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MOB § 11 Dnr 50-2018-00006 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid Rättviks Golfrestaurang 

Ärendebeskrivning 

Eld och Rök AB, ansöker om stadigvarande serveringstillstånd att servera 

starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 

Rättviks Golfrestaurang. Ansökan inkluderar uteservering samt catering. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla kl. 11.00-01.00 året runt.  

Enhetens förslag till beslut 

Eld och Rök AB, beviljas stadigvarande serveringstillstånd att servera 

starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 

Rättviks Golfrestaurang. Tillståndet inkluderar uteservering samt catering.  

Serveringstillståndet gäller kl. 11.00-01.00 året runt. 

Villkor; Nytt avtal med Rättviks Golfklubb ska inlämnas till kommunen 

senast 2018-11-31 och därefter löpande om dessa skrivs på årsbasis.  

Om detta inte görs ska serveringstillståndet återkallas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Eld och Rök AB, xx-xx, beviljas stadigvarande serveringstillstånd att 

servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Rättviks Golfrestaurang, Rättvik. Tillståndet 

inkluderar uteservering samt catering.  

Serveringstillståndet gäller kl. 11.00-01.00 året runt. 

Villkor 

Nytt avtal med Rättviks Golfklubb ska inlämnas till kommunen senast  

2018-11-31 och därefter löpande om dessa skrivs på årsbasis.  

Om detta inte görs ska serveringstillståndet återkallas. 
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MOB § 12 Dnr M 2018-56 

Beredskapsplan för miljö- och byggnadsnämndens 
dricksvatten- och livsmedelskontroll 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2017 började nya föreskrifter att gälla. Föreskrifterna anger 

hur kommun, länsstyrelse och livsmedelsverket ska planera och följa upp sin 

kontroll. Föreskrifterna ställer bland annat krav på en beredskapsplan för 

krissituationer på livsmedelsområdet. Rättviks kommun har ett övergripande 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och Plan för 

extraordinära händelser och beredskapsplanen för dricksvatten- och 

livsmedelskontroll bör ses som ett komplement till denna. Beredskapsplanen 

ska vara lättillgänglig och kunna hanteras av samtliga medarbetare på miljö- 

och byggenheten för att uppfylla miljö- och byggnadsnämndens 

tillsynsansvar vid krissituation. 

Bedömning 

Miljö- och byggenheten bedömer att upprättad beredskapsplan ska antas för 

miljö- och byggnadsnämndens dricksvatten- och livsmedelskontroll för att 

uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av 

livsmedel LIVSFS 2005:21. Framtagen beredskapsplan är knuten till 

Rättviks kommuns Plan för extraordinära händelser och uppfyller kravet på 

innehåll enligt förordning (EG) 882/2004. 

Miljöenhetens förslag till beslut 

Anta beredskapsplanen för miljö-och byggnadsnämndens dricksvatten- och 

livsmedelskontroll. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen 

beredskapsplan för dricksvatten och livsmedelskontroll 

   

Expedieras: miljökontoret  
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MOB § 13 Dnr M 2018-92 

Kompetensförsörjningsplan livsmedelskontrollen 

Ärendebeskrivning 

2017-11-02 genomförde länsstyrelsen en revision på Rättviks kommuns 

livsmedelskontroll. Revisionen resulterade i en avvikelse gällande avsaknad 

av upprättad kompetensförsörjningsplan. Detta innebär att Rättviks kommun 

brister i efterlevnaden av gällande lagstiftning och om detta inte åtgärdas så 

kan det komma att utkrävas sanktioner. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter 

om offentlig kontroll av livsmedel LIVSFS 2005:21 ska 

kontrollmyndigheten upprätta en kompetensförsörjning plan för att 

säkerställa att kompetens finns för att genomföra kontrollen samt vilken 

kompetens som krävs. Av denna kompetensförsörjningsplan ska det framgå 

den kompetens som myndigheten behöver för att fullgöra sina 

kontrolluppgifter, den kompetens som finns hos myndighetens personal samt 

andra personer som bedriver kontrollverksamhet för myndigheten, behovet 

av kompetensutveckling hos personalen, och hur myndigheten avser att 

uppfylla kraven på kompetensförsörjning. Samt krav på att denna ska hållas 

uppdaterad. 

Miljö- och byggenheten har upprättat en kompetensförsörjningsplan enligt 

gällande lagstiftning och vill att den antas i sin helhet för att sedan föras in i 

kontrollplanen för den offentliga livsmedelskontrollen 2015-2018 som 

kommer att revideras under hösten 2018. 

Miljö- och byggenhetens förslag till beslut  

Att kompetensförsörjningsplanen för livsmedelskontrollen antas. 

Motivering 

Upprättad kompetensförsörjningsplan är upprättad i enlighet med  

LIVSFS 2005:21 och ett antagande av denna medför att Rättviks kommun 

åtgärdat påtalad avvikelse från Länsstyrelsens revision. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Rättviks kommun  

2017-555. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen 

kompetensförsörjningsplan. 

   

Expedieras: miljökontoret 
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MOB § 14 Dnr MOB 2018/17 

Länsstyrelsen, återrapportering Vattenmyndigheten 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Kalmar län har skickat ut frågeformulär gällande 

rapportering av genomförda åtgärder 2017 i Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram. Den består av 4 delar och behandlar miljötillsyn, 

dricksvattenskydd och vattenuttag, fysisk planering samt dagvatten och 

avloppsplaner. 

Nämndens ledamöter får ta del av svaren som skickats in. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Godkänna rapporteringen 

   

Expedieras: miljöinspektör 
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MOB § 15 Dnr 2015-B277 

Lerdal xx:xx – olovlig markutfyllnad 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare hanterat ärende om olovlig 

markutfyllnad och ändrad användning på fastigheten Lerdal xx:xx. 

Enhetens två olika förslag till beslut 

1. Skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen för överprövning. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL, kommunicera om rättelseföreläggande, att 

fastighetsägaren senast 2018-09-30 ska återställa utfylld del av Lerdal xx:xx 

till ursprungliga nivåer enligt bilaga A-C. 

Övrig information 

Inför förslag till beslut har Boverkets sakkunniga tillfrågats. 

Yrkande 

Per-Olof Back yrkar på beslut enligt förslag nummer ett; skicka beslutet till 

länsstyrelsen för överprövning. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 

nämnden bifallit detsamma. Nämnden beslutar enligt förslag nummer ett. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att skicka ärendet om olovlig 

markutfyllnad till länsstyrelsen för överprövning. 

   

Innehåll i beslutet har förkortats inför webbpublicering med hänvisning till 

PuL. 
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MOB § 16 Dnr 2018-B009 

Gärdebyn 4:78 – nybyggnad fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Gärdebyn 4;78. 

Åtgärden avser uppförande av fritidshus med vidbyggt garage.  

Huset uppförs med suterrängvåning, vindsvåning samt en bygglovspliktig 

terrass mot väst. Byggnaderna uppförs med brun timmerstomme med 

mörkbrunt falsat plåttak.  

Byggherren har i ursprunglig ansökan redovisat två olika förslag på 

placering av byggnaden och menar att avvikelsen med byggnation på prickad 

mark innebär minde begränsning av grannens sjöutsikt. Efter möte med 

byggenheten har ett tredje förslag lämnats in, som även innebär ett reviderat 

utförande av byggnaden. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 2009-12-14 B317. Planen medger största 

sammanlagda byggnadsarea 140 m2 per tomtplats varav högst 115 m2 för 

huvudbyggnad och 25 m2 för komplementbyggnader. Sluttningsvåning får 

anläggas där terrängens lutning medger detta. Prickad mark får inte 

bebyggas, tak ska ges lutning på 23-27 grader och vind får inte inredas. 

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,6 meter och för 

komplementbyggnad 2,6 meter. Fasader ska vara av trä och yttertak av tegel 

eller betong. Huvudbyggnader ska värmeisoleras för åretruntboende. 

Genomförandetiden för planen har inte löpt ut (10 år från den dagen planen 

vinner laga kraft). 

Underrättelse och yttranden 

Eftersom åtgärden utgör så pass stor avvikelse från detaljplanen och 

enhetens förslag till beslut är kommunicering om avslag, har inget 

grannehörande gjorts.  

Konsekvensbeskrivning  

Ansökt åtgärd innebär följande avvikelser från detaljplanen.  

1. Takbeläggning 

2. Den sammanlagda byggrätten överskrids  

3. Vindsvåning 

4. Byggnation på prickad mark 
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Enhetens förslag till beslut  

1. Kommunicera om avslag för ansökan enligt version 1 och 2 

2. Återremittering av ärendet enligt version 3 

Motivering 

Åtgärden strider mot detaljplanen och bedöms i sin helhet inte utgöra 

godtagbara avvikelser. Ytterligare tid behövs för att utreda version 3 samt 

underrätta berörda parter om eventuella avvikelser från detaljplanen. För 

avvikelser enligt punkt 2 och 4 bör delvis Attefallsåtgärder nyttjas istället för 

avvikelser från detaljplanen, vilket enheten ska utreda möjligheten till. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Kommunicera om avslag för ansökan enligt version 1 och 2 

2. Återremittera ärendet enligt version 3 

Nämnden ställer sig bakom enhetens motivering. 

   

Upplysningar 

Kommunicering om avslag innebär att byggherren ges tillfälle att yttra sig 

innan miljö- och byggnadsnämnden fastställer beslut i ärendet.  

Sökande ges tillfälle att senast den 11 april 2018 inkomma med svar på 

kommuniceringen och ärendet planeras att åter hanteras på nämndens 

sammanträde den 25 april eller 23 maj 2018 beroende på omfattning av 

avvikelser från detaljplanen och krav på underrättelse till berörda parter. 

Byggherren uppmanas att kontakta miljö- och byggenheten för ytterligare 

information. 

Beslutsunderlag  

Ansökan 2018-B009-1 

Teknisk beskrivning 2018-B009-13, 2018-B009-15 

Situationsplan (två placeringar) 2018-B009-14 

Situationsplan 2018-B009-12 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13 

Ritningar version 3 2018-B009-18 
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MOB § 17 Dnr 2018-B008 

Turisten 2 – skyltlov och fasadförändring 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärder på fastigheten Turisten 2. Åtgärden avser uppförande av tio skyltar 

samt fasadförändring på delar av byggnaden. 

1. Reklambild Diner 45 under terrassen mot norr. 

Belyst genom toppmonterad fast fasadbelysning. 

2. Företagslogotype Hotell Rättvik på byggnadens norra fasadsida 

Plåtskylt, H = 800 mm, B = 3500 mm. Fast belysning mot plåtskylt. 

3. Företagslogotype Diner 45 ovan entré mot norr (stora parkeringen). 

Fast belysta bokstäver och logga. 

4. Reklambild för Diner 45 under terrassen mot öster (mot 

Fricks/Rv70). Belyst genom toppmonterad fasadbelysning. 

5. Företagslogotype Diner 45, med pilar på fasad mot söder (mot 

busstationen). Belyst genom toppmonterad fasadbelysning. 

6. Företagslogotype Hotell Rättvik på byggnadens södra fasadsida.  

Plåtskylt, H = 800 mm, B = 3500 mm. Fast belysning mot plåtskylt. 

7. Företagslogotype Diner 45 ovan entré mot järnvägen. 

Fast belysta bokstäver och logga. Belysta pelare på vardera sidan av 

dörr. 

8. Reklambild Diner 45 på fasad mot järnvägen. 

9. Skyltpylon Diner 45 i rabatten mot Rv.70.  

H = 4000 mm, B = 1195 mm, fast belysning. 

10. Reklambild Diner 45 på fasad mot parkeringen. 

Fasadförändring omfattar byte av fasadmaterial och färg på den lägre 

tillbyggda huskroppen mot parkeringen/järnvägen som ska bekläs med grå 

plåt. Därtill monteras röd neonslinga med fast sken ovan turkos lackerad plåt 

i takfot enligt ritningarna. Den turkosa färgen har NCS-kod S 1040-B30G.  

Detaljplan 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1969-06-09 B67. Angränsande detaljplan 

2003-01-08 B 302 för projekt Vackert Rättvik etapp 3 är framtagen genom 

ett samarbete mellan Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen, SJ och Rättviks 

kommun där parterna enades om att skapa ett vackert, tydligt och säkert 

Rättvik.  
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Skyltprogrammet 

Utdrag ur regler för skyltning enligt Skyltprogrammet från februari 2000; 

- Skylten får till färg och form inte dominera hus eller gatumiljö, vilket 

kan innebära att rikstäckande affärskedjors skyltprogram ej 

accepteras utan bearbetning. 

- Skyltar skall placeras och utformas på ett sådant sätt att de inte 

inverkar negativt på trafiksäkerheten eller säkerheten i och i 

anslutning till järnvägsområde. 

- Mot riksvägen skall enbart den verksamhetsskyltning få förekomma 

som är tydlig och av hög estetisk kvalitet. 

- Mot riksvägens trafikanter riktas inte varureklam (hänvisning till 

väglagen) 

- En skylt skall placeras i anslutning till verksamheten och på fasadens 

bottenvåning, (eller i anslutning till bottenvåningen). Endast i 

undantagsfall kommer högre placering av skylt att tillstyrkas. 

- Skylten får inte uppta mer än 30 % av skyltfönster eller entrépartiers 

sammanlagda yta. 

 

Underrättelse, kommunicering och yttranden 

Enheten har inhämtat synpunkter från kommunanställda som arbetade med 

projektet Vackert Rättvik.  

Vägingenjör har lämnat muntligt yttrande som avråder skylt 1, 4, 5 och 9. 

Yttrande från Trafikverket har kommunicerats sökande som meddelar att 

pilarna på skylt 5 kan tas bort och att placering av skylt 9 kan göras i samråd 

med kommunen. 

Utifrån förutsättningar enligt ovan har byggherren reviderat ansökan. 

Byggherren har önskemål om skyndsam handläggning med tanke på 

stundande start av verksamheten varpå enhetens förslag är att omgående 

kommunicera beslut. Delar av ansökan som avser avslag, har inför 

sammanträde kommunicerats till byggherren. 

Konsekvensbeskrivning  

Skyltarna och fasadförändringen hör ihop med de två verksamheterna som 

ska inrymmas i det gamla Turisthotellet. Den turkosa kulören kombinerat 

med röd neonslinga samt grå fasadplåt blir en del av Diner 45´s koncept. 

Befintlig fasad på terrassbyggnaden samt restaurangdelen mot parkeringen 

och järnvägen är i behov av underhållsåtgärder och de tre fönstren mot 

Fricks fyller enligt byggherren inget syfte varpå önskemål om igensättning 

finns. Enheten bedömer att fönstren kan byggas igen men att fasad bör 

utföras av träpanel likt befintlig. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Enhetens förslag till beslut  

1. Bevilja bygglov för skyltarna 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 10 enligt ritningarna 

2018-B008-17. 

2. Bevilja bygglov för ändrad fasadfärg och fasadmaterial enligt 

ritningarna 2018-B008-17. 

3. Avslå skyltarna 1, 4, 5 och 9 i sin helhet enligt ursprunglig ansökan. 

4. Omgående kommunicera beslut till byggherren. 

5. Meddela startbesked för beviljade skyltar. 

Med villkor om att belysning ska vara fast och ljusstyrka får ej blända eller 

störa den allmänna trafiken. 

Motivering 

Skyltar 1, 4 och 5 i närheten av cirkulationsplats och övergångsställe vid 

riksvägen kan ur trafiksäkerhetssynpunkt utgöra ökad risk för olyckor, vilket 

även Trafikverket informerar om. Därtill är skyltarna så pass omfattande att 

de utgör en betydande del av tillbyggnadens tre synliga fasader att de är 

oförenliga med skyltprogrammet. Pylonen har av Trafikverket nekats och 

enheten bedömer att dess lämplighet vidare behöver utredas, mot bakgrund 

av arbetet med Vackert Rättvik och möjliga konsekvenser ifall fler 

näringsidkare vill uppföra liknande skyltar. Höjd på växtlighet i rabatten mot 

Rv70 påverkar synbarheten av skylt 3 men om växtlighet anpassas så 

bedömer enheten att skylt 2 och 3 räcker för att marknadsföra de båda 

verksamheterna mot norr och därmed kan skylt 1 och 9 utgå. 

Byggherren vill behålla de befintliga neonskyltarna (”HOTELL”) på 

tegelbyggnadens gavlar vilket enheten förvisso ser som en form av 

dubbelskylting när de nya skyltarna med ”Hotell Rättvik” uppförs men inte 

oacceptabelt. Skylt 2 och 6 bedöms inte påverka trafiksäkerhet negativt och 

utgör inte heller ett oacceptabelt ingrepp i landskapsbilden eller byggnadens 

exteriör. Avsteg från skyltprogrammet sett till placering höjdmässigt godtas. 

Skylt 7 och 8 mot järnvägen samt nr 10 mot parkeringen godkänns i sin 

helhet, då de inte bedöms påverka trafiksäkerheten eller förvanska 

byggnaden. Skylt 8 kan med fördel utföras likt skylt 10, dvs. lägre ned mot 

mark. 

Enheten föreslår att skyltningen kopplat till verksamheten görs stegvis och 

vidare bedömas när verksamheten har etablerat sig. Vi kan då bättre bedöma 

vad som kan godkännas utifrån den fasadförändring som nu görs och bättre 

bedöma aspekter som förändrat trafikflöde och hur ytterligare skyltar kanske 

kan behövas pga. detta.  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Nämnden ställer sig bakom enhetens motivering och beslutar följande: 

1. Bevilja bygglov för skyltarna 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 10 enligt ritningarna 

2018-B008-17. 

2. Bevilja bygglov för ändrad fasadfärg och fasadmaterial enligt 

ritningarna 2018-B008-17. 

3. Avslå skyltarna 1, 4, 5 och 9 i sin helhet enligt ursprunglig ansökan. 

4. Omgående kommunicera beslut till byggherren. 

5. Meddela startbesked för beviljade skyltar. 

Villkor 

Belysning ska vara fast och ljusstyrka får ej blända eller störa den allmänna 

trafiken. 

   

Upplysningar 

Åtgärden kräver ingen kontrollplan eller kontrollansvarig. 

Detta lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas 

inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Byggherren uppmanas att kontakta mark- och planenheten gällande 

växtlighet i rabatten mot Rv. 70. 

När åtgärderna är utförda ska byggherren anmäla detta till miljö- och 

byggenheten så att ärendet avslutas med ett slutbesked.  

Beslutsunderlag  

Ansökan 2018-B008-1 

Situationsplan 2018-B008-3 

Ritningar 2018-B008-10 

Ritningar 2018-B008-12 

Ritningar 2018-B008-16 

Ritningar 2018-B008-17 

Yttrande Trafikverket 2018-B008-7 

Yttrande vägingenjör 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-13 

Summa avgifter: 5 800 kr. Faktura skickas separat. 
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MOB § 18 Dnr 2018-B015 

Magistern 2 – Information om skyltlov 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Magistern 2, korsningen Torggatan/Järnvägsgatan. 

Byggnaden omnämns som gamla Dal-Jerksskolan och inrymmer idag 

gymverksamhet. Åtgärden avser skyltlov och omfattar tre skyltar; 

1. Ljuslåda 3500 x 1200 mm med grön bakgrund (NCS S 2050-G60Y) 

2. Företagets logotype med vit text och svart dalahäst. Placering på 

fasad mot Järnvägsgatan, mellan våning 1 och våning 2. Ersätter 

befintlig plåtskylt.  

3. Ljuslåda 3500 x 1200 mm med grön bakgrund (NCS S 2050-G60Y) 

4. Företagets logotype med vit text och svart dalahäst. Placering på 

gaveln mot Torggatan, övre del av våning 2. 

5. Entréportal med grön bakgrund (NCS S 2050-G60Y) med placering 

mot innergård vid verksamhetens entré. Företagets logotype med vit 

text och svart dalahäst. Endast företagsloggan och text blir belyst, ej 

den gröna bakgrunden. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 2009-09-25 B316. Planen anger att;  

q = byggnaden får inte rivas. 

k = byggnadens exteriör får inte förvanskas. Upptagning av nya öppningar 

eller igensättning av befintliga öppningar får endast göras å att byggnadens 

karaktär inte får förlorad. 

Skyltprogrammet 

Utdrag ur regler för skyltning enligt Skyltprogrammet från februari 2000; 

- Skylten får till färg och form inte dominera hus eller gatumiljö, vilket 

kan innebära att rikstäckande affärskedjors skyltprogram ej 

accepteras utan bearbetning. 

- En skylt skall placeras i anslutning till verksamheten och på fasadens 

bottenvåning, (eller i anslutning till bottenvåningen). Endast i 

undantagsfall kommer högre placering av skylt att tillstyrkas. 

- Skylten får inte utgöra en egen byggnadsdel. Den ska synas inom 

byggnadens siluett. 
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- Skylten får inte uppta mer än 30 % av skyltfönster eller entrépartiers 

sammanlagda yta. 

Fastighetshistorik  

2013-B033: Miljö- och byggenheten uppmärksammar vid tillsynsbesök den 

25 februari 2013 att tre skyltar har uppförts på fastigheten utan bygglov. 

Kommunicering görs till verksamhetsutövaren och rättelse sker.  

Nämnden avskriver ärendet (MOB § 63 2013-05-15). 

2013-B028: Ansökan om tre skyltar. Nämnden beviljar bygglov för två 

gröna plåtskyltar; en vid entrén 1200x800 mm och en på fasaden mot 

Järnvägsgatan 2000x1500 mm samt avslår en skylt på gaveln mot Torggatan 

med mått 5000x5000 mm (MOB § 30 2013-03-13, MOB § 62 2013-05-15 

och MOB § 50 2013 04-17). De två beviljade skyltarna är monterade på 

fastigheten idag och ska ersättas av de som omfattas av denna ansökan. 

2013-B217: Ansökan om ytterligare två skyltar som ska uppföras på 

befintligt bollplank mot Vasagatan/Järnvägsgatan. Nämnden beviljade en av 

skyltarna men avslog den andra eftersom de inte var enhetligt utformade 

(MOB § 117 2013-09-25 och MOB § 129 2013-11-13) 

Underrättelse och yttranden 

Enheten har skickat ärendet på remiss till Rättviks kommuns f.d. 

kommunarkitekt som varit med vid framtagandet av detaljplanen. 

Konsekvensbeskrivning  

Byggnadens fasad är i behov av uppfräschande underhållsåtgärder. 

Fastighetsägaren har den 1 mars 2018 inkommit med frågeställning kring 

planerade underhållsåtgärder och förutsättningar för fönsterbyte samt 

fasadrenovering med eventuell kulörändring. Enhetens uppfattning är att 

dessa frågor bör beaktas parallellt med ansökan om skyltlov eftersom det kan 

påverka byggnadens karaktär. Tidigare handlingar saknar NCS-kod för den 

gröna kulören på beviljade skyltar, men det blir en ändring från de som 

omfattas av ansökan.  

Enhetens motivering och förslag till beslut 

Byggnadsingenjör saknar tillräcklig arkitektonisk kunskap för att kunna 

bedöma frågan om förvanskning av byggnaden, sett till skyltarnas påverkan 

samt inom vilken ram fastighetsägaren kan utföra underhållsåtgärder med 

fasad och fönster. Ärendet bör återremitteras, så att enheten i vidare dialog 

med kommunens fd. kommunarkitekt och fastighetsägare kan se över 

ärendet eftersom skyltarnas lämplighet hänger ihop med kulör på fasad.  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Återremittera ärendet för vidare utredning. 

   

Nämndens motivering 

Nämnden instämmer i enhetens bedömning och förslag till beslut. 

I vidare utredning och dialog med byggherren bör diskussion om belysta 

plåtskyltar tas upp istället för ljuslådor (skylt 2-3) samt att skylt 1 kan utgöra 

förvanskning av byggnaden avseende entrépartiet.   

Upplysningar 

Ärendet planeras att åter tas upp på nämndens sammanträde den  

25 april 2018, under förutsättning att erforderlig utredning utförts. 

Byggherren uppmanas att kontakta miljö- och byggenheten för ytterligare 

information. 

Beslutsunderlag  

Ansökan 2018-B015-1 

Situationsplan 2018-B015-2 

Ritningar 2018-B015-3 (4 st.) 

Bilaga 2018-B015-5 

Foton från platsbesök 2018-03-09 

Yttrande 2018-B015-7 
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MOB § 19  

Solar Egg för Riksbyggen 

Under våren/sommaren kommer Rättviks kommun få ta del av ett 

konstprojekt som heter Solar Egg. Den är tänkt att smycka udden ute på 

Långbryggan under ett par månader. 

”Verket Solar Egg för Riksbyggen är konstnärernas långtgående 

arbete med att inkludera klimatet i konsten som inleddes 1994 

med Klimatkamrarna. Solar Egg är tillverkat av guldfärgad 

rostfri spegelplåt där dess fasetterade form bryter upp den 

omgivning det reflekterar i en mångfald av olika spegelbilder. 

Interiören är utformad av trä där väggpaneler och golvtrall är 

gjorda i furu och laven av asp. I centrum av ägget står det 

vedeldade och hjärtformade bastuaggregatet som är tillverkat av 

järn och sten. Temperaturen i ägget pendlar mellan 75° och 85° 

Celsius, samt rymmer upp till åtta personer.” / riksbyggen.se 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden har inget att erinra om installationen av Solar Egg på 

Långbryggans udde. 
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MOB § 20  Dnr 2017-B234 

Rättvik 1:5 – marklov för trädfällning 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om marklov för 

åtgärd på fastigheten Rättvik 1;5, vid Sjövillan. Åtgärden avser fällning av 

tre tallar som står mellan restaurangen och strandkanten. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 2003-01-08 B302 som anger att marklov 

skall gälla för fällning av tallar och större träd inom hela planområdet.  

Utdrag ur planbeskrivningen där förutsättningar och förändringar för natur, 

mark och vegetation anges delges ledamöterna. 

Konsekvensbeskrivning  

Åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 12-13 §§ plan- och bygglagen, PBL. 

Marken ägs av Rättviks kommun och arrenderas ut. Tallarna i området vid 

Siljans strand har diskuterats flitigt och det tycks råda delade meningar sett 

till bevarande och gallring/avverkning. 

Enheten kan inte finna handlingen Planterings PM, som planbeskrivningen 

hänvisar till. Platsen för träden ligger inom översvämningsriskzon  

100-årsflöde, översvämningszon högsta flöde samt erosionsbenägen jordart.  

I ärende 2017-B210 beviljades den 26 oktober 2017 fällning av en tall vid 

restaurangens östra del mot järnvägen, för att möjliggöra en tillbyggnad för 

verksamhetens behov.  

Enhetens förslag till beslut  

Bevilja marklov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Motivering 

De sökta träden påverkar närliggande verksamhet negativt.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja marklov enligt 

ansökan. 

   

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked, kontakta miljö- och byggenheten för ytterligare information. 

Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.  
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Byggherren uppmanas att kontakta mark- och planenheten för dialog och 

arbetsplatssäkerhet. 

 

Beslutsunderlag  

Ansökan 2017-B234-1 

Situationsplan 2017-B234-2 

Yttrande natursamordnare 2017-B234-9 

Bilaga 2017-B234-8 

Foton från platsbesök 2018-03-09 

Summa avgifter: 1800 kr. Faktura skickas separat. 

 

Expedieras:  Pändel och Johansson AB 

Beslut underrättas: mark- och planenheten 
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MOB § 21 Dnr MOB 2018/23 

Samråd översiktsplan Rättviks kommun 

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks 

kommun. En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning för utvecklingen 

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. 

Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans och har som myndighet 

möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämndens ledamöter ska till nästa sammanträde ha tagit del av 

samrådshandlingarna och eventuella yttranden ska läggas in på 

rattvik.se, formuläret för synpunkter. Det sammanställs till 

sammanträdet den 25 april av miljö- och byggchef Martin Clarstedt. 
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MOB § 22 Dnr MOB 2018/24 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning enligt delegationsordning tagen av miljö- och 

byggnadsnämnden 2017-08-23 MOB § 69. 

 

Beslutande enligt PBL, bilaga 1a 

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE) 

Byggnadsinspektör Joachim Hedbys (JHS) 

Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b 

Miljöinspektör Martin Clarstedt 

Miljöinspektör Barbro Wallgren 

Miljöinspektör Jeanette Back 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Beslutande enligt Alkohollagen 

Redovisning saknas, tas med till nämnd 25 april. 

Beslut gällande strandskyddsdispenser, bilaga 1d 

Naturvård/markhandläggare Teresia Holmberg 

   

Nämnden godkänner redovisningen som därmed läggs till handlingarna. 
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MOB § 23 Dnr MOB 2018/13 
 Ls 551-7900-2013 

Remiss angående ansökan om tillstånd till 
vindkraftspark Hälsingeskogen, Ovanåkers kommun 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarna har inkommit med remiss till miljö- och 

byggnadsnämnden gällande tillstånd för Bergvik skog AB att uppföra och ha 

vindkraftverk i drift i Ovanåkers kommun. Ursprungliga ansökan omfattade 

maximalt 83 stycken vindkraftverk och nu har detta justerats ner till 40 

vindkraftverk på 1 fastighet istället för tidigare 7 fastigheter, varför ärendet 

bedömdes behöva kungöras och remitteras på nytt. 

Fullständiga handlingar kan inhämtas hos Länsstyrelsen Dalarna. 

Miljö- och byggenhetens förslag till beslut  

Enheten har inget att erinra mot inkommen ansökan om uppförande av 

vindkraftverk på fastigheten Svabensverk 7:1. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot inkommen 

ansökan (551-7900-2013, anl nr 2121-155) om uppförande av 

vindkraftverk på fastigheten Svabensverk 7:1 

   

Expedieras: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna  

 


