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Rättvik 1:21 m.fl. (Sibylla)
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INLEDNING
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur
miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet
utformas ett förslag till detaljplan. Här får berörda möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Utifrån inkomna synpunkter sker
därefter en bearbetning av 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

Samrådsskede
Lag
Förfarande
Handlingar

Bakgrund

Samråd

Förslag

Granskning

Granskningsskede

Antagande

Laga kraft

Antagandeskede

Planen upprättas enligt PBL 2010:900.
Planarbetet sker med normalt förfarande utan program.
-

Plankarta med tillhörande bestämmelser och illustration
Planbeskrivning (det här dokumentet)
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning

Snabbmatskedjan Sibylla har önskemål om att möjliggöra för en
"drive-through" samt en utbyggnad av restaurangen. Gällande
detaljplan för fastigheten Rättvik 1:21 är från 1981 och tillåter
handel, dock finns det ingen byggrätt kvar. Fastigheten är
begränsad och för att kunna skapa en ”drive-through” behövs
allmän plats i form av naturmark tas i anspråk på fastigheten
Rättvik 1:8 och mark avsedd för vård och bostäder på Sjukhemmet
1.
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Hüeseyin Köse föreslår en parkeringsficka, ca 1989.
Foto: Sven Hallerman/Rättviks bildarkiv
Syfte

Att pröva möjligheten för en "drive-through" och ökad byggrätt för
befintlig verksamhet samt att bevara så stor del som möjligt av
befintligt naturområde.

Översikt över planområdet och omgivning
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Behovsbedömning

För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning görs en
behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Ny väg (divethrough) samt utbyggnad av befintlig byggnad bedöms inte
innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med
konsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18 behöver därför inte göras.
Behovsbedömningen utgör en del av planhandlingarna.

Plandata
Läge, areal och
avgränsning

Planområdet ligger intill en bensinstation och nära Riksväg 70
centralt i Rättvik. Området omfattar fastigheterna Rättvik 1:21 1,
del av Rättvik 1:8 1, del av Rättvik 1:1 1 samt del av Sjukhemmet
1. Den totala arean är ca 3785 m2.

Markägande

Fastigheten Rättvik 1:21 och Sjukhemmet 1 ägs av privata bolag.
Rättvik 1:1 samt 1:8 ägs av kommunen.

Fastigheter inom planområdet
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I gällande översiktsplan från 1992 ingår planområdet i
tätortsbebyggelse som är en del av Rättviks samhälle.

Detaljplan

I gällande detaljplaner B30 (laga kraft 1966-08-25), B169 (laga
kraft 1981-06-30) och B293 (laga kraft 1996-10-30) är området
avsatt för handel, allmän platsmark i form av gatumark, parkering
och park samt vård och bostäder.

Planuppdrag

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2014-12-16 att
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Rättvik 1:21 m.fl.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Historia

I byggnaden Rättviks-rasten har snabbmatsservering bedrivits
sedan början av 1980-talet. Restaurangen har ett fördelaktigt läge
och många kunder, särskilt under evenemang som Classic Car
Week under sommaren. Längre tillbaka i tiden har området varit en
del av en större Tallhed.

Riksintressen

Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för turism och
rörligt friluftsliv längs den så kallad Siljansringen (miljöbalken
4:2). Planområdet ingår även i ett annat delvis överlappande
område kring Siljan som är av riksintresse för friluftslivet
(miljöbalken 3:6).

Mark och bebyggelse
Mark och vegetation Parkeringsytan och området framför restaurangen är asfalterat. I

anslutning till parkeringsplatserna finns en smal gräsyta med fyra
lönnar. Lönnarna är dåligt utvecklade, skadade och kan komma att
tas bort. På fastigheten Sjukhemmet 1 och på kommunens fastighet
1:8 står flera större träd, främst tall och björk. Runt 20-30 träd kan
komma att tas ned på Sjukhemmet 1 då det där finns ett beviljat
bygglov för en parkering.
Geotekniska
förhållanden

Jordarten består av älvsediment och sand, en kombination som kan
vara erosionkänslig vid kraftig nederbörd. Berggrunden är av
kvarts-fältspatrik sedimentär bergart.
Marken inom området är relativt plan men sluttar ned från
restaurangens uteplats mot Rättvik 1:8 och Sjukhemmet 1.

Bebyggelse och
karaktär

Restaurangen har gråmålad träpanel samt svart tak. Mot
parkeringen har byggnaden ett skärmtak med markiser. Vid
uteserveringen står en större reklamskylt med betongfundament.
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Restaurangen sedd från parkeringen

Foto: Sanna Byström

Restaurangen sedd från norr

Foto: Sanna Byström
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Skylt på betongfundament framför uteserveringen
Foto: Sanna Byström
Verksamheter

Restaurang är den enda verksamheten inom planområdet men
parkeringen nyttjas även av bland annat kunder till den närliggande
bensinstationen.

Service

Området ligger centralt i Rättvik och inom gångavstånd finns bland
annat vårdcentral, folktandvård, förskola, grundskola samt
livsmedelsbutiker.

Kulturmiljö och
fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Rekreation och
friluftsliv

Väster om planområdet ligger ett strandområde med badstrand och
camping där möjlighet till minigolf samt båt- och cykeluthyrning
finns sommartid.
Planområdet ingår också i ett större område av riksintresse för
turism och rörligt friluftsliv längs den så kallad Siljansringen samt
ett annat delvis överlappande område kring Siljan som är av
riksintresse för friluftslivet.

Strandskydd

Området ligger inte inom strandskyddet.
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Miljö och riskfaktorer
Markförorening

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet men marken
på grannfastigheten där bensinstationen står kan vara förorenad.

Radon

Planområdet ligger inte inom ett högriskområde för markradon.

Buller och
vibrationer

Inga störande verksamheter finns inom eller i närheten av området.
På närliggande Riksväg 70 passerar ca 7500 fordon per dygn, varav
ca 900 är lastbilar (Trafikverket 2014). Järnvägen trafikeras av 18
persontåg och 11 godståg per dygn (Trafikverket 2013).

Luftkvalitet

Luften antas klara miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i dagsläget.

Översvämning

Området ligger utanför översvämningskarteringen för vattnets
utbredning vid ett 100-årsflöde.

Dammbrott

Området ligger inom ett riskområde för dammbrott.

Skred och ras

Det finns ingen känd risk för skred och ras inom området.

Farligt gods

Väster om planområdet finns en järnväg, Siljansbanan, samt
Riksväg 70 där farligt gods kan transporteras.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten beräknas kunna ta sig till platsen på under tio
minuter.

Gator och trafik
Gatunät

Riksväg 70 är belägen ca 10 meter från planområdets västra gräns.
Norr om området går Reparatörvägen och väster om området en
namnlös väg, Parallellvägen i folkmun, som det går att köra in på
från Riksvägen eller Centralgatan.

Gång- och

Längs med Reparatörvägen går en dubbelriktad gång- och cykelväg
och mellan Parallellvägen och Riksvägen en annan. Trottoaren
närmast planområdet är endast för gångtrafik.

cykeltrafik
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Dubbelriktad gång- och cykelväg längs med Reparatörvägen. På
bilden syns även restaurangens sophus som står på fastigheten
Sjukhemmet 1.
Foto: Sanna Byström
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Gång- och cykelväg väster om planområdet. Foto: Sanna Byström
Kollektivtrafik

I Rättviks resecentrum ligger ca 5 minuter från området och där
finns flera busshållplatser. Tågstationen ligger centralt i samhället
(Resecentrum), ca 5 minuters promenad från planområdet

Järnväg

Väster om riksvägen går järnvägssträckan Siljansbanan.

Parkering

Parkeringen med ca 20 platser ägs av kommunen. Parkeringen
nyttjas främst av kunder till restaurangen och bensinstationen.

Parkeringsytan sedd från söder. På gräsytan står lönnar som
eventuellt kommer att tas bort då de är underutvecklade samt har
skador.
Foto: Sanna Byström
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Teknisk försörjning
Uppvärmning och
el

El finns indragen i området. Restaurangen värms idag upp av
direktverkande el.

Tele och bredband

Telekablar finns inom området och restaurangen har Wi-Fi.
Fiberkabel för bredband finns nedgrävd utmed järnvägen men
fastigheten 1:8 är inte ansluten till fibernätet.

Avfall

Närmaste miljöstation finns ca 500 öster ut, vid Knektplatsen.
Miljöfarligt avfall kan lämnas vid Drafsåns återvinningscentral.
Restaurangen har ett eget sophus samt en container för brännbart
avfall.

Vatten och avlopp

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten
och spillvatten. Den befintliga bebyggelsen är ansluten.

Dagvatten

Det finns dagvattenledningar under de hårdgjorda ytorna inom
området.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Redovisning av de förändringarna genomförandet av planen skulle
innebära.

Mark och bebyggelse
Mark och vegetation För att bevara karaktären av tallhed samt en grön ridå mellan

restaurangen och sjukhemmet bör hänsyn till träd, främst tallar, tas
vid anläggning. Marklov för fällning av träd krävs inom områden
markerade med bokstaven a. Lov medges endast om placeringen av
byggnader inte går att lösa på ett sätt där träden kan stå kvar. Lovet
innefattar även mindre plantor då dessa är viktiga för att säkra en
föryngring av beståndet. Naturområdet (NATUR) bör fortsätta ha
en tallhedskaraktär, fungera som en grön ridå mot Sjukhemmet 1
samt var en plats det går att gå igenom.
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Träd som kan komma att fällas vid anläggningen av en ”drivethrough”. Ytterligare träd kan komma att tas ned på fastigheten
Sjukhemmet 1.
Foto: Sanna Byström

Bebyggelse och
karaktär

Taklutningen får vara inom spannet 0-38 grader och den tillåtna
byggnadshöjden är en våning. Byggrätten inom området för handel
ökar till 26x12 meter, totalt 312 m2. Området avsett för
kompletteringsbyggnader får endast bebyggas till en sammanlagd
area av 25 m2. För att förbättra sikten och trafiksäkerheten där
”drive-through”-utfarten möter Reparatörvägen flyttas sophuset och
containern in.

Bygglov

Marklov krävs för fällning av träd inom områden markerade med
ett a.

Miljö och riskfaktorer
Buller och
vibrationer

Vid nybyggnation gäller de nationella riktlinjerna för buller i
inom- och utomhusmiljö.

Gator och trafik
Gatunät

I och med att en ”drive-through” anläggs tillkommer en ny infart
och utfart i området. ”Drive-throughn” är däremot inte kopplad till
parkeringen. En avskärmning i form av plantering eller kant bör ske
så att det inte går att nå parkeringen från ”drive-through”-infarten.
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Placeringen för infart till ”drive-through” och entré för de som vill
gå från gångvägen in till parkeringen eller restaurangen.

Gång- och
cykeltrafik

Gång och cykelväg bevaras. För att förbättra sikten och
trafiksäkerheten där ”drive-through”-utfarten möter
Reparatörvägen flyttas sophuset och containern in och nya skyltar
sätts upp. Ett staket byggs vid sophuset och containern för att dölja
dessa från Sjukhemmet 1. En ny entré för gående anläggs bredvid
infarten till ”drive-throughn”.

Biltrafik

När ”drive-throughn” anläggs tillkommer en infart i den södra
delen av parkeringen och en ny utfart mot Reparatörsvägen.
Trafikflödet kommer att förändras i och med detta och biltrafiken
kan komma att öka i området. Utfartsförbud gäller där utfart inte
anses lämpligt.

Parkering

Parkeringen kan komma att minska om yta tas i anspråk till del av
”drive-throughns” infart samt en gångväg men det bör inte innebära
en minskning av mer än 1-2 platser.

Teknisk försörjning
Telefoni och
bredband

Tele och bredband kan anslutas till befintliga dragningar. Om
restaurangen inte ansluts till fiber kan tomma rör läggas ned i
marken för att underlätta framtida påkoppling.

Avfall

Sophus och container kommer att flyttas och kompletteras med ett
plank.

Vatten och avlopp

Byggnaden kommer fortsätta att vara ansluten till det kommunala
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vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten

Dagvattnet tas upp av befintliga dagvattenledningar. Det dagvatten
som inte rinner ned mot parkeringen infiltreras i grönområdet på
den mark som köps av Sjukhemmet 1 samt Rättvik 1:8 (delar som
efter fastighetsregleringen kommer att höra till fastigheten 1:21).

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN
En kortfattad beskrivning av inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och
sociala aspekter av ett nollalternativ respektive ett
utbyggnadsalternativ i enlighet med detaljplanen

Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala
aspekter
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att en redan pågående markanvändning
fortsätter. Det betyder att restaurangen inte kan byggas ut samt att
en anläggning av en ”drive-through” inte är möjlig. Trafiken i
området kommer då inte att förändas och träd behöver inte fällas.

Planalternativ

Planalternativet innebär att en utbyggnad av restaurangen är möjlig
samt att en ”drive-through” kan anläggas. Trafikflödet i området
kommer att förändras och en del av träden att tas ned. Alternativen
påverkar inte hälsa, miljö eller sociala aspekter i någon större grad.

PLANGENOMFÖRANDE
Redovisning av planens genomförande.

Organisatoriska frågor
Tidplan

Nedan redovisas en preliminär tidplan för planarbetet
Plansamråd sommar 2015
Granskning våren 2016
Antagande i kommunfullmäktige sommaren 2016

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum då detaljplanen vinner
laga kraft.
Planen inte får upphävas under genomförandetiden om det inte
uppkommer nya förhållanden av stor allmän vikt. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetiden men då kan den ändras eller
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hävas utan att fastighetsägaren kan ställa anspråk på ersättning.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Del av Rättvik 1:8 och Sjukhemmet 1 fastighetsregleras till Rättvik
1:21. Kommunen söker om fastighetsbildning och står för
kostnaden gällande del av Rättvik 1:8. Ägarna till Rättvik 1:21 står
för ansökan och kostnad gällande del av Sjukhemmet 1.

Servitut och avtal

Befintliga och allmänna ledningar ska, om upplåtelse inte redan
skett, säkerhetsställas i form av ledningsrätt. Avtal upprättas för
anläggning och skötsel av den del av ”drive-througn”, infarten, som
även efter fastighetsregleringen ligger på kommunens mark. Även
avtal gällande skötsel och nyttjande av parkeringen upprättas.

Tekniska frågor
Vägar och parkering Fastighetsägaren till Rättvik 1:21 kommer att vara ansvarig för

”drive-throughn”. Kommunen ansvarar för lokalgatan och
parkeringen.
Dagvatten

Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagandet av
dagvattnet från sin fastighet.

Vatten- och avlopp

Planområdet är inom kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Om nya vatten- och spillvattenledningar behövs sker
anläggningen i samråd med Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB).
Tillkommande VA-anläggningsavgifter prövas av DVAAB.

Ekonomiska frågor
Nedan redovisas Rättviks kommuns utgifter och inkomster i
samband med detaljplanens genomförande.
Utgifter




Iordningställande av allmän plats
Förrättningskostnader

Inkomster




Planarbete
Försäljning av mark
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun.
Rättvik 2015-09-09
Rättviks kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Sanna Byström
Planarkitekt

