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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsutskottet
Plats och tid

Kommunhusets flygelbyggnad 08:30- 10:50

Beslutande

Hans Furn (C), ordförande
Jonny Jones (C)
Markus Gavatin (M)
Britt-Marie Essell (S)
Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström (S)

Ersättare och övriga närvarande

Susanne Säbb Danielsson (L), ersättare
Bo Bifrost, förvaltningschef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Anders Sydén, mark- och planchef
Lars Spångmyr, RTAB, § 83
Barbro Wallgren, miljöinspektör, § 83
Ulf Haglund, vägingenjör, § 87
Annika Varghans, markansvarig, § 88

Justerare

Britt-Marie Essell

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Elisabeth Cederberg

Ordförande
Hans Furn
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Britt-Marie Essell
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Remiss gällande Ovanåkers kommuns
biosfärområdeskandidatur/Biosfär Voxnadalen
Remiss av utkast till beslut för naturreservatet
Stängslet i Rättviks kommun
Försäljning skogsmark Bingsjö och Dalstuga

§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
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Ärende

Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver mer
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 83

Dnr 2016/20 303

Förslag till ny VA-plan
Ärendebeskrivning
Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till ny VA-plan för
Rättviks kommun.
Lars Spångmyr, Rättviks Teknik AB och miljöinspektör Barbro Wallgren
föredrog ärendet.
Rättviks kommun har ett ansvar för att planera för en god försörjning av
vatten och avlopp i kommunen, både på kort och lång sikt. Ett förslag på en
långsiktig VA-plan har därför tagits fram.
Förslag på plan, policy och översikt har varit ute på samråd 1 juni-31
augusti. Remiss har sänts till grannkommuner och Länsstyrelsen Dalarna.
Kommuninvånare har informerats genom informationsmöte m m.
Planeringen syftar till att på bästa sätt utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, för att uppfylla de hälso- och miljökrav som ställs
på dricksvatten och avloppshantering. Planen är även ett underlag för att
skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv investering för vatten och
avlopp.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att på sidorna 14 och 15 i ”VA-plan” under rubriken
4.3 Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) stryks kolumnerna Klart år
och rubriken får lydelsen: Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) Områden i prioriteringsordning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- VA-plan daterad 2016-11-23 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
_____________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 84

Dnr 2016/505 43

Remiss – Biosfär Voxnadalen
Ärendebeskrivning
Ovanåkers kommun vill ha ett skriftligt utlåtande rörande förslag till Biosfär
Voxnadalen. Ovanåkers kommun driver ett aktivt arbete sedan 2014 för att
bilda ett av UNESCO utsett biosfärområde. Biosfär Voxnadalen ska vara ett
modellområde för hållbar utveckling och representerar ett viktigt instrument
för att införliva de globala hållbarhetsmålen.
Biosfärområdet omfattar Voxnans avrinningsområde och berör flera
kommuner. Rättviks kommun berörs i dess norra och östra gränstrakter som
domineras av skogsmark.
Ovanåkers kommun kommer att stå som huvudman för biosfärområdet.
Högsta beslutsorgan ska vara en styrelse med representanter för
kommunerna, statliga/regionala myndigheter, ideella intresseorganisationer
samt en biosfärkoordinator och en projektledare.
En utvecklingsplan för 2018-2023 har tagits fram med mål och aktiviteter för
7 fokusområden; skogen som hållbar resurs, ett öppet och levande landskap,
levande vatten, kulturmiljön, människan och rovdjuren, turism och
entreprenörskap samt social hållbarhet och integration.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i yttrande att Rättviks kommun
ser positivt på det föreslagna biosfärområdet som ett sätt att arbeta med
hållbar utveckling och är positiva till att delta i arbetet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Rättviks kommun ser positivt på det föreslagna biosfärområdet som
ett sätt att arbeta med hållbar utveckling och är positiva till att delta i
arbetet.
____________________
Sändlista: Natur- och miljösamordnare
Ovanåkers kommun

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 85

Dnr 2016/569 265

Remiss – Bildande av naturreservatet Stängslet
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Dalarnas län har skickat remiss över förslag till
naturreservatet Stängslet, öster om sjön Norra Ockran. Markägarna har
ersatts och ändringar har gjorts av ursprungsförslaget p g a olika intressen.
Reservatet kommer att bli 38 ha och består av äldre lövskog med visst inslag
av gran. Yngre gran kommer att avverkas för att hindra att området övergår i
granskog. I området finns både en rik flora, många fågelarter och sällsynta
svampar och lavar. Området har tidigare varit slåttermark och stängslades in
för att skydda det mot fäbodvete, där av namnet Stängslet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i yttrande att Rättviks kommun
ser positivt på det föreslagna naturreservatet och har inga synpunkter i
övrigt.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Rättviks kommun ser positivt på det föreslagna naturreservatet och
har inga synpunkter i övrigt.
_________________

Sändlista: Länsstyrelsen
Natur- och miljösamordnare

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 86

Dnr 2015/270 266

Försäljning av skogsmark i Bingsjö och Dalstuga
Ärendebeskrivning
Mar- och planchef Anders Sydén föredrog ärendet.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-03-26 att markförsäljningen i
Bingsjö ska utredas vidare samt att samhällsutvecklingsförvaltningen ska
arbeta vidare med försäljning av skogsmark i Dalstuga.
Då förvaltningen känt en osäkerhet om vad som ska göras har man velat ta
upp ärendet ännu en gång.
Efter ett besök i respektive område har förvaltningen gått igenom förutsättningarna och föreslår:
-

Förvaltningen får i uppdrag att försälja hela skiftet i Bingsjö,
inklusive skog, hagmark och tomter, till högstbjudande

-

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en gallring av skogsskiftet
i Dalstuga och att skiftet därefter behålls tillsvidare.

Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja
hela skiftet i Bingsjö, inklusive skog, hagmark och tomter, till
högstbjudande. Se bilaga.
2.

Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att genomföra
en gallring av skogsskiftet i Dalstuga och att skiftet därefter
behålls tillsvidare. Se bilaga.

__________________

Sändlista:

Förvaltningschef
Mark- och planchef

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 87

Dnr 2012/449 315

Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver mer
parkeringar
Ärendebeskrivning
Hanse Rehnman har 2012-08-08, inlämnat rubricerade medborgarförslag.
Se bilaga.
Förslag:
Att det görs flera parkeringsplatser i centrala Rättvik, exempelvis
enligt medföljande skiss.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________________
Vägingenjör Ulf Haglund föredrog ärendet
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anser att man
ska bevara de få grönytor som finns i centrum och på den aktuella platsen
finns ståtliga och värdefulla tallar som inte bör röras eller tas ner.
Förvaltningen är också tveksam till att anlägga fler parkeringsplatser i
samhällets centrala delar om man ser till behovet över hela året. Vi de större
evenemangen anordnas tillfälliga parkeringsplatser för besökande.
Förvaltningen arbetar med att i samband med gatu- och trottoarunderhållsarbeten skapa fler och bättre parkeringsmöjligheter utmed gatorna och
då med hänsyn taget till både bil- och oskyddade trafikanter.
Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande
avslås medborgarförslaget.
______________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-23
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 88

Dnr 2016/647 214

Plan/planändring Lissbrändan etapp 4
Ärendebeskrivning
Samhällsutvecklingsfövaltningen har inkommit med skrivelse om att få göra
en plan/planändring av Lissbrändan etapp 4.
Markansvarig Annika Varghans föredrog ärendet.
Ägarna till Lerdal 14:48 har kontaktat mark- och planenheten för att få köpa
till en liten bit mark av kommunen. Bygglov är sökt för ett nytt hus med
dubbelgarage och tomten är för trång. Den marken är Natur i detaljplanen.
Trivselhus har ritat om sina planer för Lissbrändan etapp 3 och där vill man
nu bygga ända in på den s k ”Karlsson-remsan”, Lerdal 14:19, vilken tillhör
samma detaljplan som beskrivs ovan och även den är definierad Natur. Av
detta skäl är ändå en planändring nödvändig för att Trivselhus planer ska gå
att genomföra.
När en sådan omfattande planändring ska göras och hela planprocessen ska
gås igenom, föreslås att även ca fyra nya tomter planeras in på Lerdal 62:36,
nedanför Lerdal 14:48.
Förslaget är att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att
genomföra en ny plan/planändring för Lissbrändan etapp 4 och därmed
möjliggörande för att Lerdal 14:48 får en större tomt och kan bygga nytt,
Trivselhus kan bygga på Lerdal 14:19 samt möjliggörande för minst 4 nya
tomter på kommunens fastighet Lerdal 62:36.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Uppdra till mark- och planenheten att genomföra ny plan/
planändring för Lissbrändan etapp 4 för möjliggörande för:
- Lerdal 14:48 att få en större tomt och bygga nytt
- Trivselhus att bygga på Lerdal 14:19
- Minst fyra nya tomter på kommunens fastighet Lerdal 62:36
________________

Sändlista:

A Varghans

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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