat av olika sorter de som de genom
uppvärmning och ”gjutning” omvandlar till plast detaljer för VVSbranschen.
För att kunna bygga om och skapa nya och ändamålsenliga lokaler
med bättre arbetsmiljö har en utbyggnad nu påbörjats.
I planområdets norra del finns räddningstjänsten i Furudals lokaler
och fordonsparkering.

Mark och bebyggelse
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Mark och vegetation

Ore plasts lokaler ligger precis i utkanten av Furudals tätort.
Omgivningen består till huvudsak av glest bevuxen tallskog.

Geotekniska
förhållanden

Stora delar av Rättviks kommun ligger inom område med
erosionsbenägen jordart. Fastigheten Näset 196:14 ligger inom
detta område. Hänsyn till detta ska tas vid nybyggnation inom
området.
Ingen geoteknisk undersökning finns för området, men enligt lokal
kännedom och erfarenheter från pågående nybyggnation inom
planområdet innehåller marken på fastigheten stor del sand.
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Bild 1. Räddningstjänstens lokaler, bild 2 och 3 Oreplasts industrilokal
Bebyggelse och
karaktär

Fabriksområdet ligger omgivet av tallskog. Fabriksbyggnaden
uppfördes på 1960-talet och utgör ett tidstypiskt exempel av
industriarkitektur av den tiden.
I norra delen av planområde har räddningstjänsten i Furudal sina
lokaler med uppställning för räddningsfordon och uppehållslokaler.
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Service

Planområdet ligger i utkanten av Furudals tätort med den närhet till
skola, barnomsorg och kommersiell service som det innebär.

Kulturmiljö och
fornlämningar

Inga kända fornminnen eller andra kulturminnen finns inom eller i
anslutning till planområdet. Om historiska lämningar som inte
tidigare har varit kända skulle på träffas vid utgrävning eller under
annat arbete ska dessa anmälas till Länsstyrelsen”

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Miljö och riskfaktorer
Markförorening

Planområdet finns omnämnt som potentiellt förorenat enligt
länsstyrelsens RUM-material men har inte riskklassats.
Vid grävning på fastigheten bör man vara observant på om det
förekommer konstig lukt eller synlig förorening. Om så sker ska
arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten (Rättviks kommun) ska
omedelbart kontaktas.

Radon

Det finns inga kända radonmätningar gjorda inom planområdet.
Fastigheten ingår i normalriskområde för Radon.

Buller och

Verksamheten genererar enligt uppgift från platschefen i
genomsnitt ca 3 tur- och returresor med lastbil per vecka. En vecka
med många leveranser kan det som mest uppgå till 6 sådana
transporter per vecka.

vibrationer

Räddningstjänstens utryckningar orsakar ljudstörningar. Dessa sker
dock sällan och under mycket begränsad tid,
Översvämning

Planområdet ligger inte inom riskområde för höga vattenflöden.

Skred och ras

Stora delar av Rättviks kommun ligger inom område
erosionsbenägen jordart. Planområdet ligger inom detta område.
Hänsyn till detta ska tas vid nybyggnation inom området..

Farligt gods

Väg 301 genom Furudal är rekommenderad transportled för farligt
gods. Planområdet ligger ca 800 m från denna led.
Den pågående och planerade verksamheten är inte av sådan art att
de hanterar ämnen som klassas som farligt gods.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens beräknade insatstid till planområdet är inom10
minuter.

Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ligger väster om Näsvägen (väg 973) som leder
nordväst ut ur Furudal. Enligt siffror från 2009 (NVDB) är
årsdygnsmedeltrafiken på denna 426 varav 23 (5%) bedöms vara
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tung trafik. Hastighetsbegränsningen på vägen utanför Oreplasts
verksamhetslokaler är 40 km/h.
Verksamheten genererar enligt uppgift från platschefen i
genomsnitt ca 3 tur- och returresor med lastbil per vecka. En vecka
med många leveranser kan det som mest uppgå till 6 sådana
transporter per vecka.
Kollektivtrafik

Dalatrafiks bussar till Rättvik och Mora stannar i Furudal.
Närmaste hållplats finns ca 700 m från planområdet.

Parkering och

All trafik till området kommer via Näsvägen. Parkering och
lastkajer för anställda och för de lastbilar som levererar
plastgranulat finns inom den egna fastigheten.

angöring

Räddningstjänsten parkerar inom sin fastighet.

Teknisk försörjning
Uppvärmning och

Området ingår inte i fjärrvärmenätet

el

En ny transformatorstation finns uppförd i området. Denna har
kapacitet att klara verksamhetens effektbehov.

Tele och bredband

Fiberkablar finns nedgrävda i Näsvägen, öster om planområdet och
Oreplasts verksamhet är ansluten.

Vatten och avlopp

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Det finns möjlighet att ta emot tillkommande VA i områdets
ledningssystem. Skulle en kapacitetshöjning krävas väntas
exploatören vara med och bekosta detta.
Behövs en ny förbindelsepunkt för vatten och/eller spillvatten, så
ska fastighetsägaren i god tid före planerad byggstart ansöka om
sådan.

Dagvatten

Det finns inte allmänna dagvattenledningar i området.
Fastighetsägaren måste själv ordna en fungerande dagvattenlösning
för sin fastighet. Dag- och dränvatten får ej kopplas till
spillvattenledningen.
Takvatten och dränering från Oreplasts verksamhet leds idag via
ledningar ut på kommunens mark, på andra sidan Näsvägen.
Marken inom fastigheten består till stor del av sand med god
genomsläpplighet. Dagvatten rinner därmed ner i marken på alla de
icke-hårdgjorda ytorna inom planområdet.
Parallellt med Näsvägen löper ett dike som leder undan det vatten
som rinner på ytan från planområdet.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
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I det här kapitlet beskrivs de förändringar som planförslaget
medför.

Mark och bebyggelse
Mark och vegetation

Marken inom planområdet är i huvudsak hårdgjord industrimark.
Tallskogen växer dock in i planområdets västra och sydliga del. En
planbestämmelse säger att ett område söder om
industribyggnaderna ska vara bevuxet (n1) och för att utgöra ett
skydd mot bostadsbebyggelsen söder om området.
Vegetationen inom n-området för skötas och vid behov avverkas,
dock inte mer än med några enstaka träd åt gången. Bestämmelsens
syfte är att säkerställa en skyddande barriär mellan verksamhet och
boende.

Geotekniska
förhållanden

Ingen geoteknisk undersökning har gjorts under planarbetet. I
samband med framtida utbyggnad ska en geoteknisk undersökning
genomföras för att avgörana av lämplig grundläggning.

Verksamheter

Inom planområdet tillåts användningen industri (J) för områden för
bland annat produktion och lagring. Bestämmelsen innefattar även
kontor för verksamhetens behov. Bestämmelsen ges en särskild
formulering som möjliggör för räddningstjänstens verksamhet.
I planens norra del ligger fastighetsgränserna på sådant sätt att del
av planområdet kommit att omfatta del av en gata. För att
säkerställa att industri inte får anläggas på den idag befintliga gatan
samt för att möjliggöra för framtida fastighetsreglering som lägger
gatuområdets gränser ”rätt” läggs denna yta ut som allmän plats
gata – så som övriga gator i området.

Bebyggelsens
utformning

Planområdet är avsett för ytkrävande verksamheter men samtidigt
måste ytor finnas för parkering och lastning. En planbestämmelse
säger därför att max 60 % fastighetsarean får bebyggas. Detta ger
möjlighet för ytterligare expansion av verksamheterna inom
området men säkerställer samtidigt att med ytor lämnas obebyggda.
Planområdet är ca 13800 m2. I dagsläget upptar räddningstjänstens
byggnad ca 570 kvm av markytan och Oreplasts fabrikslokal ca
2000 kvm, utöver detta finns flera mindre byggnader inom
planområdet som gör att den sammanlagda bebyggda ytan uppgår
till ca 3750 m2.
Hösta tillåtna byggnadshöjd på nytillkommande byggnader i
planområdets södra del är 4,5 meter, då det inte är lämpligt med allt
för hög bebyggelse mot de bostäder som finns där. Planområdets
norra del begränsas byggnadshöjden till 5,5 meter för att inte torna
upp sig allt för hög mot bostäderna där. Planens mittersta del, där
Oreplasts lokaler är belägna och där utbyggnad pågår, tillåts en
byggnadshöjd på 8m.
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I planens norra del läggs en yta om 5 m prickmark ut, för att även
där säkerställa ett avstånd till de närboende.

Miljö och riskfaktorer
Markförorening

Vid grävning på fastigheten bör man vara observant på om det
förekommer konstig lukt eller synlig förorening. Om så sker ska
arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten, Rättviks kommun,
omedelbart kontaktas.
Massor från markarbeten inom planområdet ska hanteras som om
de vore förorenade till dess att analyser kan visa motsatsen.

Buller och
vibrationer

Befintlig verksamhet inom planområdet genererar inte störande ljud
till omgivningen i någon större utsträckning.
En utökad verksamhet i området innebär ett ökat transportbehov
jämfört med idag. Det bedöms dock inte vara av den omfattningen
att planen genererar sådana bullervärden att några åtgärder behöver
vidtas. Det finns inga andra ljudkällor i området som förstärker
ljudbilden.
Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare säkerställa att
verksamheten inte ger upphov till störningar för människor och
natur. Då planområdet ligger nära befintliga bostäder är
verksamhetsutövaren skyldig att åtgärda och förhindra uppkomst av
störning.

Gator och trafik
Parkering och
angöring

Parkering anordnas på den egna fastigheten.
Trafikverkets önskan är det inte skapas fler korsningspunkter mot
Näsvägen/väg 973 än vad som finns idag. En bestämmelse i
plankartan reglerar därför att in- och utfart mot Näsvägen endast får
ske vid de redan befintliga passagerna.

Teknisk försörjning
Avfall

Utrymme för uppsamling av restavfall ska finnas på fastigheten.

Uppvärmning, el

En transformatorstation med kapacitet för att försörja elbehovet för
nytillkommande bebyggelse har färdigställts på fastigheten under
2017.

Vatten och avlopp

Verksamheten ska anslutas till allmänt vatten och spillvatten.

Dagvatten

Den sandiga marken i området har goda förutsättningar att infiltrera
dagvatten. Vid en översiktlig bedömning av möjligheten till
dagvatteninfiltration, som gjorts av tekniskt kunnig konsult på WSP
utifrån resonemang från VAV-Svenskt vatten och avloppsförening
(VAV, 1983), framgår att 33 % av ytorna inom planområdet bör
avvaras för infiltration av dagvatten. Detta gäller om infiltration är
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den enda metod för dagvattenhantering som avses att användas
inom planområdet.
Det är också möjligt att hantera dagvatten genom att exempelvis
anlägga underjordiska magasin som tar emot och fördröjer vattnet
utan att ta mark ovan markytan i anspråk. En sådan lösning kan
vara lämplig om det inte är möjligt att lämna 30% av marken med
genomsläppligt material. Vid anläggande av underjordiska magasin
måste hänsyn tas till grundvattennivån i området. Vid bruk av
gröna tak, dvs att takytor täcks av någon typ av växtlighet som
omhändertar delar av dagvattnet, minskar avrinning av dagvatten
från området vid normal nederbörd.
Fördjupad utredning kring behovet av ytor och/eller magasin, för
dagvatten, hanteras i bygglovsskedet.

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN
Nedan beskrivs kortfattat 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

Planområdet är redan idag planlagt för industriändamål.
Detaljplanen möjliggör uppförande industribyggnader med högsta
byggnadshöjd 7,6 m över stor del av planområdet.

Planalternativ

Detaljplanens genomförande innebär att området även
fortsättningsvis får användas för industriändamål. Införandet av
differentierade höjdbestämmelser och ett skydd mot bostäderna
söder om planområdet, gör dock att planen anpassas till
omgivningen med större hänsyn till omkringboende.
I planområdets södra del omvandlas allmän plats (park, plantering)
till kvartersmark (industri). Del av ytan ges dock bestämmelser som
säkrar att den fortsatt ska vara obebyggd och bevuxen för att
säkerställa ett avstånd mellan verksamheterna och bostäder.
Föreslagen plan legaliserar också den av Oreplast påbörjade
utbyggnad, som nu sker mot ett tidsbegränsat bygglov.

GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,
gastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behöver
vidtas för att genomföra detaljplanen. Den ska redovisa vem som
vidtar åtgärderna och när

Organisatoriska frågor
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Tidplan

Nedan redovisas en preliminär tidplan för planarbetet
Plansamråd: december 2017 - januari 2018.
Granskning: april 2018
Antagande: sommaren 2018

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
I planområdets norra del finns en yta allmän plats för Gata. Inom
detta område finns idag byggrätt för industri, men den används som
gata. För att säkerställa att industri inte i framtiden kan komma att
tillåtas på den idag befintliga gatan samt för att möjliggöra för
framtida fastighetsreglering som lägger gatuområdets gränser ”rätt”
läggs denna yta ut som allmän plats gata – så som övriga gator i
området.
Stor del av den allmänna platsen i Furudal har sedan länge enskilt
huvudmannaskap och sköts av lokala vägföreningar. Detta gäller
även Linjevägen. Den lilla del inom detaljplanen som läggs ut som
allmän plats ligger inom område som redan idag har enskilt
huvudmannaskap.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum planen vinner
laga kraft.
När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den
ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har
fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning om bygglov
eller marklov skulle nekas.

Ansvarsfördelning

Samhällsutvecklingsförvaltningen upprättar detaljplan och svarar
för myndighetsutövningen vid bygglov.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för de fastighetsbildningsåtgärder
som krävs för planens genomförande på fastighetsägarens initiativ
och bekostnad.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och
ägoförhållanden

Planområdet omfattar fastigheterna Näset 196:14 och 196:17 samt
delar av fastigheterna 196:1 (2). Fastighet Näset 196:14 ägs av
Oreplast AB. Fastighet 196:17 ägs av Rättviksfastigheter
AB/Rättviks kommun. Fastighet 196:1 (20) ägs av Rättviks
kommun
Genom fastighetsbildning kommer fastigheterna inom planområdet
att omdisponeras så att Oreplast äger fastigheterna 196:1 samt del
av 196:17 dessa tre fastigheter till en fastighet i Ore plast ägo.

Fastighetsbildning

För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Område utlagt
som kvartersmark för industri ska utgöra två separata fastigheter,
som bildas genom avstyckning och/eller fastighetsreglering.
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Områden utlagda som kvartersmark i planförslaget är till största
delen beläget inom område utlagt som kvartersmark med användning industri. Några mindre områden i planområdets södra del
ändras från allmän plats (park, plantering) till kvartersmark
(industri).
Rättigheter

En ledningsrätt för elledning passerar genom planområdet södra
del. Denna används inte och bör avvecklas.
I planen avsätts markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar (u) utmed Näsvägen. Rätten kan säkras genom inrättande
av servitut eller ledningsrätt.
Behov av rättigheter eller upphävandet av rättighet prövas i
samband med fastighetsbildningen i lantmäteriförrättning. Några
rättigheter bedöms inte behöva inrättas för planens genomförande.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren är ansvarig för planens genomförande och
utbyggnad inom kvartersmark.
Vatten- och avlopp

Verksamheten ska anslutas till allmänt vatten och spillvatten.
Kostnader för anslutning till det allmänna va-nätet bekostas av
exploatören enligt gällande taxa.

El och fiberkabel

Dala Energi AB ansvarar för utbyggnaden av elförsörjningen i
området.

Ekonomiska frågor
Utredningar, markprojekteringsarbete och eventuell flytt av vattenspillvattenledningar samt övriga tekniska ledningar som berör
planområdet betalas av exploatören.
Den som köper mark inom planområdet får stå för kostnaderna för
fastighetsbildning, lagfart m.m.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun.
Rättvik 2018-05-21
Rättviks kommun,
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Anders Syden
Mark- och planchef

1 (2)

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Detaljplan för

Ore Plasts verksamhet (Näset
196:14 mfl.)
Furudal
Rättviks kommun
Granskningsutlåtande

Plannr: B329

Inledning
Allmänt

Granskningsutlåtandet sammanfattar inkomna synpunkter från
granskningen av detaljplan för Oreplast verksamhet i Furudal.
I granskningsutlåtandet redovisas inkomna synpunkter samt vid behov
förslag och motiveringar till hur synpunkterna har beaktats. Utlåtandet
informerar också om den fortsatta handläggningen av ärendet..

Samråd

Plansamråd genomfördes under december 2017 till januari 2018.
Under samrådet inkom 7 synpunkter, varav 4 med erinringar Inkomna
synpunkter från samrådet sammanfattades och bemöttes i en
samrådsredogörelse..

Granskning

Under granskningsskedet 9 april till 2 maj 2018 inkom tre yttranden
Dessa listas nedan. Yttrandena i sin helhet är diarieförda och finns
tillgängliga hos Samhällsutvecklingsförvaltningen
Under granskningen fanns planhandlingarna utställda på biblioteket i
Furudal, i stadshusets foajé, på kulturhuset/biblioteket och på
kommunens hemsida. De har också annonserats i Rättviksnytt.
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Inkomna yttranden
Under granskningstiden inkom tre yttranden.




Länsstyrelsen 2018-05-02
Trafikverket 2018-04-20
Lantmäteriet 2018-04-20

Samtliga tre meddelar att de lämnar planhandlingarna utan
synpunkter.

Fortsatt handläggning
Planförslaget bedöms därmed vara färdig för antagande.

Rättvik 2018-05-21
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Anders Sydén
Mark- och planchef
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Samhällsutvecklingsförvaltningen

Detaljplan för

Ore Plasts verksamhet (Näset
196:14 mfl.)
Furudal
Rättviks kommun
Samrådsredogörelse

Plannr: B329

Inledning
Allmänt

Detaljplan för Oreplast verksamhet i Furudal har varit ute på samråd.
Samrådet genomfördes under perioden 4 december 2017 till 30 januari
2018. Under samrådet erbjöds de som berörs av planens innehåll
möjlighet att inkomma med synpunkter på planhandlingarna.
Denna samrådsredogörelse redovisar inkomna synpunkter samt
förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den
fortsatta hanteringen av planärendet. Samrådsredogörelsen informerar
också om den fortsatta handläggningen av ärendet.
Under samrådet inkom 7 synpunkter, varav 4 med synpunkter.
Yttrandena i sin helhet är diarieförda och finns tillgängliga hos
Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Samrådskrets

Under samrådstiden fanns planhandlingarna utställda på biblioteket i
Furudal, i stadshusets foajé, på kulturhuset/biblioteket och på
kommunens hemsida. De har också annonserats i Rättviksnytt.
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter. I
kommentaren lämnas också förslag på hur inkomna synpunkter
tillvaratas i den fortsatta planeringen.
Länsstyrelsen
2018-01-30

Länsstyrelsen har inte identifierat några frågor som föranleder
prövning enligt PLB 11:10.
Övrigt
Eftersom området är utpekat som potentiellt förorenad, ska eventuella
överblivna massor, som inte analyserats, hanteras som att de är förorenade. Detta bör framgå av planbeskrivningen.
Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet omhändertas inom fastigheterna. Kommunen bör bedöma om det finns någon gräns för hur stor
del av kvartersmarken som kan bebyggas/hårdgöras, för att detta ska
vara möjligt, och i så fall även begränsa den hårdgjorda arean genom
planbestämmelse.
Kvartersmark för trafikändamål har lagts ut inom ett litet område i
planområdets norra del. Orsaken är enligt planbeskrivningen att
industrimarken i gällande detaljplan omfattar en del av en befintlig
gata. Denna är i övrigt dock inte planlagd som kvartersmark för trafikändamål, utan som allmän plats.
I bestämmelse anges att kommunen är huvudman för allmän plats,
medan planbeskrivningen säger motsatsen. Om avsikten är att huvudmannaskapet ska vara enskilt, ska det finnas särskilda skäl för detta,
vilka bör redovisas i planbeskrivningen.
Behovsbedömning enl. 6 § Förordningen om
miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, att planen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Svar:
Text om att överblivna massor inom planområdet ska betraktas som
förorenade och hanteras därefter, läggs till i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen utökas med ett avsnitt som beskriver hur dagvatten
löses idag inom planområdet samt vilka förutsättningar som finns för
att lösa det vid tillkommande bebyggelse. En planbestämmelse förs in
på plankartan.
Plankartan ändras så att det som i samrådsförslaget är utlagt som
område för trafikändamål (T) istället redovisas som allmän plats gata.
Plankartans bestämmelse om huvudmannaskap ändras till ”enskilt”.
Planbeskrivningens text under rubrik huvudmannaskap förtydligas så
att de särskilda skälen för detta redovisas. I Furudal gäller enskilt
huvudmannaskap på alla vägar sedan lång tid tillbaks. Den lilla yta
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allmänplats som skapas i detaljplanen läggs som del i det gatunät som
ägs och förvaltas av en lokal vägförening.
Lantmäteriet
2018-01-03

Grundkartan behöver kompletteras med fastighetsbeteckningar och
gatunamn.
Beskrivningen behöver kompletteras med att även fastigheten Näset
196:17 berörs under rubriken plandata.
Kommunen bör överväga att redovisa området T som allmän plats,
gata, med enskilt huvudmannaskap. Detta eftersom området är
upplåtet för och redan idag sköts av Furudals vägars samfällighetsförening, Furudal ga:2.
Svar:
Planhandlingarna ändras enligt lantmäteriets förslag.
Grundkartan kompletteras, fastighet Näset 196:17 listas under
rubriken plandata och område T redovisas som allmän plats gata.

Trafikverket
2018-01-29

Vi anser att plankartan måste justeras så att de befintliga anslutningarna finns inritade och att bestämmelse ”körbar förbindelse inte
får anordnas” ritas in längs sträckan som inte innefattar anslutning till
väg 973. Detta för att förhindra att anslutning anordnas till väg 973
utan Trafikverkets tillstånd.
Svar: En bestämmelse läggs till i plankartan för att reglera in- och
utfart mot Näsvägen/väg 973 och att sådan endast får ske vid
befintliga passager. Det blir därmed inte möjligt att skapa fler
korsningspunkter mot Näsvägen än vad som finns idag.

Dala vatten och
avfall AB
2018-01-26

Generellt i hela handlingen bör benämningen avlopp/avloppsledning
ändras till spillvatten/spillvattenledning i de sammanhang där man
skriver om både spill- och dagvatten. Avlopp ska endast nyttjas när
man avser både.
Ordet avlopp är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både
spill- och dagvatten, samt ibland även andra typer av avlopp, som t.ex.
dräneringsvatten, kylvatten etc.
Svar: texten i planbeskrivningen ändras så att benämningen spillvatten används.

Synpunkter utan
erinran

Följande meddelar att de lämnar planhandlingarna utan synpunkter:




Räddningstjänsten (2017-12-05)
TeliaSonera Skanova Access AB (2017-12-11)
Miljö och byggnadsnämnden (2017-12-13)
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Ändringar efter samrådet
Följande ändringar har gjorts i:
Plankartan:






Grundkartan kompletteras med fastighetsbeteckningar och
gatunamn.
Det område som i samrådsförslaget är utlagt som trafikändamål (T) redovisas istället som allmän plats, gata.
Plankartans bestämmelse ändras så att det blir tydligt att
enskilt huvudmannaskap gäller för allmän plats gata.
Bestämmelse om att körbar anslutning inte får ordnas
säkerställer att in- och utfart mot Näsvägen/väg 973 endast får
ske vid de redan befintliga passagerna.
Plankartan kompletteras med information om att dagvatten ska
hanteras inom respektive fastighet.

Planbeskrivningen:






Texten i planbeskrivningen ändras så att benämningen spillvatten används.
Fastighet Näset 196:17 listas under rubrik Plandata
Benämningen av området T ändras och redovisas nu som
allmän plats (med enskilt huvudmannaskap).
Särskilda motiv till varför allmän plats i området omfattas av
enskilt huvudmannaskap redovisas.
Planbeskrivningens text om dagvattenhantering inom området
utökas och förtydligas.

Utöver listade ändringar ovan har mindre redaktionella ändringar
införts i planbeskrivningen.
Granskningshandlingens plankarta har ritats i en nyare programversion vilket gör att kartans grafiska utseende ändrats något. Innehållet har dock inte ändrats mer än på de punkter som listats ovan.

Fortsatt handläggning
Efter plansamrådet har inkomna synpunkter har beaktats och planförslaget har ändrats. Planförslaget ställs därefter ut för granskning.
Rättvik 2018-03-02
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Anders Sydén
Mark- och planchef
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1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2018-06-07

2018/443

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Jonny Gahnshag, 0248-70 164
jonny.gahnshag@rattvik.se
Kommunstyrelsen

Remissvar på regional kultur- och bildningsplan för
åren 2019–2022
Ärendebeskrivning
Landstinget Dalarna har remitterat rubricerat förslag till Rättviks kommun
för synpunkter. Landstingets ambition med den regionala kultur- och
bildningsplanen är att beskriva hur länets bildningssektor, konst- och
kulturliv ska bidra till samhällsutvecklingen under åren 2019-2022. Planen är
ett underdokument till Dalastrategin och ett styrdokument för aktörerna med
regionala uppdrag inom kultur och folkbildning. Planen ska genomföras i
samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.
Dalarna har tidigare haft en kulturplan för perioden 2013-2015 och en
kultur- och bildningsplan för åren 2016-2018. Den nya kultur- och
bildningsplanen kommer att omfatta de fyra åren 2019-2022.
Sedan 2012 ingår Landstinget Dalarna i den så kallade
kultursamverkansmodellen där man ansvarar för att fördela den samlade
regionala och statliga finansieringen till regional kulturverksamhet.
I och med att planens innehåll griper in i flera politikområden ser
Landstinget Dalarna gärna att remisserna behandlas av respektive
kommunstyrelse.
Rättviks kommuns synpunkter
Generella synpunkter

På det stora hela står vi bakom planen men vi vill lyfta några synpunkter.
Rättviks kommun vill betona vikten av att den kommunala och regionala
kulturpolitiken ska interagera i större utsträckning med andra politikområden
för att kunna bidra med full kraft till samhällsutvecklingen.
En viktig del i göra kulturen mer närvarande i det offentliga rummet är att
fullt ut tillämpa den s k enprocentsregeln för offentlig konst. Rättviks
kommun har en ambition att inom kort börja leva upp till detta även lokalt.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

212000-2171

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

469-9179

Rättviks kommun

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-06-07

2018/443
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För Rättviks kommun är det viktigt att både värna kulturens kvalitéer men
också ta vara på den utvecklingskraft och möjlighet till ökad sysselsättning
som kulturen ger. I den här skärningspunkten finns de kreativa och kulturella
näringarna (KKN). KKN står för 8 procent av sysselsättningen i Dalarna och
skulle kunna utvecklas ytterligare genom att tjänstepersoner inom kulturoch näringslivsenheter samverkar och blir en aktiv part i olika nätverk för att
stödja KKN. Precis som vi i Rättvik söker former för att samverka mellan
näringslivs- och kulturenheterna så bör det även på regional nivå vara ett
närmare samarbete mellan näringslivets stödstrukturer och olika
kulturinstitutioner för att bejaka den här utvecklingen.
Rättviks kommun vill vara med och utveckla området hemslöjd och
konsthantverk i samverkan med övriga aktörer både lokalt och regionalt
genom att främja KKN samt erbjuda ytor för exponering och
kursverksamhet.
Vi vill delta i fortsatt arbete, underhåll och utveckling av våra arkiv samt att
löpande bedriva verksamhet för att tillgängliggöra dessa. För Rättviks del
inkluderar det Mörksuggefonden, bildarkivet, naturmuseets samlingar och
vår kommunala konstsamling.
Kommunen önskar en ökad närvaro av högkvalitativa scenkonstproduktioner
för små scener inom alla konstformer/genrer för såväl barn och unga som
vuxna. Vi vill i det här sammanhanget betona den resurs som Folkmusikens
Hus utgör för hela Dalarna.
Vårda, utveckla och förnya kulturarvet

Kulturarvet är inte bara en rik kulturhistoria, det är även till faktisk nytta
eftersom det bidrar till enskildas förvärvsinkomst, företags omsättning och
kommuners skatteintäkter. Dalarna är den fjärde största turistdestinationen i
landet och besöksnäringens betydelse för sysselsättning mm ökar.
Traditioner, kultur och kulturmiljöer är en viktig del i Dalarnas varumärke
och detta skulle kunna bibehållas och stärkas ännu mer i Rättvik med riktade
medel. Genom att vårda och underhålla dessa miljöer finns grogrund för
ytterligare intresse från både nationell och internationell marknad.
Rättvik är en av flera dalakommuner som kan visa en stor bredd på sitt
kulturarv. Det är viktigt att hela tiden arbeta med att levandegöra dessa unika
miljöer med olika typer av evenemang, utöver traditionell guidning, som
exempelvis teater, tidsresor, musik, kurser, digital visualisering mm. Två
exempel på projekt som pågår inom området i Rättviks kommun är
timmerhusprojektet och kulturarvscentrum inom Norrboda Gammelstad.
Avslutande reflektioner

Det är positivt att Landstinget involverar övriga Dalarna i arbetet med
bildnings- och kulturplanen. Från Rättviks kommun ser vi gärna att dialog
och samverkan fördjupas ytterligare, för att skapa ännu bättre kännedom och
förståelse för såväl lokala som regionala verksamheter och uppdrag.

Rättviks kommun

Datum
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Kulturens och bildningens kraft för samhällets och mänsklig utveckling kan
aldrig underskattas. Dessutom bidrar intäkterna som kulturen genererar. Det
skulle i ännu högre grad återspeglas i de resurser som samhället satsar.
Förvaltningens förslag till beslut
Rättviks kommun ställer sig bakom förslaget till regional bildnings- och
kulturplan med beaktande av kommunens synpunkter.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Lena Krånglin
Kulturchef

Heléne Bergman
Kultursamordnare

Beslut sänds till:
Landstinget Dalarna
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REMISS
Datum:

Kommunstyrelsen i respektive kommun i Dalarna

2018-05-08

LD17/03997

Remiss avseende regional kultur- och
bildningsplan i Dalarna 2019-2022
Alla kommuner i Dalarna inbjuds härmed att lämna synpunkter på
förslaget till regional kultur- och bildningsplan Dalarna 2019-2022.
Landstinget Dalarnas ambition med den regionala kultur- och
bildningsplanen är att beskriva hur länets bildningssektor, konst- och
kulturliv ska bidra till samhällsutvecklingen under åren 2019-2022.
Planen är ett underdokument till Dalastrategin och ett styrdokument
för aktörerna med regionala uppdrag inom kultur och folkbildning.
Planen ska genomföras i samverkan med kommuner, civilsamhälle
och kulturskapare.
Dalarna har tidigare haft en kulturplan för perioden 2013-2015 och en
kultur- och bildningsplan för åren 2016-2018. Den nya kultur- och
bildningsplanen kommer att omfatta de fyra åren 2019-2022.
År 2012 gick Landstinget Dalarna in i den så kallade
kultursamverkansmodellen och tog över ansvaret för att fördela den
samlade regionala och statliga finansieringen till regional
kulturverksamhet. Den regionala kultur- och bildningsplanen är det
dokument som beskriver de politiska ambitionerna för den regionala
kultur- och bildningsverksamheten.
Landstinget Dalarna har haft en intensiv och bred dialogprocess för
att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för
den regionala kultur- och bildningsplanen. Landstinget Dalarna tackar
alla deltagare för det stora engagemanget.

Postadress
Box 712
791 29 Falun

Besöksadress
Landstinget Dalarna
Vasagatan 27
Falun

Kontakt
023-49 00 00
www.ltdalarna.se
232100-0180

Handläggare
Erik Arrhén
Samverkansstrateg
070-684 34 81
erik.arrhen@ltdalarna.se
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REMISS
Datum:

2018-05-08

Alla kommuner i Dalarna inbjuds att senast 29 juni lämna synpunkter
på förslaget till regional kultur- och bildningsplan Dalarna 2019-2022.
I och med att planens innehåll griper in i flera politikområden ser
Landstinget Dalarna gärna att remisserna behandlas av respektive
kommunstyrelse. Vid behov kan kommuner begära förlängd remisstid
så att remissvaret hinner behandlas politiskt.
Remissvaren skickas
per mail till:

kultur@ltdalarna.se

med post till:

Landstinget Dalarna Kultur- och bildning
Box 712
791 29 Falun

Ange Kultur och bildningsplan LD17/03997 i ämnesraden alternativt i
rubriken.
Fortsättningen av processen blir följande: - Landstinget Dalarna
bjuder in till två remisskonferenser den 21 och 22 maj (se särskild
inbjudan) - utifrån inlämnade remissvar bearbetas planen Landstinget Dalarnas politiska instanser ska anta slutversionen av
planen vid följande sammanträden: - kultur- och bildningsnämnd: 23
oktober 2018 - landstingsstyrelsen: 5 november 2018 landstingsfullmäktige: 19-20 november 2018. Statens kulturråd ska
ha in den regionala kultur- och bildningsplanen under november
2018.
För mer information kontakta Erik Arrhén, samverkansstrateg, på
telefon 070-684 34 81 eller erik.arrhen@ltdalarna.se
Hälsningar,
Mursal Isa, ordförande kultur- och bildningsnämnden
Malin Lagergren, förvaltningschef kultur och bildning

Bilagor: Remissversion av kultur- och bildningsplanen 2019-2022.
Inbjudan till remisskonferenser

Postadress
Box 712
791 29 Falun

Besöksadress
Landstinget Dalarna
Vasagatan 27
Falun

Kontakt
023-49 00 00
www.ltdalarna.se
232100-0180

Handläggare
Erik Arrhén
Samverkansstrateg
070-684 34 81
erik.arrhen@ltdalarna.se

Regional kultur- och
bildningsplan 2019-2022
Dalarna
REMISSUPPLAGA
Remisstid 9 maj-29 juni 2018

Landstinget Dalarna
kultur@ltdalarna.se
Diarienummer LD17/03997
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Det strategiska ramverket
Landstinget Dalarna har det regionala uppdraget inom områdena kultur- och bildning. De strategiska
ramarna för den regionala kulturpolitiken består av Dalastrategin – Dalarna 2020 och
Landstingsplanen 2018-2022 samt de nationella kulturpolitiska målen och Riksdagens mål för
folkbildningspolitiken.
Regionala mål och strategier
Kultur- och bildningsplanens vision är:
Kulturen i Dalarna lyfter Sverige och kulturen i världen lyfter Dalarna.
Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan utgör styrdokument för att uppnå målen i den treåriga
Landstingsplanen, som revideras årligen av landstingsfullmäktige. Planen 2018-2022 innehåller
visionen ”Ett jämlikt Dalarna – för friskare och tryggare liv” samt det övergripande uppdraget att
kultur- och bildningsförvaltningen aktivt ska verka för en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och
bildningsverksamhet i hela Dalarna samt att fler människor ska nås av landstingets kultur- och
bildningsverksamhet, särskilt barn och unga.
Dalarnas kultur- och bildningsplan utgör ett underdokument till Dalastrategin – Dalarna 2020, som
beskriver 13 målområden, som formar det regionala tillväxtarbetet i Dalarna fram till och med år
2020. Tre målbilder relaterar till kultur och bildning:




Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och
näringsliv.
Dalarna är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av
kunskap och kompetens.
Dalarna tar vara på landsbygdens attraktionsvärden och tillväxtpotential och ser sina unika naturoch kulturmiljöer som en tillgång för både lokal och regional utveckling.

Dessutom är kultur och bildning viktiga verktyg för att uppnå målbilderna Lika villkor för alla,
Mångfald och tolerans, Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion samt Ett välkänt och respekterat
miljöarbete.
Nationella mål och strategier för kultur och folkbildning
I 1974 års regeringsform står att ”den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” Ramarna för denna kulturella välfärd
uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen som att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:






främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Riksdagens mål för folkbildningspolitiken är att ”folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.
Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att:
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stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,



bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt,
kulturellt eller annat ideellt arbete),



bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,



bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Planen förhåller sig även till de nationella målen för kulturmiljöarbete, bibliotek, läsfrämjande samt
arkitektur, formgivning och design.
Aktörer som omfattas av kultur- och bildningsplanen
Landstinget Dalarna genom kultur- och bildningsförvaltningen är ansvarig för att ta fram och följa
upp kultur- och bildningsplanen. Planen är framtagen i samverkan med länets femton kommuner och
i dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället. De bildnings- och kulturverksamheter
som särskilt berörs av kultur- och bildningsplanen är följande:
Bildningen
1.
2.
3.
4.

de landstingsdrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby samt Musikkonservatoriet i Falun
de rörelsedrivna folkhögskolorna Leksand, Sjövik, Brunnsvik och Västanvik,
studieförbund samt
annan berörd landstingsverksamhet som exempelvis arkiv, museum och bibliotek.

När det i planen står folkbildningen syftar det på folkhögskolor och studieförbund.
Kulturen
De kulturverksamheter som omfattas av planen och som ingår i samverkansmodellen är:
5. Landstinget Dalarnas interna verksamheter: Enheten Scen Dans Konst, Film i Dalarna och
Länsbibliotek Dalarna,
6. stiftelser med Landstinget Dalarna som huvudman: Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas
museum (delat med Dalarnas hembygdsförbund) samt
7. Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv, Avesta Art, Dalarnas hemslöjdsförbund och
Folkmusikens hus vilka alla får stöd från Landstinget Dalarna.

I den löpande texten benämns dessa aktörer ibland länskulturen eller länskulturinstitutionerna, och
delas ibland upp på interna verksamheter, uppräknade i punkt 5 , och de externa, uppräknade i punkt
6 och 7.

Landstinget Dalarna och kultur- och bildningspolitikens genomförande
Som övergripande princip i genomförandet av kultur- och bildningspolitiken värnar landstinget
principen om armlängds avstånd. Principen innebär att den politiska nivån beslutar om mål och
riktlinjer samt lägger fast de ekonomiska ramarna för verksamheten. Konstnärliga och andra
kvalitativa bedömningar överlåts till konstnärliga ledare, ämnesexperter och sakkunniga.
Folkbildningen ska vara en fri och obunden kraft i samhällsutvecklingen.
Landstinget Dalarna förverkligar inte ensam sin kultur- och bildningspolitik utan det är i samverkan
med länets kommuner som kulturen och bildningen kan nå ut till alla invånare.
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När Landstinget Dalarna förverkligar sin kultur- och bildningspolitik har landstingsfullmäktige, kulturoch bildningsnämnden samt kultur- och bildningsförvaltningen olika roller och ansvar.
Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige beslutar om den regionala kultur- och bildningsplanen samt den regionala
biblioteksplanen som upprättas och följs upp av Kultur- och bildningsnämnden. Landstingsfullmäktige
utser ledamöter till stiftelse- och föreningsstyrelser samt till tre av de fristående folkhögskolorna i
länet.
Kultur- och bildningsnämnden
Kultur‐ och bildningsnämnden är styrelse för tre egna folkhögskolor och en riksrekryterande
spetsutbildning i musik på gymnasienivå.
Kultur‐ och bildningsnämnden ansvarar för tre egna kulturbasenheter.
Kultur- och bildningsnämnden fördelar bidrag och uppdrag utifrån kultur- och bildningsplanen till
externa länskulturverksamheter. Dessa uppdragsöverenskommelser delges Kultur‐ och
bildningsnämnden och följs upp i samband med nämndens dialoger.
Kultur- och bildningsnämnden fördelar verksamhetsbidrag till länets fyra rörelseägda folkhögskolor,
vissa andra kulturverksamheter med regionala uppdrag samt till ideella organisationer,
funktionsnedsättningsorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund på regional nivå.
Nämnden fördelar även projektstöd, som kan sökas av föreningsliv och studieförbund, samt
utvecklingsmedel, som kan medfinansiera projekt som söks av de egna verksamheterna.
Kultur- och bildningsförvaltningen
Kultur- och bildningsförvaltningen bidrar till det regionala utvecklingsarbetet genom:






att upprätta och följa upp kultur- och bildningsplanen i dialog med Statens kulturråd och i
samverkan med länets kommuner
att leda utvecklingsprocesser i syfte att utveckla verksamhetsområden, sektorsövergripande
arbete eller samarbeten mellan offentliga, privata och civila aktörer
att generera kunskap genom kartläggningar, studier eller nydanande projekt inom angelägna
områden
att sprida kunskap och regionalisera fungerande modeller
att agera lobbyist gentemot olika nivåer och aktörer som exempelvis EU, myndigheter och
kommuner. Det kan vara särskilt viktigt att påvisa kulturens och folkbildningens bidrag till
samhällsnyttan och andra politikområden.

Landstinget Dalarnas uppföljning av kultur- och bildningspolitiken
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och kvalitativt redovisa
folkhögskolornas verksamhet till Folkbildningsrådet.
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att följa upp att Musikkonservatoriet Falun har den
kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt
de krav som ställs i skollagstiftningen.

4

Kultur- och bildningsnämnden ska hålla sig underrättad om verksamheten i stiftelserna Dalateatern,
Dalarnas museum och Musik i Dalarna samt följa verksamheten i de stiftelser inom sitt område där
landstingsfullmäktige utser representant i styrelsen.
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att årligen följa upp prioriteringarna i planen, hur de
statliga medlen används samt hur de nationella kulturpolitiska och horisontella perspektiven uppnås.
Verksamheter inom länskulturen som omfattas av samverkansmodellen rapporterar kvantitativa och
kvalitativa underlag till Statens kulturråd. Den årliga uppföljning av kultursamverkansmodellen som
Kulturrådet sammanställer, utgör ett viktigt underlag för dels Kultur- och bildningsnämnden, dels för
regionens samverkans- och dialogparter, för att följa upp kulturlivet i Dalarna och jämföra dess
utveckling över tid med övriga riket.
Samverkan mellan länskultur och dalakommunerna följs upp genom två årliga regionala
kulturdialoger.
Kultur- och bildningsförvaltningen följer årligen upp de uppdrag och överenskommelser som utgått
till verksamheter inom kultur och bildning.
Studieförbunden kallas minst vartannat år till dialog med Kultur- och bildningsnämnden. De ideella
idéburna organisationerna som får årliga bidrag från Kultur- och bildningsnämnden träffar
regelbundet Folkrörelseberedningen på dialog.
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Samverkan med kommunerna
Dalarna består av femton kommuner där det år 2017 bodde 285 000 invånare. Kommunerna är små,
skogarna och avstånden stora. Av de femton kommunerna har tretton färre än 30 000 invånare,
varav tre färre än 10 000 invånare. Falun och Borlänge har tillsammans nästan 110 000 invånare, och
pekas i Dalastrategin ut som regionens motor.
I kommunerna utgör kultur och folkbildning sällan ett eget politikområde utan ingår oftast i
utbildning eller fritid. På förvaltningsnivå i de mindre kommunerna hanterar ofta ett fåtal
tjänstepersoner flera ansvarsområden. I de lite större kommunerna finns fler specialiserade
kompetenser inom kulturområdet förutom den lagstadgade biblioteksverksamheten. Genom denna
står kommunerna för den största andelen av den offentligt finansierade kulturen i Dalarna.
Landstinget Dalarnas samverkan med länets kommuner sker genom överenskommelser och forumet
Regional kulturdialog. Sedan den första regionala kulturplanen år 2013 har landstinget erbjudit
kommunerna att skriva överenskommelser, vilket elva valde att göra under planperioden 2013-2015
och tretton under 2016-2018.1 I dessa dokument har särskilda samverkansområden pekats ut med
olika hög konkretionsgrad. Överenskommelserna är viktiga dialogverktyg och har stimulerat samtalen
dels mellan kommunerna, länskultur och folkbildning, dels inom kommunens egen organisation.
Landstinget Dalarna kommer under planperioden att erbjuda kommunerna att ingå nya
överenskommelser.
Två gånger per år bjuder Landstinget Dalarna in cheferna för länskulturen, landstingets skolor och
kommunernas kulturförvaltningar till en regional kulturdialog. Dialogerna är ett viktigt forum för att
löpande lära om aktörernas olika perspektiv, diskutera och identifiera möjliga samverkansytor samt
följa upp hur arbetet kring prioriteringarna i planen fortlöper.
Kommunerna i Dalarna spelar en central roll i genomförandet av den regionala kultur- och
bildningsplanen, och Landstinget Dalarna vill vara en medspelare i kommunernas kulturplaner. Under
2019-2022 vill Landstinget Dalarna särskilt samverka med kommunerna i länet kring flera områden,
varav några redovisas här och andra under de olika verksamhetsområdena.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
FalunBorlänge tar ett större gemensamt ansvar för länskulturen
Sedan Dalarna kom med i Kulturrådets statistik för samverkansmodellen 2013 har länet utmärkt sig
genom att ha näst lägst kommunal medfinansiering av länskulturen i riket. Särskilt påfallande har
detta varit inom det regionala museiområdet och professionell scenkonst där Falu kommun är
värdkommun för Dalarnas museum, Dalateatern och Musik i Dalarna. I övriga riket tar
värdkommunen för länsmuseer, länsteatrar och konserthus ett betydligt större ekonomiskt ansvar,
vilket är naturligt eftersom det rör sig om institutioner med fasta scener/utställningshallar.
Med närmare 40 procent av länsinvånarna är FalunBorlänge Dalarnas största befolkningscentrum
och ett självklart nav för administration, handel, utbildning, industri och kultur. Inom FalunBorlänge
erbjuds invånarna, delvis tack vare länskulturen, ett brett och kvalitativt kulturutbud på nära avstånd

1

2013-2015 ingicks överenskommelser med: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora,
Orsa, Smedjebacken, Rättvik och Älvdalen.
2016-2018 ingicks överenskommelser med: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa,
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.
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med goda kommunikationer. Detta stärker FalunBorlänges attraktionskraft och därmed
arbetsgivarnas möjlighet att locka till sig arbetskraft.
Att Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum utvecklas gynnsamt under kommande
planperiod är angeläget för hela Dalarna och särskilt för Falu och Borlänge kommun. Landstinget vill
därför tillsammans med de två kommunerna hitta lösningar för hur de kan ta ett större gemensamt
ansvar för länskulturinstitutionerna.
Bidra till nya fristäder i Dalarna
Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid erbjuda
en fristad åt en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet.
Utöver själva skyddet av en individ främjas och säkras yttrandefriheten globalt. Idag är rörelsen
breddad och inkluderar även musiker och bildkonstnärer. Fristäderna är organiserade i International
Cities of Refugee Network, Icorn, där 16 svenska kommuner och landsting ingår. Landstinget Dalarna
var huvudman för ett fristadsprogram under åren 2014-2016. Landstinget vill även fortsättningsvis
bidra till att förföljda konstnärer erbjuds fristäder i länet, men under denna planperiod i samverkan
med en eller flera kommuner.
Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen
Mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Kulturen bidrar till att Dalarna
utvecklas till ett attraktivt län med en hållbar livsmiljö, bland annat genom att utveckla demokratin,
öka länets attraktionskraft samt stärka invånarnas delaktighet och hälsa. Sedan Dalarna inträdde i
kultursamverkansmodellen år 2013 finns en växande gemensam kunskap om landstingets och
kommunernas olika perspektiv och en tilltagande samsyn på gemensamma utmaningar. För det
första, utveckla tydligare strukturer för samverkan mellan Landstingstinget Dalarna och kommuner. I
flera kommuner tas det exempelvis fram lokala kulturplaner/strategidokument, vilka tillsammans
med den regionala kultur- och bildningsplanen skulle kunna bidra till att tydliggöra just strukturerna
och rollerna. För det andra, den regionala och kommunala kulturpolitiken ska interagera effektivare
med andra politikområden för att kunna bidra med full kraft till samhällsutvecklingen. För det tredje,
dela kompetenser i större omfattning mellan kommuner, respektive mellan kommuner och landsting,
för att bibehålla utvecklingskraften inom kulturområdet i länet.
Landstinget vill:
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att FalunBorlänge tar ett större gemensamt ansvar för länskulturen,
bidra till nya fristäder i Dalarna och
stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen.

De professionella kulturskaparna
I ett samhälle där konst och kultur är en del av vardagen för alla, istället för ett privilegium för ett
fåtal, behövs ett brett och till och med spretigt utbud där kulturen tar plats på oväntade arenor och i
nya format. Flera kulturaktörer kan göra punktinsatser i både mindre och större skala. Professionella
kulturskapare inom alla konst- och hantverksområden bidrar till ett reflekterande samhälle och ger
både barn, ungdomar och vuxna möjligheter till upplevelser och inspiration. De flesta kulturskapare
bor i storstadsregionerna men Dalarna tillhör ett av få län utanför storstadsregionerna som har större
inflyttning än utflyttning av kulturskapare.
I samverkansmodellen tas en kulturplan ska tas fram i samråd med länets fria professionella
kulturskapare. Enligt rekommendationer från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd har Landstinget Dalarna bildat Rådet för fria kulturskapare där representanter från
de fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/film träffas för att diskutera hur
förutsättningarna för att bo och verka i Dalarna kan förbättras. Landstinget kallar rådet till möten
några gånger per år. Dialog med kulturskapare sker också genom länskulturinstitutionerna.
Regional stödstruktur för de professionella kulturskaparna
Det är staten som bland annat genom Konstnärsnämnden, Författarfonden, Kulturrådet och
Filminstitutet ansvarar för och fördelar stipendier, verksamhetsstöd och projektbidrag till fria
professionella kulturskapare och grupper som är boende och verksamma i Dalarna. Statens
kompetens och arbetssätt borgar för att beslut fattas utifrån konstnärlig kvalitet, transparens och i
enlighet med gällande lagstiftning om jäv. Det är bara i blygsam omfattning som Landstinget Dalarna
fördelar egna priser och stipendier, även om det symboliska värdet är stort. Genom verksamhetsoch projektstöd främjar landstinget desto mer utvecklingen av kulturskapares föreningar och dess
verksamhet.
Landstinget är inne i en intensiv och spännande fas där fastighetsförvaltningen under de kommande
åren står inför flera stora byggprojekt. Eftersom organisationen efterlever enprocentregeln, innebär
det att 1 procent av produktionskostnaden vid ny-, till- eller ombyggnation kommer att investeras i
konstnärlig utsmyckning. Landstinget förvärvar även löpande konst till institutionerna. Landstinget
äger dessutom en fastighet, Nisserska huset på Falu lasaretts område, som delvis upplåts som
ateljéer för professionella kulturskapare.
Hur länskulturinstitutionerna främjar det fria och professionella kulturlivet i länet beskrivs under
respektive verksamhetsområde, men sammanfattningsvis sker det genom att: (1) erbjuda turnéstöd
och subventioner som underlättar fria gruppers turnerande med barn- och ungaföreställningar, (2)
arrangera utbudsdagar där fria grupper får möta offentliga inköpare, (3) bistå kommunerna att rigga
projekt inom skapande skola med professionella kulturskapare, (4) arrangera mötesplatser för att
stimulera närverk för länets professionella kulturskapare, (5) bistå med lokaler, kompetens och
utrustning, (6) möjliggöra residens inom olika kulturområden (7), vara samproducent i film- eller
musikproduktioner och (8) stimulera kulturskapares företagande inom kulturella och kreativa
näringar.
I länet saknas högre akademiska konstnärsutbildningar, förutom utbildningen i ljud- och
bildproduktion på Högskolan Dalarna och slöjdutbildningarna på Sätergläntan Institutet för slöjd och
hantverk.
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
För specifika insatser se även utvecklingsmöjligheterna i avsnittet Verksamhetsområden.
Agera förebild med kulturinslag i konferensprogram
Landstinget Dalarna ska vara en förebild för andra i länet och engagera professionella kulturskapare
som en del av programmet på konferenser och då landstingsfullmäktige sammanträder. Landstinget
Dalarna ska följa kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer och rekommenderar
länskulturinstitutioner, kommuner, studieförbund och andra arrangörer att följa exempelvis det
statliga Medverkans och utställningsavtalet (MU), STIM och Författarförbundets prislista.
Verka för att kulturskapare utanför storstadsregionerna gynnas av nationella bidragssystem
Staten fördelar det mesta av medlen till det fria professionella kulturlivet i riket. Landstinget Dalarna
är nöjd med denna ansvarsfördelning eftersom den besparar organisationen stora administrativa
resurser. Däremot anser landstinget att kulturskapare utanför storstadsregionerna missgynnas i
fördelningen av medel. Landstinget vill i dialog med berörda myndigheter verka för att kulturskapare
i länet i högre omfattning än idag gynnas av de nationella stödsystemen.
Stimulera idédiskussionen om kulturavet inom det fria kulturlivet
Det pågår en ständig idédiskussion om Dalarnas kulturarv bland konstnärer, journalister och
författare, både inom och utom länet. Dalarnas kulturarv är både till inspiration och också irritation.
Den fria konsten är ofta avgörande för att spränga gränserna för dalakulturen. När bilden av länet så
tydligt ingår som en del av en nationell identitet, krävs det ett ifrågasättande och problematiserande
från fria konstnärer vid sidan av professionella kulturarvsinstitutioner för att nyansera bilden.
Landstinget Dalarna vill stimulera idédiskussionen om kulturarvet inom det fria kulturlivet.
Stimulera till en större mångfald av kulturskapare
Studier har sedan årtionden visat att kulturlivet i Sverige och Dalarna är väldigt homogent med låg
representation av utrikesfödda. Genom inflyttning har emellertid länet de senaste åren fått många
nya invånare från andra länder. En del av dessa har verkat som kulturskapare i sina hemländer och
bär med sig uttryck, kompetenser och kontaktnät som på flera sätt skulle kunna berika länets
kulturliv, precis i lika stor omfattning som internationella residens. En del lyckade insatser har gjorts i
projektform men mer behöver göras. Som part i det nationella projektet Konsten att delta vill
Landstinget Dalarna, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur och kulturskaparnas regionala
sammanslutningar, berika länets kulturliv med detta tillskott av kompetens.
Landstinget vill:





9

agera förebild med kulturinslag i konferensprogram,
verka för att kulturskapare utanför storstadsregionerna gynnas av nationella bidragssystem,
stimulera idédiskussionen om kulturavet inom det fria kulturlivet och
stimulera till en större mångfald av kulturskapare.

Övergripande utvecklingsområden
I detta avsnitt beskrivs fem övergripande utvecklingsområden som gäller för hela eller delar av
länskulturen och folkbildningen.

Kreativa och kulturella näringar
I Dalarna står Kreativa och kulturella näringar, KKN, inklusive besöksnäringen, för närmare åtta
procent av sysselsättningen. Förståelsen för näringarnas betydelse har ökat, vilket också betonas i
många av kommunernas tillväxtplaner. KKN lyfts fram både nationellt och inom EU som en motor för
innovation, entreprenörskap och samhällsutveckling, vilket är något som också tydligt ses i Dalarna.
Många av de fria professionella kulturskaparna driver sin verksamhet via företag, ofta som enskilda
firmor. Det är viktigt att stödsystemen inom företagande har kunskap om den särskilda affärslogiken i
kulturföretagandet. Under 2018 har merparten av Dalarnas kommuners tjänstemän inom såväl
kultur som näringslivsavdelningar fått ökad kunskap om KKN. På så sätt kan företagande inom
området stödjas på ett bra sätt och KKN växa som bransch. De fria kulturskaparna med sitt
professionella utövande är en grundförutsättning för att utveckla KKN. Även det civila samhället står
för en stor affärsverksamhet inom KKN och bidrar till sysselsättning inom kultur- och fritidsområdet,
genom exempelvis musikfestivaler, besöksmål, idrottstävlingar, teaterföreställningar och så vidare.
Landstinget vill stimulera insatser för företagande inom KKN, ett företagande som ser mycket olika
ut, från branscher som design och arkitektur, till bild, musik och poesi.
Landstinget vill:





vara en aktiv part i det kommunala KKN-nätverket för tjänstepersoner inom kultur och näringsliv,
verka för fler regionala, nationella och EU-projekt som främjar KKN-företagare i Dalarna,
bevaka regional, nationell och internationell kunskap och utveckling av KKN-området och
stödja verksamma inom kultursektorn med kunskap om KKN-företagande.

Ett friskare Dalarna
Landstinget Dalarnas folkhälsostrategi framhåller att kultur och bildning bidrar till stärkt demokrati,
folkhälsa och ökad gemenskap och därför är en investering för tillväxt och utveckling i Dalarna.
Folkhögskolorna har därtill ett statligt uppdrag att arbeta med folkhälsa. Forskning visar på en tydlig
koppling mellan utbildning/bildning/kultur och god hälsa. Verksamheterna i länskulturen och
folkbildningen är i hög grad hälsofrämjande. Landstinget ska fortsätta utveckla området i projektform
och genom bidrag till idéburna organisationer och studieförbund.
Landstinget Dalarna vill:






bevaka området kultur och hälsa inom Dalarna, samt på nationell och EU nivå,
initiera och vara en part i projekt för kultur och hälsa på regional, nationell och EU nivå,
genomföra kompetenshöjande insatser om kultur och hälsa för kulturarbetare, civilsektor och
aktörer inom hälsoarbete,
fortsätta arbetet med modellen Kre-hälsa och andra arbetssätt inom kultur och hälsa samt
vara ansvarigt för nätverk för kulturarbetare som vill verka inom kultur och hälsa.

Ett systematiskt miljöarbete
Landstingets miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling, som tillgodoser våra behov idag utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Engagerade medarbetare och ett
systematiskt miljöarbete i förvaltningarna är förutsättningar för att nå goda resultat. Länskulturen
och folkbildningen bidrar på flera sätt till en hållbar utveckling. Kurser, studiecirklar, föredrag,
mässor, festivaler, publikationer och rådgivning ger människor möjlighet att på olika sätt ta del av
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och engagera sig i miljö- och klimatfrågorna. Kultur och folkbildning är också samarbetsparter,
mötesplatser och arenor för att förändra attityder och beteenden. Bland annat genom att inspirera
till förändrade konsumtionsmönster, från varor till kulturupplevelser. Sammantaget kan
verksamheten sägas leda till en positiv miljöpåverkan. Landstinget Dalarna vill att länskultur och
folkbildning ska vara förebilder i sitt miljöarbete så väl i den interna som i den utåtriktade
verksamheten.

Ta till vara digitaliseringens möjligheter
I Dalarna är utbyggnaden av bredband en prioriterad fråga. Detta är angeläget i ett glesbefolkat
skogslän men landstinget ser även stora behov inom andra utvecklingsområden. I takt med att fler
bostäder kopplas på fibernätet ökar också klyftan mellan de invånare som kan nyttja de digitala
tjänsterna och de som står utanför. Satsningen på den fysiska infrastrukturen måste åtföljas av
insatser som stärker den digitala delaktigheten hos länets befolkning. Bibliotek, studieförbund och
folkhögskolor har stor erfarenhet att arbeta med digital delaktighet sedan den tidigare kampanjen
Digidel, som avslutades 2013. Rätt använd kan digitaliseringen bli ett verktyg som minskar klyftan
mellan stad och landsbygd, där kultur och bildning når ut till fler och där användare oavsett
generation, språkkunskap och funktionsvariation kan använda tekniken för sina behov.
I takt med att den digitala infrastrukturen byggs ut och den digitala delaktigheten ökar, efterfrågas
nya digitala tjänster. Kulturen i Dalarna blir en del av en global digital värld men förväntas också
bidra. Människor i och utanför länet vill kunna ta del av föreställningar och kulturprogram eller söka i
samlingar och arkiv. Landstinget Dalarna vill tillsammans med Statens kulturråd främja länskulturens
utvecklande av fler digitala tjänster inom området.
För att länskulturen ska kunna bidra till den ökande digitaliseringen ställs stora krav på att
verksamheterna har en god och robust digital infrastruktur, kapacitet och kompetens i sina
organisationer, något de små enheterna har svårt att utveckla på egen hand. Koncernen Landstinget
Dalarna ska ta hänsyn till länskulturens behov i sitt övergripande arbete med att utveckla digitala
system och lösningar.
Föreningslivet i Dalarna har i olika omfattning kunnat dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Inom
stora folkrörelser kan föreningar ta del av nationella digitala satsningar medan mindre förbund och
föreningar tvingas förlita sig på de egna medlemmarnas kompetens. Med förhoppningen att fler
delar av föreningslivet ska kunna följa med i den digitala utvecklingen vill Landstinget Dalarna bidra
till aktörernas egna initiativ för digital utveckling.
Landstinget Dalarna vill:





i nära samverkan med folkbildningen vara ledande för att främja den digitala delaktigheten,
tillsammans med Statens kulturråd stödja länskultur att utveckla nya digitala tjänster,
utveckla länskulturens digitala infrastruktur och
stödja civilsamhället att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Fördjupat samarbete med högre utbildning och forskning
För länets kultur och folkbildning är samverkan med högre utbildning mycket viktig. Högskolan
Dalarna är en regional nyckelaktör som i enlighet med sin vision ska ”öppna vägar till kunskap för ett
gott samhälle” och genom sitt uppdrag ”samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i
världen”. Samverkan med Högskolan Dalarna, och andra lärosäten, sker idag inom flera av
verksamheterna. Under planperioden ska landstinget sträva efter att både fördjupa sin samverkan
och stimulera till fler samarbeten med högskola/universitet, särskilt med Högskolan Dalarna, samt
stärka kopplingen mellan högskola och folkbildning.
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Landstinget Dalarnas basuppdrag till kulturen och folkbildningen
I arbetet med att förverkliga målsättningarna i den regionala kultur- och bildningsplanen vill
Landstinget Dalarna att hela folkbildningen och alla kulturområden efter bästa förmåga särskilt ska ta
hänsyn till tre målgrupper och tre horisontella perspektiv. För att få till en förändring med full
genomslagskraft krävs att landstinget, alla länskulturinstitutioner, folkhögskolor och studieförbund
bidrar var och en med sin del.
Prioriterade målgrupper
1. Barn och unga
Alla barn och unga2 har rätt till ett språk för att kunna ta plats och uttrycka sig i en demokrati. Därför
måste den uppväxande generationen få möta och utöva konst och kultur. Kultur ska vara en självklar
del av deras vardag – oavsett var de bor. Barn och unga är ingen homogen grupp och därför ska
prioriteringarna på området präglas av en mångfald av konstnärliga uttryck och möjligheter. I
samverkan med kommuner, institutioner, kulturskapare och ideella aktörer ska barns och ungas
möten med kultur stärkas, både under skoltid och på fritiden.
Det behövs fler insatser som riktas till unga vuxna, 19-25 år. Folkhögskolor, studieförbund och
föreningsliv erbjuder möjlighet till ett livslångt lärande och utveckling. Folkhögskolorna är bland
annat viktiga för att ge människor en andra chans och öka möjligheterna att få ett arbete. Genom
detta öppnas dörrar för individer att påverka sin livssituation, engagera sig och delta i
samhällsutvecklingen.





Landstinget, länskulturen och folkbildningen är aktiva parter i arbetet med den regionala
strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.
Landstinget vill i samverkan med kommunerna och länskulturen fortsätta att bidra till den
struktur med elevkulturombud där barn och unga ges reellt inflytande över kulturen.
Landstinget, länskulturen och folkbildningen ska vara dörröppnare för barn och unga till nya
kulturyttringar och möjliggöra att de blir mer delaktiga.
Inom barn och unga-området ska landstinget stimulera till lärande och erfarenhetsutbyte
kommuner och länskulturinstitutioner emellan, särskilt vad gäller kultur i skolan.

2. Äldre
Att en åldrande befolkning förblir frisk och kan leva med bevarade funktioner och livskvalitet så länge
som möjligt är en angelägenhet för hela samhället. Ett systematiskt hälsofrämjande arbete som
innehåller motionerande, goda matvanor, kulturupplevelser och hjärnmotion skulle bidra till att
upprätthålla de äldres välmående. Bland de äldre finns dessutom en grupp som knappt tar del av
någon kultur alls idag på grund av en sviktande hälsa, en svag privatekonomi eller isolering i hemmet.
Landstinget vill:


2

tillsammans med staten, kommunerna, länskultur, folkbildning och civilsamhälle bidra till att de
äldre i större omfattning kan ta del av och själva vara aktiva i länets kulturutbud.

Det förekommer olika indelningar av gruppen barn och unga. Barnrättspolitiken tar sin utgångspunkt i
konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och målgruppen är därför barn och ungdomar upp
till 18 år. Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är ungdomar mellan 13 och 25 och åldersgruppen
19-25 år benämns ofta som unga vuxna.
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3. Nationella minoriteter
De fem nationella minoriteterna3 judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har lagstadgad
rätt att behålla sin kultur och sitt språk. Landstinget Dalarna är förvaltningslandsting för det
sydsamiska och finska språket. Älvdalen är förvaltningskommun för sydsamiska medan Borlänge,
Ludvika och Smedjebacken är förvaltningskommuner för finska.



Landstinget vill föra en aktiv dialog och söka samarbeten med de nationella minoriteterna samt
bidra till erfarenhetsutbyte förvaltningskommunerna emellan.
Landstinget med stöd av folkbildning och länskultur ska erbjuda ett kulturutbud för och av de
nationella minoriteterna i allmänhet och sverigefinnar och samer i synnerhet.

Horisontella perspektiv
Allas lika rättigheter och möjligheter måste uppmärksammas, oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Kulturområdet och folkbildningen ska bidra till ökad jämställdhet,
mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor.
1. Inkluderande kultur och folkbildning
Dalarna ska vara en region som står för mångfald och tolerans. I arbetet med den regionala
överenskommelsen Vägen in för etablering av nyanlända har Landstinget Dalarna axlat
samordningsansvaret för området Social sammanhållning och delaktighet. Landstinget ska särskilt
verka för ett inkluderande kultur- och föreningsliv, en inkluderande folkbildning samt motverka
diskriminering och främlingsfientlighet. Som samordnare finansierar landstinget regionala projekt,
samlar aktörerna för erfarenhetsutbyte och sprider kunskap. Inom området Social sammanhållning
och delaktighet är Dalarnas bildningsförbund, länskulturen och landstingets skolor nyckelspelare.
Länskultur och folkbildning kan ven bidra inom överenskommelsens områden: Arbete, God och
jämlik hälsa samt Språk och utbildning.
2. Ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariation
Möjligheten för personer med funktionsvariation att delta i kulturlivet ska förbättras och det ska vara
integrerat i de ordinarie verksamheterna. Landstingets skolor och länskulturen ska i större
utsträckning tillgängliggöra verksamheten för personer med funktionsvariationer. Landstinget ska
dessutom ta till vara brukarorganisationernas, kulturverksamheternas och folkhögskolornas
kompetens i arbetet och mötet med människor med funktionsvariation.
3. Ett jämlikt förhållningssätt
Kvinnor och män, liksom flickor och pojkar, ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och
delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser och till eget skapande. Kulturområdet har goda
möjligheter att bidra till ökad jämställdhet. Kulturen har ett stort ansvar att främja, sprida och
fördjupa ett jämställdhetsperspektiv i förhållande till publik, deltagare och kulturskapare. Landstinget
vill beakta jämställdhet i alla beslut, särskilt i bedömningen av bidrag, samt främja kulturområdets
möjligheter att bidra till ökad mångfald och öppenhet. Länskulturen ska arbeta medvetet och aktivt
för att öka jämställdheten inom sina respektive verksamhetsområden genom att visa och ta tillvara
konstnärliga uttryck och kompetenser oavsett kön. Nya eller beprövade metoder ska tas tillvara och
utvecklas.

3

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den
europeiska stadgan om minoritetsspråk. Varje land utser själv sina nationella minoritetsspråk.
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Verksamhetsområden
I det följande kapitlet beskrivs de elva verksamhetsområdena: Teater, Musik, Dans, Bild och form,
Film och rörlig bild, Enskilda arkiv, Museer och kulturmiljö, Hemslöjd, Bibliotek och läsfrämjande,
Litteratur som konstform samt Bildning. Varje avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av
verksamhetsområdet generellt. Sedan följer en kort redogörelse av områdets infrastruktur, som
rymmer en beskrivning av den eller de organisationer som har regionala uppdrag, professionella
aktörer och utbildningsaktörer. Med undantag av de verksamheter som uppbär regionala uppdrag,
har ingen namngivits. Civilsamhället och de professionella kulturskaparna beskrivs här endast i
undantagsfall. I avsnitten om Musik, Film och rörlig bild, Hemslöjd och hantverk samt Litteratur har
det ansetts fruktbart att beskriva infrastrukturen utifrån de fyra perspektiven: Producerande,
distribuerande, främjande och utbildning. Varje avsnitt avslutas med Utvecklingsmöjligheter, en
beskrivning av de områden som Landstinget Dalarna vill utveckla under planperioden. Dessa
sammanfattas i punktform under rubriken Landstinget Dalarna vill.

Teater
Teater är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier,
idéer eller känslor inför en publik.
Teaterområdets infrastruktur
Dalateatern, som är en av Sveriges 21 länsteatrar med ett regionalt uppdrag, drivs i stiftelseform
med Landstinget Dalarna som stiftare och ensam huvudman. En fast ensemble turnerar i länets alla
kommuner, där spelplatserna ofta kräver flexibla scenlösningar då förutsättningarna i länet att ta
emot teater är starkt varierande hos arrangörerna. Endast fyra av länets 15 kommuner kan erbjuda
fullvärdiga A-scener med komplett scenteknik. Merparten av teaterns publika möten sker därför i
bygdegårdar, Folkets Hus, skolor och andra samlingslokaler. Teaterns egenproducerade repertoar
kompletteras genom samarbeten med fria kulturproducenter i och utanför länet gällande
soppteater, barnteaterlördagar, nycirkus och dans. Hälften av teaterproduktionen riktas mot barn
och unga, främst i form av skolföreställningar. Fördjupade projekt i skolan, för, av och med barn och
unga i tillblivelseprocessen, genomförs kontinuerligt. Teatern ger även stöd åt länets
amatörteaterverksamhet och estetutbildningar, samt agerar som resurs mot det fria kulturlivet.
Dalateatern samverkar med Riksteatern Dalarna kring bland annat arrangörsutvecklingsfrågor och
elevkulturombud.
Riksteatern Dalarna är ett samverkansorgan för de lokala arrangörsföreningarna. I Dalarna finns åtta
lokala riksteaterföreningar samt ett antal anslutna föreningar och organisationer som alla arrangerar
scenkonst. Riksteatern Dalarna jobbar i tätt samarbete med Landstinget Dalarnas konsulenter. Under
ett verksamhetsår bidrar Riksteatern med samarbetsparter till ett stort antal turnerande
produktioner, som tillsammans ger drygt 100 föreställningar i de allra flesta av länets kommuner med
en publiksiffra på cirka 10 000 personer.
Barn och unga i alla länets kommuner ges möjlighet att möta professionell scenkonst, bland annat
tack vare att Enheten Scen Dans Konst subventionerar turnerande föreställningar av fria
professionella grupper. Enheten Scen Dans Konst, som ingår i Landstinget Dalarna och samlar
konsulenter inom olika konstområden, arbetar även främjande inom teaterområdet genom att
arrangera fortbildning och skapa nätverk mellan professionella och arrangörer.
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I länet finns några frilansande skådespelare och ett par verksamma fria teatergrupper. På flera
platser i länet sätts bygdespel upp sommartid där ensemblen både består av yrkes- och
fritidsverksamma skådespelare.
Det finns möjlighet att läsa estetiskt program med inriktning teater på två gymnasieskolor i länet.
Däremot saknas teaterkurser inom högre utbildning och på länets folkhögskolor.
Barn och vuxna kan på sin fritid spela teater, revy eller träna cirkus på flera platser i länet. Oftast sker
det i regi av en förening, ett studieförbund eller en kommunal kulturskola.
Studieförbunden är viktiga arrangörer av teaterföreställningar och studiecirklar där deltagarna får
spela olika former av teater, diskutera föreställningar eller förkovra sig inom exempelvis
teaterhistoria.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Främja det angelägna samtalet
Då teatern ger sig i kast med svåra och angelägna samhällsutmaningar behövs forum där
föreställningens innehåll och tema kan diskuteras både före och efter föreställningen. I det
engagerade samtalet i en studiecirkel kan en teaterföreställning bidra till så väl deltagarnas
personliga som samhällets utveckling. Genom studieförbundens nätverk når teatern dessutom ut till
nya grupper, som inte tillhör den vanliga teaterpubliken. Tillsammans med folkbildningen och teatern
i länet vill Landstinget Dalarna främja det angelägna samtalet som utvecklar individen och samhället.
Utveckla teaterscenerna på landstingets folkhögskolor
För att professionell teater ska kunna upplevas i alla Dalarnas kommuner krävs det fungerande och
tillgängliga scener. Landstingets egna folkhögskolor skulle i ännu större omfattning än idag kunna
vara spelplats för offentliga turnerande teaterföreställningar. I dialog med Dalateatern, berörda
kommuner och fria grupper vill Landstinget Dalarna utveckla teaterscenerna på sina folkhögskolor.
Stärka infrastrukturen för produktionen av teater för barn och unga i länet
Barn och unga i Dalarna ska kunna se och uppleva kvalitativ teater. Därför vill Landstinget Dalarna i
dialog med kommunerna i länet stärka länsteaterns förutsättningar att producera teater för barn och
unga. Strukturen inom området behöver stärkas med bättre produktionsförhållanden,
ändamålsenliga lokaler och få bättre förutsättningar att arbeta med pjäsernas innehåll. Dalateatern
behöver utrymme att växa utanför befintliga lokaler.
Stärka arrangörsledet inom scenkonstområdet
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. För att turnerande scenkonst av musik, teater eller dans
ska kunna nå ut till alla kommuner i länet krävs oftast att det finns ett arrangörsled och en tillgänglig
lokal. Arrangörsledet är därmed en vital del som måste fungera för att kunna förverkliga en nationell
och regional kulturpolitik. Länskulturen arbetar därför, förutom med att producera kultur, för att
bygga och främja strukturer inom sina områden. Strukturerna består av kommuner, civilsamhälle,
turistnäring och professionella kulturskapare. Intentionen med dessa strukturer är att skapa
förutsättningar att tillgängliggöra, sprida och utveckla kulturområdet i hela Dalarna. Lika viktig som
arrangören är tillgången på tillgängliga lokaler och scener spridda över hela länet. Särskilt
dansområdet skulle kunna utvecklas än mer gynnsamt om genren i högre omfattning kunde använda
befintliga arrangörsstrukturer inom teater och musik. I syfte att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla
i länet vill Landstinget Dalarna stärka arrangörsledet inom scenkonstområdet i bred samverkan
mellan turistnäring, offentliga och ideella aktörer.
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Landstinget Dalarna vill:





främja det angelägna samtalet,
utveckla teaterscenerna på landstingets folkhögskolor,
stärka infrastrukturen för produktionen av teater för barn och unga i länet och
stärka arrangörsledet inom scenkonstområdet.

Musik
Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes- utbildnings- och
vetenskapsfält samt ett fritidsintresse. Musik av olika genrer har traditionellt en stark ställning i
Dalarna, så väl inom ett välutvecklat civilsamhälle som på professionella institutioner och i
frilanssektorn.
Musikområdet infrastruktur
På den producerande sidan finns flera frilansande professionella utövare i länet. På den
distribuerande sidan finns aktörer spridda över hela länet i form av några få skivbolag, några
skivdistributörer och ett fåtal musik- och skivaffärer. På den främjande och förmedlande sidan finns
Svenska kyrkan, arrangörsföreningar inom olika musikgenrer, media, studieförbund och flera stora
festivaler inom bland annat opera, hårdrock, populärmusik, kammarmusik, folkmusik, elektronisk
musik och körsång. Folkets hus och parkers digitala utsändningar av opera på olika platser i Dalarna
är en växande kanal. En scen med konserthuskvaliteter saknas i länet men sommartid kan Dalhalla
erbjuda stora akter. Magasinet i Falun, som har regional finansiering, har en egen profil och
presenterar både musik, konst och andra publika arrangemang. Ibland används större sportarenor
för att ta emot populärmusikaliska arrangemang. Musik i Dalarna och Folkmusikens hus är de
länskulturinstitutioner som har det professionella musikuppdraget.
Musik i Dalarna är en stiftelse med Landstinget Dalarna som huvudman. Dalasinfoniettan med 28
heltidsanställda musiker turnerar i hela länet och erbjuder orkesterkonserter, kammarmusikprogram,
skol- och familjekonserter. Unga Musik i Dalarna producerar Dalasinfoniettans konserter för den
unga publiken och erbjuder konserter med frilansgrupper från förskola till gymnasium och
folkhögskola. Unga Musik i Dalarna leder även samarbeten med länets kulturskolor, El Sistema och
andra projekt samt har också projektledningsansvar för musiktävlingen Imagine, Dalecarlia Music
Awards och från 2018 det nationella integrationsprojektet Songlines. Musik i Dalarna arrangerar
sedan starten 2006 den internationella kammarmusikfestivalen Vinterfest. Musik i Dalarna är
huvudman för den förberedande musikerutbildningen under Yrkeshögskolan vid Musikkonservatoriet
Falun, där Dalasinfoniettan årligen genomför konserter med elever och lärare. Dalapop, ett
resurscentrum för populärmusik, har Musik i Dalarna som huvudman. Den projektbaserade
Dalasinfoniettans kör är också en del av verksamheten.
Folkmusikens hus i Rättvik är ett regionalt resurs- och kunskapscentrum för folkmusik och -dans, med
en verksamhet som även omfattar nationella och internationella aktiviteter. Syftet är att sprida
kunskap och intresse kring området, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida
musikliv. Folkmusikens hus drivs som ideell förening med bidrag från stat, landsting och tio
dalakommuner och har ett regionalt musikuppdrag för folk- och världsmusik samt ett nationellt och
regionalt folkbildningsuppdrag för Studieförbundet Bilda. Verksamheten omfattar turné- och
konsertverksamhet, kurser, tillfälliga och fasta utställningar, ett audiovisuellt arkiv för folkmusik och
folkdans och utveckling av databassystem för musik- och dansarkiv. Folkmusikens hus fungerar även
som plattform för olika former av samverkan och stöd till det fria musiklivet, arrangörer och ideellt
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folkmusikliv. Folkmusikens hus är huvudman för det internationella folkmusiklägret Ethno och
arrangerar Bingsjöstämman tillsammans med Dalarnas spelmansförbund och Bingsjö by.
Utbildning inom musikområdet
På utbildningssidan finns flera institutioner med utbildningar av spets och bredd i länet.
Landstinget Dalarna är huvudman för Musikkonservatoriet Falun som sedan starten 1967 har varit
ledande i landet med sina musikhögskoleförberedande utbildningar inom klassiskt, folkmusik, jazz
och komposition. Idag är gymnasieutbildningen en av få i landet som klassificerats som
riksrekryterande spetsutbildning. Den eftergymnasiala utbildningen bedrivs som en så kallad Konstoch Kulturutbildning under Myndigheten för Yrkeshögskolan med Musik i Dalarna som huvudman.
Musikkonservatoriet spelar en viktig roll i Dalarnas kulturliv. Samarbeten sker regelbundet med
professionella musiker, till exempel med Dalasinfoniettan eller med olika storspelmän. De mycket
höga kunskapskrav som ställs på lärarna gör att länet tillförs viktig kompetens inom musikområdet.
De många offentliga konserter som eleverna genomför varje år är en uppskattad del av Dalarnas
kulturliv, inte minst de som genomförs tillsammans med Dalasinfoniettan. På samma sätt som
proffsmusiker blir goda förebilder för konservatoriets elever blir dessa i sin tur inspirationskällor för
andra unga musikintresserade ungdomar i länet, inte minst genom konservatoriets flera samarbeten
med de kommunala kulturskolorna.
Landstinget Dalarna är också huvudman för Malungs folkhögskola som erbjuder kurser inom folklig
vissång, fiol och dans. Under snart 40 år har skolan, genom sitt utbud av korta och långa kurser inom
folkmusiken, bidragit till genrens bevarande och utveckling. Folkhögskolan har även en bredare
musikprofil inom ramen för Allmän Kurs. På Sjöviks folkhögskola erbjuds kurser inom flera
musikgenrer, komposition och körleding. Musik kan också studeras i studieförbundens
cirkelverksamhet, på estetiska programmet på sex gymnasieskolor samt på Högskolan Dalarna som
ljudproduktion. Alla kommuner erbjuder dessutom barn undervisning i instrument och sång inom de
kommunala musik- och kulturskolorna.
Genom de kommunala musik- och kulturskolorna, folkhögskolorna och Musikkonservatoriet finns
idag musikutbildning i Dalarna från nybörjare fram till musikhögskola. Efter att ha tagit del av hela
eller delar av detta gedigna utbildningssystem återvänder senare flera tidigare studerande som
yrkesverksamma musiker till länet och en arbetsmarknad som orkestermusiker, lärare eller
frilansande musiker, arrangör, kompositör, producent och så vidare.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
I avsnittet om Teater beskrivs det för scenkonsten gemensamma utvecklingsområdet Stärka
arrangörsledet inom scenkonstområdet.
Arbeta för tillblivelsen av ett konserthus
Länsorkestern Dalasinfoniettan har under lång tid efterfrågat så väl ändamålsenliga
repetetionslokaler där produktioner för turnéverksamheten förbereds, som en lämplig konsertsal, en
hemmascen, där den klassiska musiken kan presenteras för publiken i rätt miljö. Musik i Dalarna
kommer, i nära dialog med Landstinget Dalarna, att fortsätta arbeta för tillblivelsen av ett konserthus
i länet, en arena som både uppfyller sinfoniettans och publikens behov och där turnerande större
evenemang och artister kan spela.
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Stärka populärmusikens infrastruktur
Genren populärmusik har varit stor och framgångsrik i Dalarna, men har tidigare saknat en regional
stödstruktur. Inom projektet Dalapop är ambitionen att skapa och etablera en modell som stödjer
aktörer inom musiklivet i Dalarna att utvecklas till professionella yrkesutövare inom musikbranschen
genom eget företag, anställning eller yrkesutbildning inom musikbranschen. Projektet ska stärka den
regionala musikbranschen och stimulera tillväxten inom, och i anslutning till, de kulturella och
kreativa näringarna. Landstinget Dalarna vill i bred samverkan med övriga regionala aktörer,
kommuner och näringsliv stärka infrastrukturen för populärmusiken så att fler unga människor får
möjlighet att utvecklas i sin genre och på sikt kan etablera sig professionellt i Dalarna.
Utveckla modeller för medborgarnära opera i Dalarna
Opera är inte bara en angelägenhet för storstädernas invånare. Intresse för konstformen finns över
hela landet. Det framgår bland annat av de digitalsändningar från Metropolitan som förmedlas av
Folkets hus och parker till föreningar över hela landet och som har en stor publik. Ett syfte med att
stärka konstformen opera i Dalarna är att ge fler möjligheten att ta till sig de starka kulturupplevelser
som operan kan förmedla. Ett annat syfte är att erbjuda platser och stödja kreativa processer för
dem som skapar operaföreställningar. För att uppnå dessa syften måste tre faktorer beaktas :
1. I publikens perspektiv ska utbudet ha god geografisk spridning så att inte avstånden blir för långa.
2. Den opera som erbjuds måste spelas så att den blir öppen och tillgänglig för publiken, oavsett
förkunskaper och erfarenheter. Det innebär att verken måste väljas och presenteras omsorgsfullt,
oavsett om man spelar verk från den etablerade repertoaren eller nyskriven, samtida opera.
3. Kommunikation mellan utövare och publik och omgivande samhälle är grundläggande för all
konstnärlig verksamhet. För att människor i lokalsamhället ska göra långsiktiga åtaganden är det
viktigt att de ges inflytande över hur verksamheten stöds lokalt. Till skillnad från de
helprofessionella operahusen finns här ett möte mellan professionella producenter och utövare
och det omgivande civilsamhället vars praktiska stöd är avgörande för att produktionerna ska
kunna genomföras och nå en publik.

Det är av grundläggande betydelse att strävan efter hög konstnärlig kvalitet går hand i hand med
fördjupad lokal förankring. Denna förankring måste bygga på ömsesidig dialog mellan aktörerna:
producenterna, arrangörerna, det lokala civilsamhället, regionala och nationella aktörer, kommuner
och landsting. Landstinget vill under planperioden utveckla modeller för medborgarnära opera i
Dalarna.
Säkerställa folkmusikens och folkdansens styrka och utveckling i länet
Folkmusik och folkdans är ett framträdande område i länet där flera aktörer av olika storlek bidrar på
olika sätt till dess utveckling. Denna mångfald är en styrka som länet ska vara rädd om. För att
upprätthålla folkmusikens starka nationella position i länet vill landstinget inleda en process där
aktörerna gemensamt identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Landstinget vill
genomföra en sådan process i nära samarbete med Folkmusikens hus, Malungs folkhögskola,
Musikkonservatoriet och aktörer från civilsamhället för att säkerställa områdets styrka att utveckla
och förvalta det immateriella kulturarvet för framtiden.
Främja musiklivet i civilsamhället
Musik av olika genrer har traditionellt en stark ställning i Dalarna, så väl inom ett välutvecklat
civilsamhälle som på professionella institutioner och i frilanssektorn. Civilsamhället kan bestå av
spelmanslag, orkesterföreningar, storband, popband eller som cirkelverksamhet i regi av något
studieförbund. Vid sidan av själva musikutövandet är föreningsliv och studieförbund viktiga som
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arrangörer av konserter och danstillställningar. Landstinget vill tillsammans med länskulturen främja
utvecklingen av civilsamhället inom musikområdet för att stimulera utbyte och samarbeten.
Landstinget Dalarna vill:






arbeta för tillblivelsen av ett konserthus,
stärka populärmusikens infrastruktur,
säkerställa folkmusikens och folkdansens styrka och utveckling i länet,
stärka operan som konstform och
främja musiklivet i civilsamhället.

Dans
Dans kan vara ett populärt sällskapsnöje, en motionsform eller en uppvisningsgren. I denna form har
dansen en stark ställning i Dalarna. Men dans är också en konstform, utförd av professionella utövare
inför publik, som jämfört med övriga scenkonstuttryck musik och teater har en svagare regional
infrastruktur. Detta kan delvis bero på att dansen som konstform är ett relativt nytt regionalt
kulturområde. Under de båda kulturplanperioderna 2013-2015 och 2016-2018 har Landstinget
Dalarna därför särskilt valt att prioritera utvecklingen av strukturer så att professionella
dansföreställningar ska kunna visas i länet, att dansare och koreografer ska kunna arbeta här och för
att invånare ska få uppleva professionell dans.
Infrastrukturen för dans som konstform
Det regionala arbetet inom dans sker i samarbete med lokala, regionala och nationella nätverk för att
stimulera den sceniska dansen. Landstinget subventionerar turnéer av fria danskompanier så att barn
och unga i alla länets kommuner får möjlighet att möta professionella dansföreställningar.
Landstinget främjar arrangörer och professionella dansaktörer genom arrangemang och fortbildning.
I länet behöver det utvecklas ett starkt arrangörsnätverk med kunskap om dansföreställningars
specifika förutsättningar. Riksteatern Dalarna har tillsammans med Landstinget Dalarna därför
påbörjat arbetet med att stärka befintliga dansarrangörer samt att hitta nya arrangörer för dans.
Genom ANODA Dans arrangerar landstinget residens som möjliggör ett utforskande arbetssätt för
dansare och koreografer i samverkan med länets dansnoder och nationella nätverk. Samarbetet med
länets kommuner är mycket viktigt för att främja dansens utveckling.
Dalarna har en rik tradition av folkdans. Folkmusikens hus i Rättvik arbetar för att stärka och utveckla
folkdansen och -musiken i dialog med aktörerna, samt arbetar stöttande och konsulterande mot
fältet. Landstinget Dalarna är huvudman för Malungs folkhögskola som i sitt kursutbud har
specialiserade kurser inom folklig dans, som lockar sökande från hela landet. Landstiget Dalarna leder
en strategisk satsning med särskilt fokus på scenisk folkdans.
För länets barn och unga finns goda möjligheter att själva dansa då flera kommunala kultur-, dansoch musikskolor har dans inom sin frivilliga kursverksamhet. På gymnasial nivå finns dansinriktning
på det estetiska programmet på två platser i länet. Studieförbund och privata dansstudior erbjuder
också danskurser på flera håll.
Publika evenemang där musik och pardans står i centrum är många, exempelvis på någon av
festivalerna för folkmusik, dansband eller jazz. En annan typ av festival är den internationella
balettävlingen Nordic Baltic Ballet Competition.
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Den sceniska danskonsten är fortfarande under utveckling i länet. Landstinget Dalarna vill därför
fortsätta arbetet med att utveckla och stärka infrastrukturen för konstformen i syfte att fler
professionella dansföreställningar ska visas i länet, att dansare och koreografer ska kunna arbeta här
och att medborgarna ska få uppleva professionell dans.
Öka utbudet av gästspel
För att få tillgång till gästspel av hög kvalitet krävs åtkomst till eller delaktighet i nationella nätverk.
Riksteaterns utbud är en självklar utgångspunkt i programläggningen för de lokala arrangörerna. Vad
gäller gästspel är det av stor betydelse hur dessa väljs.
Stärka samarbetet med befintliga strukturer inom musik- och teaterområdet
Dansområdet skulle kunna utvecklas än mer gynnsamt om konstarten i högre omfattning kunde
nyttja befintliga produktions- och arrangörsstrukturer inom teater och musik. Det är viktigt att föra
en omsorgsfull dialog med de lokala arrangörerna. Endast genom en verklig, ömsesidig dialog kan ett
långsiktigt förtroende byggas upp, vilket i sin tur är en förutsättning för ett framgångsrikt
publikarbete. Dalateatern skulle i större utsträckning kunna arrangera dansgästspel förutsatt en ökad
tillgång till en A-scen och bättre publikutrymmen.
Stärka den sceniska folkdansen
I ett län som Dalarna, med så starkt intresse för folklig dans, finns goda möjligheter att bygga upp en
dansverksamhet med konstnärligt fokus på folkdansen. Genom att uppmuntra konstnärliga projekt
som sammanför folkdansen med den konstnärliga dansen skulle Dalarna kunna skapa en unik profil i
Danssverige. Flera framgångsrika projekt av detta slag har redan genomförts.
Utveckla strukturen med noder kring dans
Inom ANODA Dans utvecklar Landstinget Dalarna ett samverkanssystem mellan kulturella
aktivitetsplatser, noder, som har potential att utveckla och driva dansprojekt över gränser.
Landstinget Dalarna vill fortsätta utveckla nodsystemet genom att stärka de noder som redan finns
och främja framväxten av nya. Dalarnas kommuner är viktiga samarbetsparter och barn och unga en
prioriterad målgrupp.
Landstinget Dalarna vill:





öka utbudet av gästspel,
stärka samarbetet med befintliga strukturer inom musik- och teaterområdet,
stärka den sceniska folkdansen och
utveckla strukturen med noder kring dans.

Bild och form
I bild- och formområdet ingår bland annat bildkonst, hit räknas t ex måleri, teckning, grafik och
skulptur men även mer moderna gränsöverskridande uttryck såsom performance, community art och
konceptuell konst. Bild- och form inkluderar dessutom arkitektur, konsthantverk, form och design.
Dessa uttryck reflekterar vår samtid, samtalar om våra livsvillkor samt ger oss nya perspektiv i
formandet av vårt framtida samhälle.
Bild och formområdets infrastruktur
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Landstinget Dalarna arbetar både strategiskt och uppsökande med att främja bildkonsten i länet.
Som plattform för verksamheten används gallerier, konsthallar, museer, kollektivverkstäder, kyrkor
och skolor. Arbetet sker ofta processinriktat och gärna ute i det offentliga rummet.
Inom ANODA Ung konst utvecklar landstinget ett samverkanssystem mellan kulturella
aktivitetsplatser, som har potential att utveckla och driva kulturprojekt över gränser. Aktörer i
systemet kan gemensamt initiera, fånga upp och utveckla individuella och lokala initiativ samt
inspirera och bygga professionell kulturell kompetens. På så sätt kan lokala initiativ och kunskap
fångas upp och utvecklas till nytta och gagn för hela länet.
Under namnet VideoGUD samverkar Gävleborg, Uppsala och Dalarna i ett videokonstprojekt för att
tillgängliggöra aktuell videokonst.
Konstenheten arbetar idag tätt ihop med Landstingsfastigheter med konst för Landstinget Dalarnas
verksamheter av offentlig karaktär. Idag består konstinnehavet av närmare 23 000 registrerade
konstverk. Enheten är engagerad i alla ny-, om- och tillbyggnationer som leds av
Landstingsfastigheter, där enprocentsregeln tillämpas. Konstenheten ansvarar för konstinköp,
förmedlar, förvaltar och för register över konstinnehavet. På den regionala museisidan har
Mentalvårdsmuseet i Säter en särskild samling av verk inom kategorin Art Brut medan Dalarnas
museum driver en konsthall och förvaltar en konstsamling med särskild spets inom grafik, som hela
tiden utökas tack vare förvärv av olika stiftelser.
Utöver landstinget är kommunerna viktiga offentliga aktörer inom bildkonstområdet. Alla kommuner
har egna konstsamlingar och de flesta av de kommunala biblioteken visar regelbundet
konstutställningar. Ett par kommuner driver även kommunala konsthallar. Avesta kommun skapade
1995 konstutställningen Avesta Art i Gamla Järnbrukshyttan, Verket, som har ett regionalt uppdrag
för samtidskonsten. Den mäktiga hyttanläggningen är intressant både som industrihistoriskt
kulturarv och som konsthall, där varje inbjuden konstnär ställs inför utmaningen att skapa samspel
med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur. Avesta Art vill gestalta
en variation av konstnärliga uttryck, gärna experimentellt och gränsöverskridande. Konstbildande
verksamhet är en bärande idé för Avesta Art där utställningen vill vara en arena även för de som inte
är vana att möta samtidskonst samt för barn och familjer. Dalarnas skolor erbjuds fria visningar och
pedagogiskt program i samarbete med kulturskolan. Avesta Art är även en nod i ANODA.
På utbildningssidan är bildkonsten relativt stark i länet. På flera av de kommunala kulturskolorna kan
barn på sin fritid ta del av bildkurser. På fem gymnasieskolor erbjuds bild och form som inriktning på
estetiska programmet. Mora och Fornby folkhögskolor ger konstkurser som även förbereder den
studerande för högre studier. Den enda högre utbildningen i länet är ett ämneslärarprogram med
inriktning på bild och audiovisuell produktion på Högskolan Dalarna.
I Dalarna finns flera grafikverkstäder men även verkstäder för emalj och glas som alla är viktiga
mötes- och arbetsplatser för länets konstnärer. Dessa fungerar även som arrangörer av
konstnärsresidens och växthus för barn och unga som erbjuds möjligheter att få prova på och skapa
själva.
Vid sidan av de offentliga aktörerna främjas bildkonsten i länet av flera privata gallerier och ideella
konstföreningar. Flera av studieförbunden arrangerar studiecirklar och kulturprogram inom
konstområdet.
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Bilda en ny bild- och formenhet
Under 2019 planerar Landstinget Dalarna att stärka bild- och formområdet genom att bilda en ny
enhet där den tidigare konstenheten och konstkonsulenterna ska ingå. Verksamhetens uppdrag är
ännu under utformning men på lång sikt ska enheten kunna vara med och påverka
samhällsstrukturer och bidra till att hitta nya konkreta samverkansformer på nationell, regional och
lokal nivå. Att integrera konstperspektivet i landstingets egna byggprojekt och att fortsätta utveckla
noder i länet blir viktiga verktyg i det fortsatta strukturarbetet, liksom det främjande arbetet med
särskilt fokus på enprocentregeln, samt barn och unga. Genom forskningssamarbeten och Artists in
Residence kan fördjupning och viktiga kontaktytor skapas mellan högre lärosäten och redan
professionella aktörer.
Implementering av enprocentregeln
De kommande åren kommer offentliga och privata aktörer att bygga mycket runt om i Dalarna.
Landstinget har ett ansvar att integrera ett konstperspektiv i alla sina byggprojekt och besitter en hög
kompetens inom området. Nätverk och kompetensutveckling ger stöd till de kommuner i länet som
står inför att tillämpa enprocentregeln. Det finns många vinster med att tillämpa enprocentregeln på
ett effektivt och klokt sätt. Dalarna berikas med goda och långsiktigt hållbara livsmiljöer.
Arbetsmarknaden för länets och landets konstnärer gynnas.
Utveckla strukturen med noder i länet
En enskild kommun saknar kapaciteten att ligga i framkant inom varje konstområde, men
kommunerna har tillsammans en bred uppsättning spetskompetenser inom en rad konstområden.
Landstinget Dalarna har sedan flera år stimulerat framväxten av noder i länet inom projektet ANODA.
Landstinget Dalarna vill fortsätta utveckla nodsystemet genom att stärka de noder som redan finns
och främja framväxten av nya. Under planperioden stärks särskilt ungas förutsättningar, samt möten
mellan generationer och med professionella aktörer.
Etablera arkitektur, form och design som ett regionalt kulturområde
Design och arkitektur har format det samhälle vi lever i och har stor betydelse för om människor
trivs, är stolta över och vill bo kvar i sin närmiljö. Design och arkitektur berör alla medborgare och är
en kulturform alla tar del av. Design och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret i
utformandet av gemensamma miljöer och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i
samtiden. Ur ett medborgarperspektiv är detta angelägna frågor för samhällsutvecklingen och
kulturlivet. Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som något
som ligger nära näringslivet och inte i första hand är beroende av statligt eller regionalt stöd.
Landstinget Dalarna vill (a) skapa en långsiktig regional struktur för frågorna, (b) skapa
förutsättningar för ett kreativt och samarbetsinriktat klimat där spänningen mellan tradition och
förnyelse är en styrka samt (c) arbeta för att stärka och höja statusen för arkitektur, form och
designfrågorna i länet.

Landstinget Dalarna vill:
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bilda en ny bild- och formenhet,
implementering av enprocentregeln,
utveckla strukturen med noder i länet och
etablera arkitektur, form och design som ett regionalt kulturområde.

Film och rörlig bild
Film är en konstform som utgörs av rörlig bild. Den rörliga bilden är ett starkt växande område i
snabb förändring, både hur vi producerar rörlig bild och hur vi konsumerar den. Filmen är en populär
underhållningskälla, som givit upphov till en global industri. Film är även ett effektivt medium för att
göra reklam, engagera eller utbilda.

Filmområdets infrastruktur
På den producerande sidan återfinns Sveriges Television i Falun som producerar regionala nyheter
och alla sina produktioner för döva i länet. I länet finns cirka 80 bolag registrerade för filmproduktion
och postproduktion, varav merparten är egenföretagare. Några exempel på uppmärksammade
produktioner som spelats in i Dalarna de senaste åren är HallåHallå, Trevligt Folk och Stadens hjältar.
På den distribuerande sidan finns biografer i nästan alla kommuner, varav de flesta är digitala. Flera
aktiva filmstudior och filmklubbar i länet erbjuder kvalitetsfilmer, som annars bara når storstäderna. I
länet arrangeras några nischade filmfestivaler, såsom Existentiell filmfestival, Japansk filmfestival,
Dalarnas filmfestival, Noomaraton och Historisk filmfestival. AV-media i Falun köper in och lånar ut
läromedel i form av film och ljud till kommuner och externa kunder.
På utbildningssidan återfinns Högskolan Dalarna som bedriver en utbildningsverksamhet som
sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt
arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion. Det finns tre filmrelaterade
program: Film och TV produktion, Filmdesign för reklam och information samt Manus för film och TV.
På Mora och Malungs folkhögskolor ges möjlighet att ha film som profilområde inom antingen
allmän kurs eller som fördjupad konstnärlig utbildning. I länets kommuner ingår film i ett tilltagande
antal kulturskolor, samt på estetiska programmet på några gymnasier. Det tas även många initiativ
på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig till målgruppen barn och
unga.
Flera institutioner i länet arbetar med film som kulturhistoria. I Säter finns ett unikt film- och
biografmuseum och i Grängesberg finns ett statligt filmvårdsarkiv som tar emot ickefiktiv film från
föreningar, företag och privatpersoner. Dalarnas museum inventerar, arkiverar och tillgängliggör film
i länet samt producerar historiska dokumentärer, ofta i samarbete med länets hembygdsrörelse.
Det regionala uppdraget att främja filmkulturell verksamhet innehas av Film i Dalarna, ett regionalt
resurscentrum med Landstinget Dalarna som huvudman, som verkar för ett levande filmlän utifrån
den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. I uppdraget ingår att främja barn
och ungas möjlighet att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Film i
Dalarna arrangerar och stöttar regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med
länets biografer. Filmare och filmproduktioner med anknytning till länet stöds, i syfte att skapa
förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna. Film i Dalarna arbetar aktivt
med frågan hur filmen som näring alltmer kan bidra till den regionala utvecklingen. Film i Dalarna är
engagerade i flera nationella nätverk så som Regionala filmresurscentrums samarbetsråd
(Filmregionerna), Filmregionernas arbetsgrupp för barn och unga (FiBU), Föreningen film och
mediepedagogik (FOMP), Women in film and television Dalarna (Wift) med flera.
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Utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet
I ett samhälle som allt mer präglas av den tilltagande mängden information, ställs höga krav på att
den enskilde medborgaren har verktygen för att ur informationen tillgängliggöra sig kunskap. I syfte
att möta en växande efterfrågan på medie- och informationskunnighet har Dalarna i likhet med
många andra regioner behov av att stärka mediepedagogiken inom folkbildningen och
utbildningsväsendet. I dialog med berörda aktörer i länet vill Landstinget därför främja tillkomsten av
fler filmpedagogiska kurser och utbildningar samt stärka lärarnas och utbildarnas kompetens.
Landstinget vill även främja en ökad dialog mellan de aktörer som bedriver fritidsaktiviteter inom
filmområdet för barn och unga.
Utveckla Dalarna till en attraktiv inspelningsplats för internationella filmproduktioner
Film är en näring som bidrar till den regionala utvecklingen. Det finns långtgående nationella planer
på att göra det mer förmånligt för internationella filmproduktioner att spela in i Sverige. Med tanke
på att landskapet Dalarna är ett mycket starkt internationellt varumärke är det fullt rimligt att anta
att flera filmbolag skulle vilja förlägga sina inspelningar just hit den dagen som villkoren förbättras.
Landstinget vill därför ta fram en regional strategi som omfattar så väl branschen som offentliga
aktörer, för hur Dalarna ska utvecklas till en så attraktiv inspelnings- och postproduktionsplats som
möjligt.
Undersöka kopplingen mellan film och spel
Spelkulturen i alla dess former är en kulturform och näring under stark utveckling. Särskilt
interaktiva och digitala spel har flera beröringspunkter med filmområdet. Landstinget Dalarna vill
undersöka vilka synergier som skulle kunna utvecklas och identifiera vilken roll landstinget ska ta
inom området i framtiden.
Höja kvaliteten inom talangutveckling
I samarbete med Kulturrådet och Gävleborgs län vill landstinget utveckla samverkan runt
talangutvecklingen i syfte att skapa ett starkare underlag för talanger och att på sikt bli en nationellt
starkare röst.
Utveckla biografer för den lilla biografens överlevnad
Biograferna intar en viktig roll i den distribuerande infrastukren i länet. Flera biografer på mindre
orter kämpar dessvärre för sin överlevnad. Landstinget Dalarna ser med oro på den negativa
utvecklingen och vill i dialog med biografägarna arbeta fram en strategi för hur man regionalt kan
verka för den lilla biografens överlevnad.
Landstinget Dalarna vill:
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utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet,
utveckla Dalarna till en attraktiv inspelningsplats för internationella filmproduktioner,
undersöka kopplingen mellan film och spel,
höja kvaliteten inom talangutveckling och
utveckla biografer för den lilla biografens överlevnad.

Enskilda arkiv
Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien kan väckas till liv
genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och
registrerade här. Väl fungerande arkiv är viktiga för flera grupper i samhället. De gör det möjligt för
media och allmänhet att granska den offentliga makten. Utifrån arkivens källmaterial tar forskare och
studenter inom högskola och akademi fram ny kunskap för samhället. För släkt- och
hembygdsforskare kan upptäckterna i arkivet ge viktiga pusselbitar till berättelsen om den egna
individen, bostadshuset eller hemorten.
Arkivsektorn är delad i två delar – offentliga och enskilda arkiv. Den offentliga arkivverksamheten
lyder under offentlighetsprincipen och arkivlagen. Den omfattar statliga myndigheter, kommuner
och landsting. Hit räknas till exempel Landstinget Dalarnas eget arkiv i Ludvika. Enskilda arkiv är
föreningars arkiv, företagsarkiv, privatpersoners arkiv, gårdsarkiv med mera. Den regionala kulturoch bildningsplanen omfattar de enskilda arkiven i länet.
Infrastruktur för de enskilda arkiven
I Dalarna återfinns enskilda arkiv inom flera verksamheter, exempelvis på företags- och
föreningsarkiv, inom hembygdsrörelsen och på länsmuseet. En del enskilda arkiv kan även ha tagits
emot av de kommunala arkiven, även om det primärt inte är deras uppgift. Folkmusikens hus i
Rättvik har byggt upp tekniska resurser och hög kompetens inom ljudmigrering, ljudarkivering och
tillgängliggörande av framförallt folkmusik från länet och riket i stort.
I Falun finns tre arkiv samlade under samma tak: Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv
och Falu kommuns centralarkiv. Arkiven har samma öppettider och delar en gemensamt bemannad
forskarexpedition och en forskarsal. Byggnaden ägs av Arkivcentrum Dalarna, som tack vare det väl
fungerande samarbetet med övriga verksamheter utsågs till Årets arkiv 2014.
Det regionala uppdraget för de enskilda arkiven i länet innehas av Arkivcentrum Dalarna och
Dalarnas folkrörelsearkiv. Arkivcentrum Dalarna är en ekonomisk förening med uppdrag att driva ett
näringslivsarkiv, främja forskning samt vara ett forum för näringslivshistoria i länet. Medlemmar i den
ekonomiska föreningen är Landstinget Dalarna, Stiftelsen Stora Kopparberget, Dalarnas
Folkrörelsearkiv, Falu kommun, Riksarkivet, Stora Enso AB, Borlänge kommun och Falu Kyrkliga
samfällighet. Här förvaras, vårdas och tillgängliggörs handlingar från företag, organisationer och
enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv. Inom detta område samarbetar man även med
andra arkiv inom länet, och sedan 2017 pågår ett projekt där man ordnar och förtecknar MalungSälens kommuns lokalhistoriska arkiv, där information om bland annat skinnäringen bevaras. Arkivet
består för närvarande cirka
19 000 hyllmeter handlingar och cirka 55 000 kartor/ritningar. Största arkivet är från Stora Enso AB,
vilket är landets största sammanhållna enskilda företagsarkiv. Stora Ensos arkiv är av både regionalt,
nationellt och internationellt intresse, inte minst avseende Falu koppargruva och Världsarvet Falun.
Stora Kopparbergs Bergslags arkivbildning skattas så högt att det sedan 2014 finns på Svenska
Unescorådets tentativa lista över möjliga framtida världsminnen.
Initiativet till att grunda Dalarnas Folkrörelsearkiv togs gemensamt av Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund och Dalarnas Bildningsförbund 1959. Ursprungligen var arkivet en depå för
arbetarrörelsens arkivmaterial. Med tiden kom även övriga folkrörelser så som nykterhetsrörelsen,
frikyrkorörelsen, den kooperativa rörelsen och idrottsrörelsen, att deponera sitt material här. Arkivet
är idag politiskt och religiöst oberoende och hyser alla de större partiernas arkiv. I Dalarnas
Folkrörelsearkiv finns arkiv deponerade från samtliga 15 kommuner i Dalarna. Totalt omfattar
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materialet mera än 4000 arkivbildare. Arkivets viktigaste uppgift är att fortsätta långtidsbevara,
vårda och tillgängliggöra det rika kulturhistoriska material som folkrörelse- och föreningslivets
organisationer i Dalarna har skapat. Arkivet har idag 139 medlemsorganisationer och en stor mängd
historiskt material, som arkivet äger då det inte längre finns någon huvudman för dessa föreningars
arkiv.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Bidra till att utveckla arkivens arbetssätt med barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan, så även
för de arkiv som ingår i samverkansmodellen. Landstinget vill stödja utvecklingen av en lokal
arkivpedagogik där särskilt skolor kan finna stöd och inspiration för sin undervisning på arkiven.
Öka dialogen och utbytet mellan de enskilda arkiven
De enskilda arkiven i Dalarna är fördelade på flera små arkivinstitutioner. När de historiska källorna
är spridda på fler arkiv ökar utmaningen för forskaren att överskåda arkivmaterialet. Ett sätt att
underlätta för forskningen är att arkivförteckningar görs tillgängliga och sökbara i den nationella
arkivdatabasen, NAD. Ett annat sätt är att samlokalisera sig och dela tjänster på det sätt som redan
sker idag mellan Arkivcentrum Dalarna, Falu kommuns arkiv och Dalarnas Folkrörelsearkiv.
Landstinget Dalarna har 2017 förvärvat nya lokaler som ska inhysa Dalarnas museums samlingar på
granntomten till Arkivcentrum Dalarna. På sikt vill landstinget att det även leder till synergieffekter
institutionerna emellan. Landstinget vill även bidra till en stärkt dialog med Riksarkivet för att gynna
framväxten av en samsyn för att utveckla de enskilda arkiven som berör länet.
Landstinget Dalarna vill:



bidra till att utveckla arkivens arbetssätt med barn och unga och
öka dialogen och utbytet mellan de enskilda arkiven.

Museer och kulturmiljö
Det levande kulturarvet i Dalarna har sedan nationalromantiken utgjort en viktig komponent i en
svensk identitet. Det gör också att kulturavet fått en särskild status i länet. Det nästan allom
närvarande kulturarvet gör att många måste förhålla sig till det. Beroende på hur man ser det, är
Dalarna rikt på eller tyngt av sina traditioner.
En kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som
därigenom berättar om människors liv. Kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och
fornlämningar utan också om berättelser, traditioner och andra immateriella värden från tidigare
generationer. International Council of Museums definierar ett museum som ”en permanent
institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för
allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för
utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes
omvärld.”
Förutom de nationella kulturpolitiska och regionala målen omfattas kulturarvsområdet även av
nationella kulturmiljömål samt kulturmiljölagen, miljöbalken och museilagen, en lag som särskilt
säkerställer museernas oberoende och frihet.
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Infrastruktur inom musei- och kulturmiljöområdet
Museer och kulturmiljöer i Dalarna är väl inventerade och kan summeras i siffror. I länet finns
Världsarvet Falun, som är ett av Sveriges femton objekt på Unescos världsarvslista och en juvel i
museilandskapet, 1 länsmuseum, 2 ekomuseer, 26 konstnärshem eller -museer kopplade till enskilda
konstnärskap, 79 byggnadsminnen, 6 statliga byggnadsminnen och 2 kulturreservat, 3 kommunala
kulturhus, 93 arbetslivsmuseer och ett femtiotal hembygds- och gammelgårdar. Siffrorna visar dels
på kulturavets storlek och tyngd i länet men vittnar även om sektorns mångfald och uppdelning på
flera små aktörer.
Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och organiserat i en stiftelse med landstinget och
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund som huvudmän. Dalarnas museum uppbär det
regionala museiuppdraget och är ett av Sveriges stora kulturhistoriska museum för folkkonst. Här
finns en av Sveriges största samlingar av dalmålningar, folkmusik, dräkter och textilier samt grafik. I
museet visas fasta och tillfälliga utställningar kopplade till såväl aktuella ämnen i samhället som
kulturhistoriska perspektiv. Till utställningsverksamheten finns en bred pedagogisk verksamhet för
skola och allmänhet som bland annat omfattar visningar, föreläsningar, temadagar och olika
workshopar. Dalarnas museum samlar, vårdar, undersöker och visar artefakter, berättelser och
kulturmiljöer som beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet.
På så sätt uppmärksammas och sprids kunskap om kulturlandskapet, de fysiska spåren av människan
och berättelserna över hela Dalarna. Genom kulturmiljövård med arkeologi, byggnadsvård och
hembygdsrörelsen tar museet tillvara kulturlandskapet som en långsiktigt hållbar tillgång för
människors livsmiljöer och identiteter, för besöksnäring och för samhällets utveckling. Dalarnas
museum jobbar i nära samarbete med bland annat kommunerna, skolan, studieförbunden,
hembygdsrörelsen, hemslöjden och länsstyrelsen samt bistår även lokala museer, i vissa fall även
organisatoriskt.
Landstinget är inte bara stiftare till Dalarnas museum utan även huvudman för Mentalvårdsmuseet
som förmedlar och förvaltar psykiatrihistoria utifrån Säters sjukhus perspektiv och lämnade
artefakter och källor. Genom den historien förmedlas också en nationell kulturhistoria.
Mentalvårdsmuseets mål är att öka kunskapen om psykiatrihistorien och psykisk sjukdom och på så
sätt motverka eventuell rädsla och känsla av främlingskap inför till synes avvikande människor och
beteenden.
För kommunerna i Dalarna är kulturarvet en särskilt viktig fråga, som en del av en lokal identitet i ett
traditionsrikt län. Kommunerna har stora möjligheter att utveckla områden och bebyggelse i
samklang med äldre kulturlandskap och kulturbebyggelse. Kommunerna äger och vårdar ofta
kulturmiljöer samt driver ibland museer och kulturhus i egen regi. De främjar sektorn i olika
omfattning genom att fördela bidrag och stödja föreningar med sin kompetens. Inom
Bergslagsområdet ingår två dalakommuner, jämte fem kommuner i Västmanland och två länsmuseer
i en formaliserad samverkan i Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, som erhåller regionala medel för att
förmedla Bergslagens industrihistoria på cirka 60 olika besöksmål.
Statens närvaro i länets kulturmiljövård är tudelad. Dels sker det som indirekt finansiär till
länsmuseet inom samverkansmodellen, dels genom Länsstyrelsen i Dalarna genom bidrag, tillsynsoch tillståndsärenden enligt kulturmiljölagen.
Bland länets många idéburna kulturbärare intar Svenska kyrkan en särskild plats. Kyrkan förvaltar en
viktig del av socknarnas kulturarv genom sina kyrkor med inventarier, varav flera skyddas enligt lag
och omfattas av den kyrkoantikvariska ersättningen. Dalarnas traditioner och folkkultur bärs främst
av enskilda och ideellt föreningsliv. Det är inom folkrörelser som folkmusik, folkdans,
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hembygdsrörelse, arbetsmuseer och hemslöjd som medlemmar lägger ner hundratals årsarbetsverk
för att föra länets kulturarv vidare till nya generationer och invånare. Inom museum/kulturmiljö är
det främst Arbetslivsmuseernas samarbetsråd länet och Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund som organiserar och stödjer sina medlemsföreningar i Dalarna.
Hembygdsförbundet organiserar 91 medlemsföreningar med närmare 21 000 medlemmar.
Förbundet främjar hembygdsarbete i landskapet Dalarna genom medlemsaktiviteter,
kunskapsgenerering och kunskapsspridning samt genom utdelning av priser, utmärkelser och
projektstöd.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Främja samverkan inom kulturmiljöområdet
Ansvaret för länets kulturmiljöer delas mellan länsstyrelse, länsmuseum, kommuner,
hembygdsrörelse, fastighetsägare och näringsidkare. I syfte att verka för att stärkt samverkan mellan
aktörerna och områdets knappa resurser används smartare, vill landstinget vara en aktiv aktör i
processen med att ta fram och genomföra den regionala kulturmiljöstrategi som länsstyrelsen
ansvarar för att ta fram. Den regionala kulturmiljöstrategin blir särskilt viktig i och med att statens
roll inom området är tudelad.
Utveckla och förnya kulturarvet
Många invånare känner glädje och stolthet i att själva ta sig an kulturarvet genom att förkovra sig
inom olika områden. Kunskap om och känsla för de historiska sammanhangen och miljöerna kan
också bidra till en stärkt kulturell identitet och ökad livskvalitet för invånarna – också för personer
som flyttar in till länet. Men kulturarvet i Dalarna är inte bara till glädje, utan även till nytta eftersom
det bidrar till enskildas förvärvsinkomst, företags omsättning och kommuners skatteintäkter. Det är
en viktig del av en regional näring där Dalarna var den fjärde största turistdestinationen i Sverige
2017. Traditioner, kultur och kulturmiljöer är även en viktig del i Dalarnas varumärke som turistlän.
Kulturarvet kan därför också beskrivas som en råvara som turistnäringen förädlar genom att
marknadsföra, paketera och sälja som produkter på en nationell och internationell marknad.
Landstinget Dalarna vill därför utveckla och förnya Dalarnas rika kulturarv till glädje och nytta.
Främja samarbeten för forskning och kompetensförsörjning
Med tanke på kulturarvets potential och starka prägel på länet så är den regionala infrastrukturen för
utbildning och akademisk forskning inom området förvånande svag här4. För kompetensförsörjning
och akademisk forskning är man ofta beroende samarbeten med lärosäten och utbildningar utanför
länet. För den enskilde finns däremot goda möjligheter att förkovra sig i Dalarnas brokiga kulturarv
genom någon av de kurser och studiecirklar som studieförbunden arrangerar, eller genom egen
forskning inom något ämnesområde.
Optimera möjligheterna som nya föremålsmagasin för Dalarnas museum erbjuder
Dalarnas museum har omfattande kulturhistoriska och i många fall unika samlingar som inte ställs ut
i de publika museilokalerna. Dessa skatter förvaras i föremålsmagasin. Landstinget har beslutat att
investera i nya sådana lokaler utanför Falun för museets räkning. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är
det nog den enskilt viktigaste politiska handlingen på det kulturhistoriska området i Dalarna som har
vidtagits under senare år. Med moderna samlingsmagasin sker en avsevärd kvalitetshöjning och
förbättring av förutsättningarna att bevara Dalarnas museums kulturskatter för eftervärlden.
4

Undantaget hemslöjden och folkmusiken, som har väl utvecklade utbildningsstrukturer i länet. Se avsnitten
om Hemslöjd och Musik.
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Tillgängligheten kommer att öka och därmed även värdet av museets samlingar, både genom att
förutsättningarna att digitalisera drastiskt förbättras och för att utnyttja samlingarna för utställningar
och forskning/studier.
Genom anpassade magasinslokaler säkerställs för lång tid framåt Dalarnas museums
föremålssamlingar men även i vidare bemärkelse Dalarnas kulturarv. De nya föremålsmagasinen
kommer även att på sikt möjliggöra en spännande utveckling av samarbetet mellan arkiv och
museum eftersom byggnaden är belägen strax intill det befintliga Arkivcentrum Dalarna utanför
Falun. Det skapar goda fysiska förutsättningar till att öka samarbetet mellan två stora
kunskapsorganisationer och på sikt även med fler (till exempel Högskolan Dalarna) för att skapa ett
slags kunskaps- och/eller forskningscentrum. I och med förvärvet av nya magasin till Dalarnas
museum vill Landstinget Dalarna optimera möjligheterna som de nya föremålsmagasinen erbjuder.
Främja en digital utveckling
På de flesta områden inom kultursektorn lyfts digitalisering fram som både en möjlighet till ökat
deltagande i kulturutbudet och ett krav på kulturaktörerna från finansiärers och allmänhets sida.
Museisektorn och ansvarsområdet kulturarv är inget undantag. Bland minnesinstitutionerna
generellt sett har biblioteken och i viss mån arkiven hunnit längst i att digitalisera och tillgängliggöra
sina samlingar. Museerna överlag har hamnat på efterkälken, delvis för att samlingarna är mer
komplexa att omvandla till digitala objekt, delvis till följd av bristande resurser och fokus kring digital
teknik och förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådan förmedling. Många museer i länet
behöver därför bygga den digitala verksamheten från grunden. Flera museisamlingar behöver
digitaliseras men detta kräver investeringar i såväl ny teknik som i kompetensuppbyggnad.
Landstinget vill genom digitaliseringen: (a) nå ut till fler personer och målgrupper än idag; (b) nå ut
med kunskap och kulturhistoriska perspektiv oberoende av museilokalernas öppettider eller när
traditionella programaktiviteter sker; (c) på bred front kunna tillgängliggöra kulturmiljöer som är
svåra att nå, svåra att upptäcka eller tillgodogöra sig kunskap om, eller inte längre existerar; och (d)
öka förutsättningarna för samarbeten mellan museer, andra kulturskapare och samhällsaktörer.
Kulturavet bidrar till den demokratiska utvecklingen
I en diktatur är de historiska källorna, berättelserna och artefakterna noga övervakade i stängda
magasin och arkiv, där endast rikshistorikern har tillgång att studera de skrifter som lämpligast kan
sammanfogas till överdrivna lovtal för att förhärliga härskaren inför folket. I en demokrati däremot
står arkiv och museer till forskningens och allmänhetens tjänst med information och kunskap som
gör det möjligt för alla att forska och berätta om det förflutna. I Sverige idag kan den som vill bidra till
historieskrivningen genom att exempelvis skriva en historik om sig själv, sin släkt, sin arbetsplats eller
hemort. Nya grupper får ta plats i Sveriges historia eller bidra till nya perspektiv i historieskrivandet.
Landstinget vill att kulturavet bidrar till den demokratiska utvecklingen i länet.
Landstinget vill:
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främja samverkan inom kulturmiljöområdet,
utveckla kulturmiljöer som besöksmål,
främja samarbeten för forskning och kompetensförsörjning,
optimera möjligheterna som nya föremålsmagasin för Dalarnas museum erbjuder,
främja en digital utveckling och
att kulturavet bidrar till den demokratiska utvecklingen.

Hemslöjd
Hemslöjd är både folkkonst, klädedräkt, ett folkligt kulturarv och en del av länets kulturella identitet.
Hemslöjd förenar nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade
föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och
hantverksmässiga tekniker är resurssnåla och har en liten påverkan på miljön. Överföring av handens
kunskap till yngre generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger
helt i linje med Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.
Hemslöjdens infrastruktur
Dalarna intar en särställning när man räknar på hur många som ägnar sig åt och livnär sig på slöjd och
hantverk. Området intar en stark position nationellt inom näring, utbildning och föreningsliv.
I Dalarna är hemslöjd som näringsgren betydligt mer än själva slöjdprodukten. Här finns sju
hemslöjdsbutiker, vilket är flest i landet. Länets slöjd och slöjdare bidrar rikligt med event och
symboliskt innehåll till Dalarnas starka varumärke inom kulturturism.
I Insjön, Leksands kommun, ligger Sätergläntan – Institutet för slöjd och hantverk, som ger
yrkesinriktade utbildningar på 1-3 år i smide, trä, vävning och sömnad samt korta kurser i en mängd
olika tekniker. Även länets studieförbund erbjuder kurser och cirklar i slöjd och folkhögskolorna har
alla någon form av slöjd- eller hantverksutbildningar. Dalarnas museum och flera av länets
hembygdsföreningar har rika samlingar av föremål inom textil, folkkonst, hemslöjd och hantverk som
används till inspiration och kunskapskälla av slöjdare och utbildningar.
På arrangörssidan finns museer, kulturhus, bibliotek, studieförbund, hemslöjdsföreningar och
hembygdsgårdar. Genom utställningar, workshopar och seminarier bidrar de alla till att sprida
kunskap och inspiration om hemslöjd och hantverk.
Dalarnas hemslöjdsförbund bildat 1937, är den samlande regionala organisationen för länets
hemslöjd och innehar det regionala uppdraget att bedriva hemslöjdsfrämjande verksamhet i Dalarna.
Hemslöjdsförbundet jobbar för att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring.
Förbundet har 20 juridiska medlemmar, både ideella och näringsdrivande. Åtta av medlemmarna
bedriver försäljningsverksamhet av slöjd och hantverk. Hemslöjdsförbundet är arbetsgivare åt två
hemslöjdskonsulenter vars verksamhet omfattar områdena kulturarv, kunskapsförmedling och
näring. Målgrupper är slöjdare/hantverkare, pedagoger, föreningar, besöksnäringen och den
slöjdintresserade allmänheten. Barn och unga utgör en prioriterad målgrupp. Genom att upplysa om
slöjdens kunskaper och naturliga material kan Hemslöjden i Dalarna bidra till att öka medvetenheten
om en hållbar utveckling av samhället. Hållbarhet och mångfald ska genomsyra alla led inom
Hemslöjdens verksamhetsområden. I de lokala hemslöjdsföreningarna bedrivs en utåtriktad
verksamhet i form av kurser, vävstugor och aktivitet för barn. Flera hemslöjdsföreningar har
föremålssamlingar som tillgängliggjorts genom digitalisering.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Säkerställa hemslöjdens styrka och utveckling i länet
Slöjd och hantverk är ett framträdande område i länet och flera aktörer bidrar på olika sätt till dess
utveckling. Denna mångfald är en styrka som länet ska vara rädd om. För att upprätthålla slöjdens
starka nationella position i länet ser landstinget ett behov av att aktörerna skulle behöva inleda en
process för att identifiera gemensamma styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Landstinget vill
genomföra en sådan process i nära samarbete med Dalarnas hemslöjdsförbund och Nämnden för
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hemslöjdsfrågor för att säkerställa områdets styrka att utveckla och förvalta det immateriella
kulturarvet för framtiden.
Verka för bevarande av slöjdens immateriella kulturarv
Dalarnas traditionella sockendräkter är en viktig del av det immateriella kulturarvet. Fortlevnaden av
dräktskicket är beroende av tillgången på mönster, material och kunskap i flera olika tekniker.
Landstinget vill på olika sätt bidra till att kunskapen om dräktskickets immateriella kulturarv lever
vidare. Även fler av länets karaktäristiska tekniker som ofta finns/funnits lokalt behöver stöd i form
av kompetenstradering, inventering och dokumentation, exempelvis spånkorgstillverkning, hårarbete
näverslöjd, dalknyppling, tvåändsstickning, rotkorgsflätning, laggning.
Verka för att fler barn och unga får möjlighet att slöjda
Landstinget vill i samverkan med kommunerna och studieförbunden bereda fler barn och unga
möjligheten att slöjda både i skolan och på sin fritid. Slöjden skulle kunna ingå i kursutbudet på fler
av länets kulturskolor och i större omfattning vara ett ämne för projekt inom ramen för skapande
skola. Dessutom behöver fler lärare fortbildas inom slöjdämnet.
Utveckla slöjden som ett redskap för att nå en hållbar utveckling
Med sin traditionella kunskap om material och teknik vill landstinget att slöjden ska bidra till
samhällets omställning till en mer klimatsmart livshållning.
Utveckla slöjdnäringen
Länets slöjdare behöver fler ytor att synas på samt fler arbetstillfällen. Flera av de unga slöjdare som
utbildas varje år på någon av länets förnämliga slöjd- eller hantverksutbildningar, har svårt att
etablera sin verksamhet i länet. Landstinget Dalarna vill utveckla slöjden som näring så att fler kan
livnära sig på sitt hantverk.
Skapa fler mångkulturella möten genom slöjdande
Slöjd i alla dess former finns i alla kulturer. Det är oftast en kunskap som inte fodrar några ord utan
förs vidare genom handen. Slöjdande tränger igenom språkbarriärer som få andra kulturområden.
Landstinget Dalarna vill skapa fler mångkulturella möten genom slöjdande.
Detta vill Landstinget Dalarna:







säkerställa hemslöjdens styrka och utveckling i länet,
verka för bevarande av slöjdens immateriella kulturarv,
verka för att fler barn och unga får möjlighet att slöjda,
utveckla slöjden som ett redskap för att nå en hållbar utveckling,
utveckla slöjdnäringen och
skapa fler mångkulturella möten genom slöjdande.

Bibliotek och läsfrämjande
Bibliotek är ett av de starkaste inslagen i svensk kulturpolitik med unik närhet till invånarna i deras
lokalsamhällen. Bibliotek står för fri tillgång till såväl information som kulturupplevelser. Genom sitt
breda litteraturförmedlande uppdrag är folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati, en
oumbärlig faktor för samhällsmedborgarens bildning och kunskapsinhämtning. Biblioteken i Sverige
bidrar till människors livskvalitet, personliga växande och inte minst, till deras delaktighet i samhället.
Bibliotek är en lagstadgad verksamhet på både regional och kommunal nivå (Bibliotekslagen
2013:801). Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
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bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för
bildning och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vissa
målgrupper är särskilt prioriterade: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella
minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Enligt bibliotekslagen ska kommuner
och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Landstinget Dalarnas
biblioteksplan omfattar de biblioteksverksamheter som finns inom landstinget och den följer kulturoch bildningsplanens tidsintervall. Landstingen ansvarar enligt bibliotekslagen för de regionala
biblioteksverksamheterna som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det
gäller de folkbibliotek som finns i länet.
Skolan har ansvaret för att lära ut själva läshantverket. De läsfrämjande insatser som sker inom
kulturområdet lokalt och regionalt ska sätta fokus på allas rätt att ha tillgång till litteratur av hög
kvalitet, i en form anpassad till var och ens särskilda förutsättningar.
Bibliotekens infrastruktur
Kommunerna är huvudmän för folk- och skolbibliotek. I länet fanns år 2016 15 huvudbibliotek, 34
filialer och 1 bokbuss. Landstinget har fyra olika typer av biblioteksverksamhet: Bibliotek och
informationscentral i hälso- och sjukvården (sjukhusbiblioteken), folkhögskolornas bibliotek,
Musikkonservatoriets not- och gymnasiebibliotek samt den regionala biblioteksverksamheten som
utgörs av Länsbibliotek Dalarna. Biblioteksverksamhet bedrivs även av Högskolan Dalarna och
Trafikverket.
Länsbibliotek Dalarna är en del av det nationella biblioteksnätverket med uppdrag att främja
folkbibliotekens utveckling i länet i syfte att ge Dalarnas invånare tillgång till en så god och jämlik
biblioteksservice som möjligt. De kommunala bibliotekens behov, landstingets kultur- och
bildningsplan, bibliotekslagen och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande utgör grunden
för verksamheten. Länsbiblioteket stödjer folkbiblioteken i länets kommuner i deras roll som
demokratiska mötesplatser för kultur, information och lärande. Konkret görs insatserna i kontinuerlig
dialog och planering med kommunernas bibliotekschefer. Länsbiblioteket erbjuder stöd till
bibliotekens utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och kompetensutveckling samt samordnar
resurser.
Länsbibliotek Dalarna samverkar med övriga regionala biblioteksverksamheter i landet, särskilt med
de närliggande länen. Ofta sker samverkan genom interregionala projekt. Dalarnas Bildningsförbund
är också en viktig samarbetspart.
Aktörer för läsfrämjande verksamhet
I Dalarna bedriver bibliotek, folkhögskolor, studieförbund, kulturinstitutioner, föreningsliv med flera,
läsfrämjande verksamhet utifrån sina olika uppdrag och förutsättningar. Folkbiblioteken har
omfattande och bred läsfrämjande verksamhet, alltifrån gåvoböcker och sagostunder till
bokpresentationer, utställningar och författarbesök. Särskilt intensivt arbetar man med barn och
läsning. Sjukhusbiblioteket arbetar läsfrämjande för barn via ett utvecklat samarbete med lekterapin.
Folkhögskolorna har en bred verksamhet av läsfrämjande insatser, inte minst i de allmänna kurserna
där många av deltagarna saknar läsvana. Studieförbunden har en mångfacetterad läsfrämjande
verksamhet, som exempelvis läsecirklar, högläsning, eget skrivande och satsning på mikrobibliotek i
invandrarföreningar.
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Verka läsfrämjande och litteraturfrämjande
Att främja och stimulera läsning är att främja demokrati. Läsförmågan sjunker i vårt samhälle och
socioekonomiska faktorer får en allt större betydelse för människors läsvanor och biblioteksanvändning. Förmågan att uttrycka sig och kunna göra sin röst hörd är avgörande för människans
möjligheter att vara en aktiv deltagare i demokratin och samhällslivet. Att få utveckla sitt eget
skrivande och berättande är viktigt, inte minst för unga människor. Idag görs många goda insatser,
men för att nå längre behöver olika läs- och litteraturfrämjande aktörer i Dalarna öka sin kunskap om
varandra för att genom samarbete kunna göra fler och andra insatser än man gör idag.
Länsbiblioteket ska arbeta för att (a) etablera långsiktig och systematisk samverkan mellan
barnhälsovård och bibliotek om läs- och språkstimulering till föräldrar till barn 0-3 år, (b) stimulera
samverkan mellan bibliotek, folkbildning och civilsamhälle om läsfrämjande, (c) öka Dalarnas
invånares tillgång till tillgängliga och digitala medier, framförallt till människor med läsnedsättning,
(d) öka samverkan mellan kommunbiblioteken när det gäller medieförsörjning och läsfrämjande till
människor med annat modersmål än svenska, inklusive de nationella minoriteterna, (e) stödja unga
människor till talangutveckling inom skrivande och berättande, (f) fortsätta utveckla webbplatsen
Dalalitteraturen.se som en plats där Dalarnas ordkonstnärer och de miljöer där de verkar i lyfts fram
och (g) stödja och utveckla samverkan mellan kommunbiblioteken för att lyfta fram litteratur om
Dalarna.
Stärka digital delaktighet och digitala kompetenser
Källkritik, nyhetsvärdering och faktakoll är områden där samhället möter utmaningar som i
förlängningen påverkar vår demokrati. Det handlar om invånarnas kunnighet ifråga om att söka,
värdera, kritiskt granska och använda digital information. Samhället ställer allt större krav på
invånarna att använda digitala tjänster. Undersökningen Svenskarna och internet 2017 konstaterar
att lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna känner sig mindre delaktiga i informationssamhället än
personer med högre utbildning. De grupperna upplever det även som svårare att söka efter
information på internet. Regeringen har avsatt medel till ett digitalt kompetenslyft 2018-2020, med
syfte att genom biblioteken ge Sveriges invånare ökad digital delaktighet. Länsbiblioteket ska arbeta
för att (a) höja bibliotekspersonalens kompetens genom utvecklingsinsatser till kommunernas
bibliotek. Använda arbetsformer som underlättar för kommunbiblioteken att ta del av insatserna och
(b) lyfta frågan om invånarnas digitala delaktighet i strategiska sammanhang, som exempelvis den
regionala digitala agendan, i syfte att betona användarperspektivet.
Stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för biblioteken
Kommunbiblioteken och länsbiblioteket arbetar för att öka samverkan mellan biblioteken i Dalarna.
Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens
tjänster i framtiden. Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt till information,
kunskap och kultur som en del av det demokratiska samhället. Länsbiblioteket ska arbeta för att (a)
förverkliga den fördjupade samverkan som förstudien från 2017 skisserade genom stöd till och
samordning av det gemensamma utvecklingsarbetet och (b) att utveckla sina egna arbetsformer och
kompetenser så att dessa ökar kommunbibliotekens möjligheter och förutsättningar att ta del av
kompetensutvecklingsinsatser. Syftet är att utjämna skilda förutsättningar som geografiskt avstånd,
storlek på personalgrupp och ekonomiska förutsättningar.
Alla bibliotek i länet ska stärkas av de statliga initiativen på biblioteksområdet
Under åren 2018-2020 tar staten flera olika initiativ på biblioteksområdet i syfte att stärka
biblioteken och öka invånarnas tillgång till biblioteksverksamhet. Det sker genom tillfällig
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bidragsgivning till både kommunal och regional nivå, samt genom en statlig utredning som ska
presentera ett förslag till nationell biblioteksstrategi våren 2019. Länsbiblioteket behöver ha god
dialog med kommunbiblioteken och anpassa arbetsformer och utvecklingsinsatser så att det är
möjligt för alla bibliotek att bli stärkta genom de statliga insatserna. Länsbiblioteket ska arbeta för att
(a) förhålla sig aktivt till satsningarna och ta en aktivt stödjande roll gentemot kommunerna för att
främja långsiktighet, (b) ta en aktiv roll i dialogen med staten om rollfördelning mellan statlig,
regional och kommunal nivå inom biblioteksväsendet.
Landstinget Dalarna vill:





verka läsfrämjande och litteraturfrämjande,
stärka digital delaktighet och digitala kompetenser,
stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för biblioteken och
att alla bibliotek i länet ska stärkas av de statliga initiativen på biblioteksområdet.

Litteratur som konstform
Berättelser och litteratur ligger till grund för många andra konstformer. Litteratur och läsning kan ge
livsupplevelser. Dalarna har ett stort litterärt kulturarv och många nutida författare kommer från
landskapet eller har valt att bosätta sig i Dalarna.
Som regionalt kulturområde är litteraturen som konstform, alltså inte biblioteks-, litteratur- och
läsfrämjande, nytt för Landstinget Dalarna sedan staten år 2015 beslutade att litteraturen skulle ingå
i samverkansmodellen inom befintliga ekonomiska ramar. Sedan planperioden 2016-2018 prövar
landstinget olika arbetssätt i projektform för att hitta sin regionala roll. År 2017 genomfördes en
kartläggning av litteraturen som konstform som sammanfattar infrastrukturen inom
litteraturområdet i Dalarna. Syftet var att skapa ett underlag att använda för att utforma en
strategi/stärkt infrastruktur för litteraturområdet i Dalarna.
Infrastruktur inom litteraturområdet
På den producerande sidan finns författare, översättare, illustratörer, bokförlag, tryckerier och
institutioner med bokutgivning. Sveriges Författarförbund organiserar ett fyrtiotal yrkesverksamma
författare och översättare i Dalarna. Dalarnas författarförbund är en ideell förening som främst
organiserar fritidsverksamma författare i Dalarna som förutom att skriva också ger ut tidskriften
Dalapennan, ordnar mötesplatser och arrangerar skrivartävlingar för ungdomar.
På den främjande och förmedlande sidan finns 15 litterära sällskap, media, bibliotek, folkbildning,
bokhandel, bokcaféer och antikvariat med flera. Det saknas en författarutbildning i länet men
Högskolan Dalarna har en litteraturvetenskaplig institution och flera språkvetenskapliga institutioner,
där litteraturen har en plats. Folkhögskolor har gett sommarkurser i litterärt skrivande. Exempel på
litterära evenemang är lokala bokmässor, poesifestivaler och poesitävlingar, litteraturdagar och
författarmöten. Den ideella föreningen Litteraturens Hus i Dalarna, som bildades 2016, har i
projektform testat olika regionala aktiviteter för att utveckla litteraturen som konstform i länet. Alla
kommunala bibliotek i Dalarna erbjuder litterär programverksamhet. De större kommunernas
bibliotek har dessutom ofta anställd programpersonal och en särskilt avsatt programbudget. Många
ordnar även andra program som främjar litteraturen, exempelvis i samarbete med skola, vård och
omsorg. I länet finns även flera litterära besöksmål som exempelvis författarhem, utställningar och
miljöer som skildrats i litteraturen.
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Flera av länskulturinstitutionerna främjar litteraturen i sin verksamhet. Länsbibliotek Dalarna arbetar
med litteraturen ur ett regionalt och läsfrämjande perspektiv och har i uppdrag att sprida kunskap
om dalaförfattare och de miljöer som lyfter fram deras liv och verk. Med nuvarande resurser och
uppdrag faller det på Länsbiblioteket att driva webbplatsen Dalalitteraturen.se som är en
samlingsplats för litteratur från Dalarna, i samverkan med biblioteken sprida kunskap om litteratur
om Dalarna, utveckla skrivmöjligheter för unga och i samverkan med länets professionella författare
och bibliotek ordna kompetensutveckling om litteraturens villkor för bibliotekspersonal.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
I den infrastruktur som finns idag visar mångfalden av aktörer att litteraturen är en angelägenhet för
många ur många olika perspektiv. Det är framförallt det litteraturfrämjande perspektivet som
dominerar; de sammanhang där litteraturen möter sina mottagare. Däremot finns ingen tydlig linje
som fokuserar på ordkonstnärers villkor och möjligheter att bo, verka och utvecklas i Dalarna. Om en
sådan ska utvecklas kräver det prioritering av resurser och en plan för vad som ska göras och hur
detta bäst ska åstadkommas.
Under 2018 prövas verksamhet med talangutveckling, utveckling av former för att sprida litterära
evenemang respektive stöd till ordkonstnärer i nätverksform genom ett projekt med
utvecklingsmedel från Statens Kulturråd. Resultaten kan användas för beslut om vägval när det gäller
landstingets roll för litteraturen som konstform i Dalarna.
Landstinget Dalarna vill:




utforma modeller för talangutveckling inom skrivande och berättande,
stödja civilsamhället att utveckla regionala litterära mötesplatser och
under planperioden utreda och besluta om landstingets ambitioner för litteraturen som
konstform ska höjas, och hur detta i så fall skulle utformas.

Bildning
Ett tryggt samhälle växer fram där människor förstår och respekterar varandra. Ett samhälle
kännetecknat av framgång och utveckling skapas av kreativa människor som kan se helheter och
sammanhang. Känslan av sammanhang är också grunden för hälsa och välmående. Människors
förmåga att reflektera är förutsättningen för både hälsa, framgång och trygghet. Bildning är den
process där människor utvecklar den förmågan. Ett samhälle som främjar bildning främjar hälsa,
trygghet och utveckling.
Att främja bildning är att ge människor förutsättningar att få nya kunskaper, nya intryck och
möjlighet att reflektera över dem tillsammans med andra. Ett bildningsfrämjande förhållningssätt
behöver utvecklas inom samhällets alla delar. Det leder till ökat ansvarstagande och stärker
människors förmåga att hitta lösningar i olika situationer. Landstinget Dalarna kan genom ett
bildningsfrämjande förhållningssätt stärka hälso- och sjukvården, öka medarbetarnas engagemang
och skapa ett större medborgaransvar.
Folkbildning är samlingsnamnet på det fria bildningsarbetet. De främsta aktörerna är studieförbund
och folkhögskolor som i mer än hundra år samlat vuxna kring olika kurser och studiecirklar.
Folkbiblioteken är också en gren på folkbildningsträdet med sitt fria rum för människors
kunskapssökande. Folkbildningen erbjuder mötesplatser där människor utvecklas tillsammans utifrån
sina behov och förutsättningar. Folkbildningen och folkrörelserna hänger tätt samman och har stor
betydelse för civilsamhällets roll i utvecklingen.
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Inom folkbildningen pågår en ständig utveckling av metoder och arbetssätt för en modern
bildningsverksamhet. Folkbildningsorganisationerna är en viktig pedagogisk resurs för att skapa
förutsättningar för bildningsprocesser i övriga samhället.
Folkbildningens infrastruktur
Studieförbund och folkhögskolor erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet och ligger därmed
utanför samverkansmodellens styrning. Landstinget Dalarna ger stöd till folkbildningsverksamhet
genom generella landstingsbidrag baserade på genomförd verksamhet. Landstinget Dalarna stödjer
även bildningen genom att driva folkhögskolor i egen regi, att ge bidrag till idéburna organisationer,
att stimulera till ökad samverkan mellan kommunbiblioteken samt mellan folkbildning och andra
aktörer.
Vid sidan av landstinget är kommunerna viktiga främjare av folkbildning i egenskap av huvudman för
de lagstadgade folkbiblioteken och som bidragsgivare till studieförbunden.
Dalarnas Bildningsförbund är länets gemensamma samverkansorgan och paraplyorganisation för
folkbildning. Medlemmar är studieförbunden, folkhögskolorna, Länsbibliotek Dalarna och Dalarnas
museum. Kulturens Bildningsverksamhet och SISU Idrottsutbildarna ingår inte i förbundet.
Länskulturinstitutionerna är alla viktiga samarbetsparter för folkhögskolor och studieförbund.
Högskolan Dalarna en viktig aktör som genom olika forskningsprojekt bidrar till ökad kunskap både
om och inom folkrörelser och föreningsliv.
I Dalarna finns sju folkhögskolor, tio studieförbund och idrottens.
Landstingets tre folkhögskolor
Fornby folkhögskola ligger i Borlänge sedan 1877 och numera finns även filialer i Falun och Ludvika.
Fornby driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och
delaktighet i kultur och samhälle. Utbudet är allmänna behörighetsgivande kurser, utbildning i
svenska för invandrare, studiemotiverande folkhögskolekurser och etableringskurs, hjärnskadekurs,
konst- och textilkurser, varav en del sker på distans. Det arrangeras även korta kurser tillsammans
med olika föreningar samt en sommarkursvecka med inriktning mot slöjd, konst, broderi med mera.
Fornbys internat och lokaler används av landstinget för interna konferenser och utbildningar.
Malungs Folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildning i Västerdalarna. Skolans profilområden är
kultur och natur ur ett folkligt och bildande perspektiv. Skolan bidrar till att bevara och utveckla
intresset för ett levande kulturarv samt odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv.
Folkhögskolan är ett lokalt centrum för bildnings- och kulturverksamhet för alla boende i
Västerdalarna och har en stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och
utveckling. Utbudet förändras ständigt för att möta deltagarnas behov. Skolan erbjuder
deltidsstudier, längre och kortare kurser samt distanskurser. Skolan har internat men tar även emot
externatstuderande.
Mora Folkhögskola är en anrik skola grundad under namnet Skeriol av konstnären Anders Zorn 1907 i
syfte att ge bygdens ungdomar möjlighet till utbildning. Kursutbudet har varierat under åren i
enlighet med medborgarnas behov och omvärldens förändringar. Idag är skolan ett centrum för
utbildning, folkbildning och kulturverksamhet i norra Dalarna med verksamhet både på Skeriol i Mora
och i Skattungbyn i Orsa kommun. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i form av allmän kurs och
särskilda kurser inom skolans profilområden: natur, miljö, hälsa och skapande i ett hållbarhets- och
helhetsperspektiv. Dessutom anordnar folkhögskolan distanskurser och korta kurser samt arrangerar
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öppen avgiftsfri verksamhet mot allmänheten i form av bildnings- och kulturprogram. Med avstamp i
ett gediget kulturarv utvecklar folkhögskolan angelägna och moderna former för livslångt lärande
och är föregångare inom ekologisk odling och självhushållning likväl som inom digital delaktighet.
De rörelsedrivna skolorna i Dalarna
Brunnsviks folkhögskola grundades 1906 av Landsorganisationen, LO, och Kooperativa förbundet och
blev därmed Sveriges första rörelsedrivna skola. Skolan bedriver kurser som ska ge människor
möjligheter till att läsa in behörighet för vidare studier. Det genomförs utbildningar, dels på
samhällsuppdrag, som har till syfte att leda till fortsatta studier, arbete, språk- och
samhällskunskaper för olika prioriterade grupper, dels längre profilerade utbildningar tillsammans
med huvudmännens organisationer. Skolan driver och utvecklar dessutom musiklinjen i Borlänge. Att
utveckla nya utbildningar, som bygger på skolans idé och profil, folkbildning och pedagogik, stärker
demokratin och ger stöd till folkrörelseutveckling. Huvudman är ABF-förbundet tillsammans med
bland annat LO.
Leksands folkhögskola har sedan 1953 bedrivit utbildningar, främst inom hantverkssektorn. Idag finns
utbildningar inom keramik, metall och bokbinderi. Här finns också en utbildning inom design och
kreativt entreprenörskap samt en allmän linje med inriktning mot personlig utveckling. Skolan
bedriver också studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringskurs tillsammans med
Arbetsförmedlingen. På sommaren fylls anläggningen av deltagare på en mängd sommarkurser.
Huvudman är Stiftelsen Hantverk & Utbildning.
Sjöviks folkhögskola ligger i Folkärna, Avesta kommun. Verksamheten kan delas upp i
folkhögskoleverksamhet, korta kurser och uppdrag samt sommarverksamhet och övrig
folkhögskoleverksamhet. Sjövik erbjuder utbildningar i såväl allmänna ämnen som musik, textil,
friluftsliv, timring och kurser för ungdomar med funktionsnedsättning. Huvudman är
Equmeniakyrkan, Equmenia och Sjöviks kamratförbund.
Västanviks folkhögskola i Leksand erbjuder en miljö där alla använder teckenspråk. Skolan står på tre
ben: folkbildning, uppdragsutbildning och mottagande av döva asylsökande. Skolans målgrupper är
döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och hörande deltagare som vill studera och
komplettera sina tidigare studier eller skaffa sig en yrkesutbildning. Bland annat utbildas
teckenspråks- och dövblindtolkar. Skolan bedriver även SFI- verksamhet i Stockholm och
teckenspråkskurser i Örebro. Skolan har också vecko- och helgkurser. På sommaren är det full
aktivitet med olika läger, kurser och konferenser. Huvudman är Sveriges Dövas Riksförbund.
Studieförbund med verksamhet i Dalarna
Arbetarnas bildningsförbund, ABF, består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med
samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men dess värderingar sammanfaller med
arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. ABF är
organiserat i ett daladistrikt med sex lokalkontor.
Folkuniversitetet drivs i stiftelseform med säte i fem orter i landet. I stiftelsernas styrelser sitter
representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Studieförbundet
är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Dalarnas län ingår jämte
Uppsala, Västmanland, Örebro, och Gävleborg i Region Mitt med säte i Uppsala och ett lokalkontor i
Falun.
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Ibn Rushd är partipolitiskt obunden och verkar utifrån muslimska värderingar. Studieförbundet har
fokus på tro, rättigheter och mångfald. I Ibn Rushd Mitt, med distriktskansli i Borlänge, ingår Dalarnas
län, Södermanland, Västmanland och Örebro län.
Kulturens Bildningsverksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet med mottot Av kulturutövare –
för kulturutövare. Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda, inklusive nya utövare. Dalarna ingår i Region Mitt. Alla regioner delar på ett nationellt kansli.
Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Region
Mitt med kontor i Falun och Ludvika omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands
län.
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och
vilar på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv. Dalarna utgör en egen avdelning med flera
lokalkontor.
Sensus studieförbund lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus är partipolitiskt
obundet och resultatet av en sammanslagning av Svenska kyrkans och KFUK/KFUMs studieförbund
samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet. Dalarna tillhör region Svealand som har tre kontor i
länet. Sensus är också huvudman för Rättighets Centrum Dalarna.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund med en särskild inriktning
mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. I Distrikt Mitt ingår Dalarnas, Gävleborgs
Jämtlands län. Det finns fyra lokalkontor i länet.
Studieförbundet Bilda är sprunget ur frikyrkorörelsen och är en ideell och partipolitiskt obunden
organisation. I Bilda Mitt ingår Dalarnas, Jämtlands län, Gävleborgs samt delar av Västernorrlands
län. Det finns fyra lokalkontor i länet.
Studieförbundet Vuxenskolan förenar landsbygdsrörelse och en liberal idétradition i samma
studieförbund. Individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaro i hela landet och
lokal utvecklingskraft är viktiga utgångspunkter för verksamheten. Vuxenskolan Dalarna är en
avdelning med nio kontor.
Idrottens bildningsverksamhet i Dalarna
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka
för att bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. SISU är organiserat i ett
daladistrikt med kontor i Falun. Eftersom SISU mottar statsbidrag utanför Folkbildningsrådet ger
Landstinget Dalarna SISU bidrag som en idéburen ideell organisation och inte som studieförbund.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
I och med att studieförbund och folkhögskolor ligger utanför Samverkansmodellens styrning - de får
sin finansiering direkt från Folkbildningsrådet, landstingen och kommunerna – så kan inte
Landstinget Dalarna i en plan peka på vad var och en av aktörerna ska göra. Folkbildningen är en
viktig aktör för länets utveckling. De utmaningar och möjligheter som vi identifierar kring
klimatfrågor, hälsa och integration kräver människors kunskaper och engagemang.
I sin dialog med Landstinget Dalarna om uppdrag och utveckling hävdar folkbildningens aktörer med
bestämdhet sin integritet, att folkbildning ska vara fri och obunden, men efterfrågar samtidigt vad
landstinget vill med länets folkbildning. Landstinget vill med full respekt för folkbildningens
oberoende, formulera ett antal utvecklingsmöjligheter för området.
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Utveckla kulturområden med svag ställning och infrastruktur
I genomgången av varje kulturområdes infrastruktur framgår hur viktig utbildningssektorn är för
utvecklingen inom ett specifikt kulturområde. Utbildningsaktörerna är betydelsefulla som (a)
kulturarenor där utövarna eller de fritidsverksamma möter de professionella kulturskaparna , (b)
arbetsplats och arena för kompetensutveckling för de professionella, (c) arrangör av kulturprogram
där en publik bildas i kontakt med den professionella kulturen. Landstinget ser därför sina egna
folkhögskolor som särskilt viktiga aktörer för att bidra med kompetens, bildning och utbildning inom
kulturområden med svag ställning och infrastruktur i länet. Landstingets skolor kan här till exempel
bidra till infrastrukturen inom strategiska utvecklingsområden med att arrangera kurser och
kulturprogram.
Öka samarbetet mellan folkbildningsorganisationerna och länskulturinstitutionerna
Genom samarbete mellan studieförbund, folkhögskolor och länskulturinstitutionerna kan utbudet av
kultur och folkbildningsaktiviteter öka i vårt län. Det kan också resultera i att fler deltar. Med ett
utvecklat samarbete kan befintliga resurser och kompetenser användas bättre i det gemensamma
arbetet att stärka demokratin, överbrygga bildningsklyftor och öka deltagandet i kulturlivet.
Stärka samverkan mellan folkhögskolor och de lokala föreningarna
Det finns ett stort behov av lokaler inom länets föreningsliv. Idag kan föreningar relativt enkelt få
tillträde till skolornas idrottshallar. Det finns däremot en stor outnyttjad potential i exempelvis
lektions- musik- och slöjdsalar samt hemkunskapskök, där föreningar skulle kunna bedriva
verksamhet under kvällar och helger. Landstingets egna folkhögskolor är förebilder och ser sig som
resurscentra för det lokala föreningslivet.
Genom folkhögskolorna vara en engagerad part i arbetet med Agenda 2030
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade
och odelbara och balanserar på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting och
statliga myndigheter. Hur de globala målen uppnås beror också på engagemanget från andra aktörer
som frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Landstinget Dalarna vill i
nära samverkan med länets civilsamhälle och folkbildning bryta ned de globala målen till en regional
och lokal nivå och sträva mot att de uppfylls.
Främja utvecklingen av ett stärkt bildningsförbund med god samverkanskapacitet
Genomgången av folkbildningens infrastruktur i länet visar på den mångfald av folkhögskolor och
studieförbund som finns. Dalarnas bildningsförbund blir därför en särskilt viktig samlande kraft som
dialogpartner och projektägare för att genomföra och följa upp arbetet med den regionala kulturoch bildningsplanen. Landstinget Dalarna vill bidra till utvecklingen av ett stärkt bildningsförbund
med god samverkanskapacitet.
Landstinget vill:






39

utveckla kulturområden med svag ställning och infrastruktur,
öka samarbetet mellan folkbildningsorganisationerna och länskulturinstitutionerna,
stärka samverkan mellan folkhögskolor och de lokala föreningarna,
genom folkhögskolorna vara en engagerad part i arbetet med Agenda 2030 och
främja utvecklingen av ett stärkt bildningsförbund med god samverkanskapacitet.
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Datum

2018-06-12
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Jonny Gahnshag, 0248-70 164
jonny.gahnshag@rattvik.se
Kommunstyrelsen

Godkännande av fastighetsöverlåtelse: Garvaren 13
Ärendebeskrivning
Tällberg Hus AB har framställt önskemål om att få vidareförsälja fastigheten
Garvaren 13, Vasagatan 8 till ett annat företag. Anledningen att kommunen
ska godkänna detta är att det i köpeavtalets §12 med Tällberg Hus AB finns
ett överlåtelseförbud.
Köparen av fastigheten övertar säljarens rättigheter och skyldigheter, men
för att skapa tydlighet så föreslår förvaltningen att ett tilläggsavtal upprättas
som reglerar förhållandet mellan parterna samt som uppdaterar tidsuppgifter
mm.
Representanter för kommunen, Tällberg Hus AB och köparen av Garvaren
13 har vid möten under maj uttryckt en vilja att gå vidare med affären, men
förvaltningens bedömning är att frågan ska underställas kommunstyrelsen
för beslut.
Då tilläggsavtalet planeras att ingås innan nästkommande kommunstyrelse
föreslås att kommunstyrelsens ordförande delegeras att godkänna och
underteckna tilläggsavtalet.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna att Tällberg Hus AB vidareförsäljer fastigheten Garvaren 13 i
Rättviks kommun, under förutsättning att kommunen, Tällberg Hus AB och
tilltänkta köparen blir överens om tilläggsavtal som bl a ska reglera följande
punkter:


Till vem fastigheten överlåts,



Tidpunkt för tillträde av fastigheten,



Senaste datum som byggnation ska ha påbörjats, vad som ska byggas
på fastigheten samt att avsteg från dessa villkor ska vara
sanktionerade (genom vite, återgångsklausul etc) i det fall att nya
fastighetsägaren ej uppfyller villkoren,

Webbplats

E-post

Organisationsnr
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Överenskommelse om hur fastighetens parkeringsbehov löses och
ekonomiska villkor för detta,



Villkor för hur skuldebrev kopplat till fastigheten ska lösas,



Andra villkor i köpeavtal som behöver ändras.

I samband med att tilläggsavtalet ingås skall kommunens tvist mot Tällbergs
Hus AB i Mora Tingsrätt regleras.
Kommunstyrelsens ordförande delegeras att godkänna och underteckna
tilläggsavtalet.
Beslutet justeras omedelbart.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Beslut sänds till:
[Skriv text här]

Sandra Liss-Sars
Mark- och Exploateringsingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31
Finansutskottet

FU § 16

Dnr 2018/456 04

Budgetuppföljning per 30 april 2018
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningens budgetuppföljning av 2018
års verksamheter. Prognosen är baserad på 4 månaders utfall och visar ett
budgetunderskott 100 000 kr.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Jonny Jones (C)
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Budgetuppföljningen per den 30 april 2018 läggs till handlingarna
____________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

1(1)

BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2018
SAMMANFATTNING
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av 2018 års
verksamheter. Prognosen är baserad på 4 månaders utfall och visar ett förväntat
budgetunderskott vid årets slut på 0,1 mnkr för driftbudgeten.
Kommunstyrelsen har en reserv som är budgeterad till 4,0 mnkr och i dagsläget finns inga
beslut på att använda den, så den räknas som överskott i prognosen.
Det största prognostiserade budgetunderskottet redovisas av socialförvaltningen som beräknas
få ett underskott på totalt ca 3,2 mnkr.
Prognosen har beräknats utifrån den av kommunfullmäktige beslutade nettobudgeten för 2018.
Inga tilläggsanslag ur rörelsekapitalet har i övrigt hittills beviljats till vare sig drift- eller
investeringsbudgeten. Årets resultat är budgeterat till 3,9 mnkr. Om den här prognosen håller
så innebär det att kommunen skulle få ett redovisat årsresultat på 3,8 mnkr.
Nettoinvesteringarna för 2018 är budgeterade till 15,5 mnkr. Under första tertialet har
investeringar gjorts för 1,9 mnkr. Samhällsutvecklingsförvaltningen har aviserat att projektet
vägbelysning kommer att överskrida budgeten med 1 mnkr. I övrigt har inga avvikelser från
den lagda investeringsbudgeten rapporterats, utan man räknar med att planerade åtgärder
kommer att utföras till budgeterade utgifter.
Nedan visas prognostiserat över/underskott förvaltningsvis för 2018.
Förvaltning

Driftbudget
mnkr

KF och KS

+

4,0

Stab- och serviceförvaltningen

-

1,2

Samhällsutvecklingsförvaltningen

-

0,2

Barn- och utbildningsförvaltningen

-

2,2

Socialförvaltningen

-

3,2

Finansförvaltningen

+

2,8

SUMMA

-

0,1

En sammanställning av förvaltningarnas budgetuppföljningar följer nedan. Prognosens
påverkan på resultaträkningen redovisas i bilaga 1.

1

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen (+ 4 mnkr)
I årsbudgeten avsattes 4,0 mnkr till en reserv som ligger budgeterad under kommunstyrelsen.
För närvarande finns inga beslut tagna om att använda reserven så i prognosen räknas den som
överskott. I övrigt beräknas inga avvikelser inom kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Stab- och serviceförvaltningen (- 1,2 mnkr)
Förvaltningen beräknas totalt få ett underskott mot budgeten på 1,2 mnkr.
Städenheten beräknas få ett överskott på 0,3 mnkr, vilket huvudsakligen beror på minskade
personalkostnader.
IT-enheten beräknas få ett underskott på 1,0 mnkr. Ökade kostnader för microsoftlicenser är
en anledning.
Räddningstjänsten beräknas på årsbasis kunna få ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet
beror på ökade lönekostnader, samt kostnader för reparation av fordon och kostnader för
utbildning. Antalet budgeterade larm är 300 på årsbasis. Till och med april månad så har
räddningstjänsten haft 83 larm. Avseende en prognos på helårsresultat görs också en
reservation för eventuella kostsamma larm som t.ex. skogsbränder som kan komma att kräva
stor personalstyrka.
Förvaltningens övriga enheter redovisar inga beräknade avvikelser från budgeten.

Samhällsutvecklingsförvaltningen (- 0.2 mnkr)
Förvaltningens årsprognos förväntas bli underskott mot budget på ca 0,2 mnkr. Underskottet
uppkommer inom mark- och planenheten och beror huvudsakligen på ökade kostnader för
vinterväghållningen.
Investeringar
Förvaltningen har ett flertal investeringsprojekt. Den totala investeringsbudgeten uppgår till
7,8 mnkr och t.o.m. den 30 april 2018 har det förbrukats drygt 1,0 mnkr. Förvaltningen räknar
dock med ökade kostnader utöver budget på 1 mnkr för vägbelysning.
De största investeringsprojekten är vägbelysning med 3 mnkr (2+1), vägunderhåll - beläggning
med 1,5 mnkr samt gång- och cykelvägar med 1,2 mnkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen (- 2,2 mnkr)
Förvaltningens totala årsprognos förväntas bli ett underskott på 2,2 mnkr.
Grundskolan beräknas få underskott på 2 mnkr på grund av ökade kostnader för särskilda
insatser samt ökade kostnader för interkommunala ersättningar till andra kommuner.
Musikskolan beräknas få kostnader för rehabilitering och sjuklönekostnader på ca 0,2 mnkr
utöver budget.
Förvaltningens övriga enheter redovisar inga befarade avvikelser från budgeten.

Socialförvaltningen ( -3,2 mnkr)
2

Förvaltningen beräknas totalt få ett underskott mot budgeten på 3,2 mnkr.
Utveckling och stöd: Inom blocket utveckling o stöd beräknas en negativ avvikelse mot budget
på totalt ca 0,9 mnkr. Underskottet beror dels på lägre bidrag från Migrationsverket på
0,5 mnkr än budgeterat, vilket i sin tur beror på att kommunen har färre ensamkommande
ungdomar, och på att fler flyktningar har valt att flytta från kommunen. Ett tillfälligt
kommunbidrag på 0,4 mnkr har budgeterats på socialförvaltningen men kommer att redovisas
som generellt statsbidrag inom finansförvaltningen, vilket ger ett underskott mot budgeten på
socialförvaltningen.
Vård och omsorg/äldreomsorg: Inom blocket vård och omsorg förväntas ett budgetunderskott
på 0,9 mnkr. Underskottet består dels av 0,6 mnkr i högre personalkostnader för SÄBO,
beroende på mycket sjukfrånvaro under våren och brist på resurser. Det är svårt att få vikarier,
vilket gör att ordinarie personal går in på övertid och fyllnadstid. Larm kommer också att bytas
ut på Enådal, vilket gör en budgetavvikelse på 0,3 mnkr.
Stöd och omsorg: Blocket beräknas få ett budgetunderskott på 1,4 mnkr. Ca 1 mnkr beror på
högre personalkostnader inom hemtjänsten på grund av mycket sjukfrånvaro samtidigt som det
är brist på resurser. Det är svårt att få vikarier vilket gör att ordinarie personal går in på övertid
och fyllnadstid. Kostnadsökningen beror även på att den beställda tiden har fortsatt att öka
under våren. Högre personalkostnader inom LSS, tillfällig dubbelbemanning under våren på
grund av utökat behov beräknas kosta 0,2 mnkr utöver budget. Ett nytt beslut på personlig
assistans beräknas kosta 0,2 mnkr utöver budget.

Finansförvaltningen (+2,8 mnkr)
Finansförvaltningen beräknas få ett överskott mot budget på totalt 2,8 mnkr.
Enligt den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) per 27 april
så beräknas skatteintäkterna bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat, vilket är en förbättring jämfört
med tidigare prognos, som pekade på ett underskott på 2,9 mnkr.
Glappet mellan utdebiterade sociala avgifter till verksamheterna och faktiskt inbetalade sociala
avgifter till skatteverket ser nu ut att bli 0,7 mnkr högre än budgeterat, vilket innebär en positiv
post för finansförvaltningen.
Underskottet mot budget jämfört med prognosen på pensionssidan ser nu ut att uppgå till - 0,9
mnkr.
Kommunen har i slutet av april fått besked om överkottsutdelning från Kommuninvest med
ränta på egna medel 0,2 mnkr och återbäring baserad på genomsnittlig låneskuld i koncernen
med 2,9 mnkr. Ingen av dessa intäkter är budgeterade.

3

RÄTTVIKS KOMMUN
Bokslutsprognos per 2018 04 30

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING
Årsbudget
2018
(tkr)

Prognos
2018

Budgetavvikelse

(tkr)

(tkr)

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

- 640 356
- 9 051
- 649 407

- 643 122
- 9 051
- 652 173

- 2 766
- 2 766

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto

+ 471 872
+ 178 628
+ 3 807
1 000

+ 471 382
+ 178 628
+ 7 254
1 278

-

3 900

3 813

-

87

3 900

3 813

-

87

Årets resultat

4

490
+ 3 447
- 278
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-06-11

Klicka här för att ange
text.

Förvaltningsnamn.
Ulf Israelsson,
ulf.israelsson@rattvik.se

Igångsättningstillstånd - Förskola Söderås
Ärendebeskrivning
Förslag till ny förskola i Söderås har tagits fram. Kommunstyrelsen
beslutade 2018-05-22 § 86 att starta projektering för ny förskola i Söderås.
En förskola med tre avdelningar innebär en barngrupp på cirka 50 barn.
Genom att utgå ifrån andelen barn som idag tillhör upptagningsområdet för
Söderås skola, och närliggande upptagningsområden, och som idag väljer att
gå i Söderås skola kan en prognos över antalet barn som antas placeras i en
förskoleverksamhet i Söderås tas fram. Prognosen visar att av barn födda
mellan 2013-2018 så antas cirka 55 barn placeras av sina vårdnadshavare vid
en förskola i Söderås. Det finns således ett barnunderlag för att starta en
förskoleverksamhet i Söderås. Med denna prognos som underlag
tillsammans med ett ökat behov av antalet barnomsorgsplatser i Rättviks
kommun gör förvaltningen bedömning att en projektering av en ny förskola i
Söderås kan påbörjas.
När det gäller förutsättningar och behov av skolmat och skolkök för en ny
förskoleverksamhet i Söderås så krävs följande.
1. Ett enklare mottagningskök för frukost och mellanmål i den nya
förskolan.
2. Mindre ombyggnation av befintligt kök på Söderås skola för att klara
extra matlagning.
3. En deltidstjänst på 50-75 % behöver tillsättas för matlagning.
Planeringen av den nya förskolans lokaler bör göras i samarbete med
förvaltningschef, förskolechefer och den personal som ska bygga upp den
nya verksamheten på förskolan.
Rättviks Fastigheter AB har tagit fram en preliminär kalkyl som
presenterades i Finansutskottet 2018-05-31 § 15 och utskottets beslut blev att
maxbeloppet för ny förskola i Söderås är 25 Mkr
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Förvaltningens förslag till beslut
Medge igångsättningstillstånd för byggande av en ny förskola i Söderås.

Namn på förvaltnings-/enhetschef
Titel

Ulf Israelsson
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31
Finansutskottet

FU § 15

Dnr 2018/424 71

Information – Förskolan i Söderås
Ärendebeskrivning
Det planeras att byggas en förskola i Söderås. Involverade i bygget var
närvarande och gav information om förfarandet kring bygget. Det behövs ett
bygglov men inget krav på detaljplan. Ett förslag ska skissas gällande
trafiklösning då det är en samfällighet som äger vägen. En förskola i Söderås
kommer att gynna orten då det kan medföra att barnfamiljer flyttar dit.
Ca 25 miljoner kommer det att kosta, pengar som inte RFAB har.
Yttranden
Jonny Jones (C), Hans Furn (C), Lars-Erik Kalles (S) och Annette Riesbeck
(C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att investeringen finansieras inom kommunkoncernens
befintliga likviditet. Investeringsbelopp 25 miljoner kronor.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Hans Furns (C) yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottet beslut
1. Investeringen finansieras inom kommunkoncernens befintliga
likviditet.
2. Maxtak investeringsbeloppet är 25 miljoner SEK.
_____________________
Sändlista:

RFAB
BUF

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-22
Kommunstyrelsen

KS § 86

Dnr 2018/424 71

Förskola i Söderås
Ärendebeskrivning
Ett av barn- och utbildningsförvaltningen strategiska mål för 2018 är att
öppna en förskola i Söderås. Förvaltningen har undersökt möjligheterna och
förutsättningarna för att starta en förskola med tre avdelningar i en nybyggd
lokal i Söderås.
En förskola med tre avdelningar innebär en barngrupp på cirka 50 barn.
Genom att utgå ifrån andelen barn som idag tillhör upptagningsområdet för
Söderås skola, och närliggande upptagningsområden, och som idag väljer att
gå i Söderås skola kan en prognos över antalet barn som antas placeras i en
förskoleverksamhet i Söderås tas fram. Prognosen visar att av barn födda
mellan 2013-2018 så antas cirka 55 barn placeras av sina vårdnadshavare vid
en förskola i Söderås. Det finns således ett barnunderlag för att starta en
förskoleverksamhet i Söderås. Med denna prognos som underlag
tillsammans med ett ökat behov av antalet barnomsorgsplatser i Rättviks
kommun gör förvaltningen bedömning att en projektering av en ny förskola i
Söderås kan påbörjas.
När det gäller förutsättningar och behov av skolmat och skolkök för en ny
förskoleverksamhet i Söderås så krävs följande.
1. Ett enklare mottagningskök för frukost och mellanmål i den nya
förskolan.
2. Mindre ombyggnation av befintligt kök på Söderås skola för att klara
extra matlagning.
3. En deltidstjänst på 50-75 % behöver tillsättas för matlagning.
Planeringen av den nya förskolans lokaler bör göras i samarbete med
förvaltningschef, förskolechefer och den personal som ska bygga upp den
nya verksamheten på förskolan.
Under förutsättning att ovan nämnda förutsättningar tas i beaktan ställer sig
barn- och utbildningsförvaltningen positiv till att en projektering av en
förskola i Söderås påbörjas.
Förvaltningens förslag till beslut
- Starta projektering av förskola i Söderås.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Joanna Stridh (C), Anki Dåderman (S) och Lars-Erik
Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yrkade bifall till
bildningsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Starta projektering av förskola i Söderås.
______________________
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1 Inledning
Den interna kommunikationsplanen ger anställda inom Rättviks kommun en
helhetssyn om hur kommunens olika interna kommunikationskanaler ska
samverka för maximal verksamhetsnytta.

2 Syfte
Kommunikationsplanen ska visa hur kommunen ska använda och utveckla
sina kontaktytor samt vara ett stöd för anställda inom Rättviks kommun vid
utveckling av verksamheterna.

3 Intern kommunikationsplan
3.1

Nuvarande kanaler

3.1.1 Möten
Mötet är främst en kommunikationskanal. Det ger möjlighet till dialog och är
viktigt för att skapa delaktighet, både i kommunikationsinsatser av intern och
extern karaktär. Alla möten ska ha ett tydligt kommunicerat syfte och
agenda. Det är också viktigt att det framgår vad för slags möte det är så att
realistiska förväntningar skapas på hur mycket man kan påverka, till
exempel och det är ett rent informationsmöte eller om de inbjudna också har
möjlighet till inflytande och medbeslutande om det handlar om en
beslutsprocess.
3.1.2 Intranätet Insidan
Insidan ska vid sidan av det personliga mötet vara vår viktigaste interna
informationskanal för att informera medarbetarna. Insidan ska vara ett
användbart verktyg i vardagen för kommunens medarbetare. Intranätet ska
vara medarbetarens uppslagsverk, guide och verktyg för administration,
kvalitetssäkring och kundkontakt. Intranätet ska vara ett av flera verktyg som
ledningen, chefer med flera använder för att nå ut med viktig information,
skapa koncernkänsla och engagemang. Intranätet ska ha en sammanhållen
och lättnavigerad struktur, kontinuerlig uppdatering och snabba genvägar.
En fördel med Intranätet är att all information är öppen för alla anställda. Det
möjliggör kunskapsdelning i hög grad.
3.1.3 Rattvik.se
Vår externa webbplats är den viktigaste informations- och
kommunikationskanalen mot våra externa målgrupper. Grundtanken är att
rattvik.se ska vara den naturliga ingången till relevant information om
Rättviks kommun och våra elektroniska tjänster. Besökaren ska uppleva
webbplatsen som trovärdig, aktuell och välkomnande. Behoven hos
besökarna på rattvik.se ka alltid vara i fokus och webbplatsens innehåll ska
anpassas efter besökaren. Besökaren ska lätt och enkelt hitta den information
de behöver och kontaktvägar in till kommunen. Här ska finnas
självservicetjänster tillgängliga dygnet runt.
Rattvik.se ska:
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Vara den naturliga ingången till att hitta relevant information om
Rättviks kommun och våra elektroniska tjänster
Ha effektiva och lättillgängliga elektroniska tjänster (barnomsorg,
bygglov exempelvis)
Förenkla insyn i kommunens beslut, verksamhet och resultat
Utgöra basen för viktig information och marknadsföring





Frigöra tid internt i Rättviks kommun genom att besökaren ska kunna utföra
uppgifter själv.
3.1.4 E-post
E-post används för både intern- och extern kommunikation. Alla anställda i
Rättviks kommun får en egen mejladress, förnamn.efternamn@rattvik.se.
För att ge god service bör avsändaren vara tydlig och använda ett enkelt och
begripligt språk när kommunikation sker via mejl. Mejl ska inte spridas
slentrianmässigt och massutskick ska undvikas i största möjliga mån.
När man inte är tillgängliga via mejl eller telefon ges besked om detta med
hjälp av autosvars-funktionen och ger den som söker kontakt besked om
alternativa kontaktvägar.
3.1.5 Hantering av e-post
Den grundläggande regeln är att e-post ska hanteras som vanlig post.
Allmänhetens rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen får inte försämras
när e-post används.
Verksamheterna inom kommunen ser olika ut, därför ska rutiner för eposthantering under ledighet eller sjukdom upprättas på respektive
enhet/förvaltning. En central skrivelse gällande e-post är under framtagande
med hänsyn till GDPR.
3.1.6 Diskussionsforum
Som diskussionsforum (chatt) använder vi Intranätets kanal, Insidan och
chattfunktionen i Teams.
3.1.7 Telefoni
Kommunens telefonisystem heter CMG.
När vi är inte är tillgängliga via mejl eller telefon ger vi besked om detta och
ger den som försöker kontaktar oss besked om alternativa kontaktvägar.
3.1.8 Kalender
Outlooks kalender ska användas för mötesbokningar och andra bokningar,
till exempel bilbokning och möteslokaler. Dessutom finns nu möjligheten att
redan i bokningen ställa bort sin telefon per automatik genom att använda ett
prefix. Detta ska användas i största möjliga mån.
3.2

Samarbetsytor

3.2.1 Teams (office 365)
Office365 är plattformen Rättviks kommuns primära kommunikationskanal
mellan medarbetare/arbetsgrupper. Teams är den främsta samarbetsytan
mellan medarbetare inom kommunen och förvaltningarna. Här sker
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kommunikation och delning av material inom en arbetsgrupp. Samarbetet
kan ske på enhetsnivå, verksamhetsnivå, förvaltningsnivå, kommunnivå osv.
3.2.2 OneNote (office 365)
OneNote används som anteckningsblock, samarbetsyta mellan
medarbetare/arbetsgrupper.
3.3 Verksamhetssystem
Evolution, Procapita, Ecos, Fronter, Ribbs med flera är verksamhetssystem
ute i verksamheten.
Verksamhetssystemen inom kommunen ser olika ut, därför ska rutiner och
strategier för varje verksamhetssystem upprättas på respektive
enhet/förvaltning.
Framåt arbetar vi med att ”sy ihop” verksamhetssystem, Office365 och
intranät med varandra för att förenkla och därmed korta ledtider och
förhoppningsvis få bort eventuella manuella rutiner och dubbelarbete.
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3.4 Handledning - Rättviks kommuns Intranät
Rättviks kommuns intranät Insidan är vår interna informationskanal som alla
ska ta del av. Insidan är den förvalda startsidan för alla anställda och en
portal till kommunens samtliga kanaler och verksamhetssystem.
Vårt intranät ska stödja organisationens behov av ledning och styrning samt
informations- och kunskapsdelning mellan medarbetare. Intranätet ska vara
ett hjälpmedel i det dagliga arbetet, samt stärka samhörigheten.
Intranätet är tillgängligt för alla, medarbetare och förtroendevalda i
kommunkoncernen och utvecklas hela tiden utifrån organisationens behov.
3.4.1 Målgrupper
 Chefer


Medarbetare

3.4.2 Målgrupper – behov
Alla medarbetare som ”äger ett ärende” har ansvar för att arbetsuppgifterna
utförs enligt
verksamhetsmål och regler, men även för att informera om ärendet till
berörda intressenter
och medarbetare.
På samma sätt har medarbetarna ett ansvar för att aktivt söka information.
Informationshanteringen
är därför dubbelriktad. Denna grundsyn beskriver i första hand hur vi ska se
på
informationsarbetet och hur vi ska hantera våra relationer med varandra, med
medborgarna
och med våra uppdragsgivare.
3.4.3 Målgrupper – ansvar
Chefer
Cheferna ansvarar för att driva kommunikationsarbetet. Chefen ansvarar för
att
kommunikationsverksamheten på enheten följer övergripande strategier och
riktlinjer, samt
att kommunikationsaspekterna beaktas vid beslut. Cheferna ansvarar för att
medarbetarna ges tid och resurser att arbeta med informationsfrågor och att
enheten har aktiva webbredaktörer.
Medarbetare
Alla medarbetare ansvarar för att dela med sig av och inhämta information så
att
arbetsuppgifterna kan utföras effektivt och med hög kvalitet. Att ta ansvar
för
kommunikationen handlar både om att göra sig förstådd och att själv vara
lyhörd för att
kunna förstå den andra parten. Alla medarbetare ska följa de strategier och
riktlinjer som
finns för kommunikationsverksamheten.
Intern kommunikationsplan
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Innehåll:


Information och nyheter på kommunnivå, förvaltningsnivå,
verksamhetsnivå och enhetsnivå.



Kommunövergripande styrdokument, riktlinjer och rutiner.



Förvaltningsövergripande rutiner, stödmaterial, mallar, blanketter och
protokoll.



Personalhandboken och annat material till kommunens chefer



Rutiner och information på enhetsnivå – enhetens egna sidor



Personlig inloggning; integrering med OneDrive, kalender och epost



Kontaktuppgifter till kommunens samtliga medarbetare



Kommunens Instagram, chattfunktion och gemensamt flöde

3.4.4 Användare/Behörighet
Behörigheten på Insidan är dels personlig vilket innebär att du ser din egen
kalender, epost och OneDrive med mera. Behörigheten är också styr efter
din arbetsplats och den förvaltning som du tillhör. Det betyder att du som
medarbetare ser de nyheter och sidor som är taggade för din förvaltning eller
arbetsplats samt de innehåll som är gemensamt för alla medarbetare i
kommunen.
En vanlig användare av Insidan har läsbehörighet, kan skriva kommentarer till
nyheter och textsidor, skapa genvägar, egna noteringar, inställningar för sin profil,
chatta och skapa inlägg i ett kommungemensamt flöde. De kan även skapa egna
bloggar och lägga in händelser i en gemensam kalender.
De användare som har behörigheten redaktör (chefer, administratörer med flera)
kan skapa och redigera allt innehåll samt lägga upp nyheter riktade till olika
målgrupper. Varje chef utser vilka medarbetare inom sin verksamhet som ska ha
behörigheten redaktör.

3.4.5 Läs Insidan varje dag
En stor del av informationen inom Rättviks kommun förmedlas via intranätet
och därför har alla medarbetare som uppgift att hålla sig uppdaterad via
intranätet. Information som ska nå många inom Rättviks kommun ska
publiceras på intranätet och får inte ersättas av mejl.
3.4.6 Vad ska publiceras på Insidan?
På Insidan ska vi kunna läsa om vad som händer på Rättviks Kommun, vad
som gäller på vår arbetsplats och hur organisationen är strukturerad. Därför
är det allas ansvar att publicera information på Insidan. Så fort informationen
kan vara av intresse för flera medarbetare så hör den hemma på Insidan.
På enheternas egna sidor ska det minst finnas mötesanteckningar, protokoll
från enhetsmöten samt länk till verksamhetsplanen. Utöver det är det
välkommet att till exempel informera om verksamheten, publicera
mötesanteckningar och enhetsgemensamma dokument.
På Insidan gäller de etiska regler som gäller i samhället för övrigt. Den
information som läggs ut ska vara korrekt och stämma överens med
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lagstiftning och god publicistisk sed. Alla som sprider information via
Insidan är skyldiga att känna till gällande regler. För att klara av dessa
uppgifter ska informationsansvariga, redaktörer och skribenter erbjudas den
utbildning som krävs för ändamålet.
Språket på Insidan ska vara kort och begripligt. Svåra och långa ord och
uttryck bör undvikas. Materialet gör lättöverskådligt med rubriker och
underrubriker. Klarspråksgruppens riktlinjer bör i möjligaste mån följas.
Ansvarsfördelning - Insidan är delat ansvar
3.4.7 Informationschef
Har Rättviks kommuns uppdrag att ansvara för policy, övergripande struktur
och grafisk profil för Insidan. Informationschefen ansvarar även för
utveckling av innehåll och funktioner. Info ansvarar för intranätet startsida
samt svarar för utbildning, stöd och rådgivning till skribenterna.
3.4.8 Enhetschef
Ansvarar för att enheten använder Insidan som övergripande intern
nyhetskanal, genom att både publicera och ta till sig information.
Enhetscheferna ansvarar för att enheten har en fungerande
skribentorganisation på enheten, med rätt utbildade skribenter.
Alla medarbetare ansvarar för att hålla sig uppdaterad via intranätet samt att
bidra med nyheter och texter till Insidan. Enhetens skribenter ansvarar sedan
för att publicera och uppdatera enhetens information.
Spintr i Örebro ansvarar för drift och tekniskt underhåll av webbplatsen. Info
(IT) administrerar behörigheterna på samma sätt som andra IT-ärenden via
kommunens IT-helpdesk.
3.4.9 Vem får publicera information på Insidan?
Alla medarbetare på Rättviks kommun får publicera nyheter och information
på vårt intranät. Du som regelbundet har behov av att lägga ut information på
Insidan kan bli skribent genom att gå på utbildningar/informationsträffar
som arrangeras av Info. Håll utkik på Insidan, där presenterar vi vilka datum
vi genomför kurserna/träffarna (önskemål). Du kan även vända dig till någon
på Info för mer information.
Det åligger kanslienhetens webbredaktör och kommunikatör att omgående
stänga av redaktörer/skribenter som inte följer de regler som finns vid
publicering av material på Insidan samt meddela förvaltnings-/enhetschef om
vad som föranlett avstängningen. Förvaltningen/enheten ska snarast utse en
ersättare.
Förvaltningschefer har skyldighet att utan dröjsmål anmäla personer som
börjar, respektive slutar, sin anställning i koncernen till IT-enheten.
3.4.10 Var ska information/nya sidor placeras?
Insidans struktur utgår från Funka-strukturen som många kommuner
använder för sitt intranät. Den utgår från ett överskådligt antal övergripande
rubriker på startsidan. Dessa leder till fördjupad information och annan
information som kan associeras till rubriken. Ofta finns en naturlig plats i
strukturen för en ny sida eller ett nytt block av information. Om du är osäker
på var din sida ska ligga, rådgör med någon på info.
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Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna
Ärendebeskrivning
Enligt kommunalförbundet Region Dalarnas skrivelse har Regeringskansliet
i departementsskrivelse 2017 / 04491 SFÖ (Ds 2017:61) föreslagit att
Landstinget Dalarna tillåts bilda region den 1 januari 2019. Regeringen
lämnar en proposition till riksdagen i mitten av mars, om regionsbildning
2019. Riksdagen beslutar senare under våren om en regionsbildning ska
genomföras i Dalarna och övriga återstående län. Detta medför att
verksamheten i dagens kommunalförbund Region Dalarna,
organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra den 31 december 2018 och
att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras.
På grund av de förändrade juridiska läget vill kommunalförbundet Region
Dalarna få kommunens svar i ett antal frågor, varför förbundet har skickat ut
en medlemsremiss.
Förvaltningens kommentarer
Kommunfullmäktige har sedan tidigare i samband med Landstinget Dalarnas
ansökan om regionsbildning beslutat att ställa sig positiv till ett bildande av
en region.
Om Riksdagen antar den lag som möjliggör för landsting och kommuner i
Dalarna, och övriga ännu inte regionbildade län, att bilda ”riktiga” regioner
så upphör den lag från 2002 som kommunalförbundet Region Dalarna vilar
på att gälla per den 31 december 2018. Dagens kommunalförbund Region
Dalarna har då ingen laglig grund att stå på varför det då blir nödvändigt att
avveckla kommunalförbundet.
Att avveckla kommunalförbundet Region Dalarna via likvidation innebär att de
tillgångar som tillförts förbundet av medlemmarna återförs till medlemmarna.
Sedan 2007 har medlemmarna bidraget till förbundet i förhållande till sina
befolkningstal och kommunalförbundet Region Dalarna förslår att resultatet av en
likvidation ska återförs till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas
befolkningstal inför 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region
Dalarna upphör per den 31 december 2018.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunalförbundet Region Dalarna
avvecklas genom likvidation.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna
kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 ska
återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i
_____________________________________________________________________________________
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förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt
fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag.
____________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018/430

2018-05-23
Stab- och serviceförvaltningen
Ann Lissåker, 0248-70116
ann.lissaker@rattvik.se

Remissvar: Likvidation av kommunalförbundet Region
Dalarna samt fördelning av kommunalförbundets
tillgångar och skulder
Ärendebeskrivning
Enligt kommunalförbundet Region Dalarnas skrivelse har Regeringskansliet
i departementsskrivelse 2017 / 04491 SFÖ (Ds 2017:61) föreslagit att
Landstinget Dalarna tillåts bilda region den 1 januari 2019. Regeringen
lämnar en proposition till riksdagen i mitten av mars, om regionsbildning
2019. Riksdagen beslutar senare under våren om en regionsbildning ska
genomföras i Dalarna och övriga återstående län. Detta medför att
verksamheten i dagens kommunalförbund Region Dalarna,
organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra den 31 december 2018 och
att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras.
På grund av de förändrade juridiska läget vill kommunalförbundet Region
Dalarna få kommunens svar i ett antal frågor, varför förbundet har skickat ut
en medlemsremiss.
Förvaltningens kommentarer
Kommunfullmäktige har sedan tidigare i samband med Landstinget Dalarnas
ansökan om regionsbildning beslutat att ställa sig positiv till ett bildande av
en region.
Om Riksdagen antar den lag som möjliggör för landsting och kommuner i
Dalarna, och övriga ännu inte regionbildade län, att bilda ”riktiga” regioner
så upphör den lag från 2002 som kommunalförbundet Region Dalarna vilar
på att gälla per den 31 december 2018. Dagens kommunalförbund Region
Dalarna har då ingen laglig grund att stå på varför det då blir nödvändigt att
avveckla kommunalförbundet.
Att avveckla kommunalförbundet Region Dalarna via likvidation innebär att de
tillgångar som tillförts förbundet av medlemmarna återförs till medlemmarna.
Sedan 2007 har medlemmarna bidraget till förbundet i förhållande till sina
befolkningstal och kommunalförbundet Region Dalarna förslår att resultatet av en
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likvidation ska återförs till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas
befolkningstal inför 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region
Dalarna upphör per den 31 december 2018.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunalförbundet Region Dalarna
avvecklas genom likvidation.
Kommunstyrelsen godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna
kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 ska
återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i
förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt
fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Ann Lissåker
Ekonomichef

Bilaga:
Medlemsremiss: Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna samt
fördelning av kommunalförbundets tillgångar och skulder.

Beslut sänds till:
[Skriv text här]
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2018-06-01

Klicka här för att ange
text.

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Ulf Israelsson,
ulf.israelsson@rattvik.se

Avtalssamverkan Rättvik - Leksand
Ärendebeskrivning
Riksdagen har fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan
kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att
samarbeta över kommungränserna. Genom att möjligheten kommer att
kunna tillämpas generellt – och inte har knutits till vissa
verksamhetsområden – skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det är
samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk samverkan – och
alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också fortsättningsvis
upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka
kommunernas förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga
bud i andra kommunernas upphandlingar.
Sveriges Kommuner och Landsting menar att detta kommer att få stor
betydelse, framförallt för mindre kommuner, där det inom vissa områden
inte är kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser
inom alla områden.
För Rättviks kommun finns det goda skäl att på allvar se över möjligheterna
till ett fördjupat samarbete med Leksands kommun. Arbetet skulle initialt
starta väldigt brett för att se vilken potential olika samverkansformer och
verksamheter som skulle kunna bli möjliga att samverka kring.

Förvaltningens förslag till beslut
Uppdra till kommunchefen att utreda och ge förslag på områden där
möjlighet finns till kommunövergripande samarbeten mellan Rättviks
kommun och Leksands kommun

Namn på förvaltnings-/enhetschef
Titel

Ulf Israelsson
Kommunchef
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Ansökan om arrangörsstöd för Boda
Hembygdsförening för 2019
Ärendebeskrivning
Boda Hembygdsförening har ansökt om ett årligt arrangörsstöd på 100 000
kronor för åren 2019 och 2020.
Yttranden
Anki Dåderman (S) och Jan Dahlquist (S) yttrande sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yrkade att ansökan beviljas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Anki Dådermans (S) och Annette
Riesbecks (C) yrkaden och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
1. Bevilja Boda Hembygdsförening ett arrangörsstöd om 100 000 SEK
för åren 2019 och 2020.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
___________________
Sändlista:

Boda Hembygdsförening
KS ordförande
Ekonomichef
Kanslienheten
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Alla
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Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Sekretess:
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Id
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Beslutsfattare

Datum
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Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

209766

Delegationsbeslut planeringschef gällande
anställning av diversearbetare BEA

2018-05-23

Stig Liljergren
Stig Liljergren §1/2018

KLK 2018/25

Rekrytering Stiernhööksgymnasiet

Stig Liljergren

239355

Delegationsbeslut om mottagade av elev i
grundskolan från annan kommun, enligt särskilda
skäl.

Lars Kratz

2018-06-07
KLK 2018/65

Lars Kratz §2/2018
Beslut om mottagande av barn från annan kommun Lars Kratz
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2018-06-05
§ 39

Utdelning av bygdepeng 2018

2018/256

§ 41

Ansökan om bidrag 2018 - KomFri

2018/458

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunsekreterare
Terese Renbro

Till Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut finansutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt finansutskottets §§:
2018-05-31
§ 15

Information – Förskola i Söderås

2018/424

§ 20

Beslut om beviljat med för inköp av
parcyklar till särskilda boenden

2018/298

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunsekreterare
Terese Renbro

Delegationsbeslut bildningsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt bildningsutskottet §§:
2018-05-16
§ 44

Fastställande av interkommunala ersättningsbelopp till andra
kommuner för grundsärskolan 2018, 2018/451

Beslut förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kvalificerad handläggare
Kristin Solvik

Till Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt Samhällsbyggnadsutskottet §§:
2018-05-09
§ 26

Ansökan hos länsstyrelsen i Dalarnas län om lokala
trafikföreskrifter

§ 27

Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023

§ 28

Staket runt Rättviks bangård

§ 31

Tomter i Svenskbyn, Furudal

§ 32

Trafikreglering av ”plattan”

2018-06-07
§ 34

Detaljplan för Sjöstaden (del av Lerdal 4:88) – samråd

§ 35

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu
kommun

§ 37

Dalarnas regionala handlingsplan för grön infrastruktur

§ 40

Blommor/utsmyckning i Furudal

Beslutet förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Administratör
Gunnel Granlund
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Meddelanden 2018
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting
- Meddelande (3/2018) från SKL:s styrelse om överenskommelsen om
stöd till jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020
Cirkulär:
Cirkulär 18:09

Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån
som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och
överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

Cirkulär 18:15

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar

Cirkulär 18:17

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018

Cirkulär 18:18

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

Cirkulär 18:19

Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Intresseföreningen Dalabanans intressenter
- Protokoll 2018-02-09
204917
Dala Vatten och Avfall AB
- Protokoll 2018-04-10
196870
Rättviks Teknik AB
-Protokoll 2018-04-12
204903
Rådet för ungdomsfrågor
- Protokoll 2018-02-14
- Protokoll 2018-04-11
204792, 204793
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 43 forts.
Sensus Studieförbund
- Verksamhetsberättelse 2017
2018/363
Synskadades Riksförbund i Dalarna
- Uttalande
2018/439
Länsstyrelsen Dalarna
- Regionalt eldningsförbud Dalarnas Län
2018/491
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
__________________
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