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MOB § 1 Dnr 50-2017-00014 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid Bistro apan, Vikarbyn 

Ärendebeskrivning 

Catering Kungarna KB, ansöker om stadigvarande tillstånd att servera 

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

Bistro apan. Ansökan omfattar restaurang, angränsande samlingssal/studio 

samt uteservering. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt under 

följande tider: 

7 september - 15 juni 16 juni - 6 september 

Söndag-onsdag 11.00-21.00 Måndag-lördag 11.00-01.00 

Torsdag 11.00-22.00 Söndag 11.00-22.00 

Fredag-Lördag 11.00-23.00  

  

Bedömning 

Yttranden från närliggande fastighetsägare påvisar framförallt oro avseende 

ökat buller samt störd nattsömn.  

I Rättviks kommuns riktlinjer för serveringstillstånd framgår följande:  

För att motverka en osund utveckling i samband med 

alkoholservering ska särskild uppmärksamhet riktas på: 

• områden som är särskilt känsliga ur ordnings- och 

bullersynpunkt. 

Nyetablering i ovanstående områden ska bedömas restriktivt och 

serveringsställets verksamhetsinriktning (målgrupp, pub, matrestaurang, 

nattklubb etc) ska särskilt uppmärksammas. 

I Alkohollagen 8 kap 17§ framgår att om alkoholservering på grund av 

serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som 

uppställs i lagen är uppfyllda. 

Med grund i Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-10-25 avseende 

bygglov bedöms serveringstiderna begränsas till att gälla året runt  

kl. 11:00-22:00. Detta framförallt med avseende på risk att verksamheten ger 

upphov till störningar för närboende. Verksamhet av tillfällig art kan vid 
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enstaka tillfällen bedrivas under särskilt hänsynstagande. Separat ansökan får 

då göras för detta.  

Av övriga inkomna handlingar från Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, 

Polisen, miljökontoret samt Räddningstjänsten har inget ytterligare 

framkommit något som talar mot ett beviljande av ansökan. Övriga 

handlingar visar att den sökande uppfyller kraven för erhållande av tillstånd, 

dock med begränsade serveringstider jämfört med ansökan.  

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

Enhetens förslag till beslut 

Catering Kungarna KB xx, beviljas stadigvarande tillstånd att servera 

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

Bistro apan. Tillståndet omfattar restaurang, samlingssal/studio samt 

uteservering. Serveringstillståndet gäller året runt kl. 11:00-22:00.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Catering Kungarna KB beviljas stadigvarande tillstånd att servera 

starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Bistro apan. Tillståndet omfattar restaurang, 

samlingssal/studio samt uteservering. Serveringstillståndet gäller året 

runt kl. 11:00-22:00. 

   

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Se bifogad information.   

Beslut expedieras: sökande 

Kopia: Angränsande fastighetsägare  
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MOB § 2 Dnr 50-2017-00044 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten vid Diner 45, Rättvik 

Ärendebeskrivning 

Diner 45 Rättvik AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd att 

servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Diner 45. Ansökan inkluderar uteservering. 

Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt enligt följande: 

11:00 - 22:00 Måndag-torsdag 

11:00 - 00:00 Fredag-lördag 

11:00 - 21:00 Söndag 

Enhetens förslag till beslut 

Diner 45 Rättvik AB xx, beviljas stadigvarande serveringstillstånd att 

servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Diner 45. Tillståndet inkluderar uteservering. 

Serveringstillståndet gäller året runt enligt följande: 

11:00 - 22:00 Måndag-torsdag 

11:00 - 00:00 Fredag-lördag 

11:00 - 21:00 Söndag 

 

Innan serveringstillståndet tas i bruk ska godkänd tillsyn ha utförts.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt enhetens förslag.  

Innan serveringstillståndet tas i bruk ska godkänd tillsyn ha utförts. 

   

Det här beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Se bifogad 

information.  

 

Beslut expedieras: sökande 
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MOB § 3 

Årsredovisning miljö- och byggenheten 

Miljö- och byggchef Martin Clarstedt redogör för verksamhetsberättelsen 

som ska rapporteras gällande miljö- och byggenheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen. 
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MOB § 4 Dnr KLK 2017/804 

Namnsättning av ny väg på industriområdet 
detaljplanen B310, del av Lerdal 30:26 m.fl.; 
Lastbilsparkeringen 

Ärendebeskrivning 

I samband med att fastighetsbildning och exploatering av industriområdet 

vid Lastbilsparkeringen nu genomförs så tillkommer en ny väg som saknar 

namn. Denna väg måste nu namnsättas. 

Vägens sträckning framgår av bifogad karta. 

Då industriområdets nuvarande infartsväg heter Åkerivägen föreslår 

förvaltningen att den nya vägsträckningen får namnet Lastbilsvägen, 

alternativt Godsvägen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att vägen döps till Lastbilsvägen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vägen döps till 

Lastbilsvägen. 

   

Bilaga: karta 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Expedieras: mark- och planenheten Rättviks kommun 
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MOB § 5 

Information om överprövad och upphävd dispens på 
fastigheten Lerdal X:XX 

Natur- och miljösamordnare Teresia Holmberg informerar nämndens 

ledamöter om vad som har skett i ärendet och den fortsatta handläggningen. 

Nämnden tar emot informationen. 
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MOB § 6 Dnr KLK 2018/67 

Samråd om avstyckning inom strandskydd, Nedre 
Gärdsjö 14:11 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteriet har begärt samråd med miljö- och byggnadsnämnden gällande 

en avstyckning inom strandskyddsområde med beaktande av de allmänna 

lämplighets- och planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ fastighetsbildningslagen.  

Avstyckningen berör fastigheten Nedre Gärdsjö 14:11 som ligger vid 

Hemra-Tvärsen och en annan mindre tjärn utan namn. Båda dessa 

vattenområden omfattas av generellt strandskydd 100 m.  

Enligt 7 kap. 14 § Miljöbalken omfattar land- och vattenområdet intill  

100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten  

(MB 7:13).  

I ansökan anges det att syftet med den ursprungliga avstyckningen på  

25 000 m2 är att stycka av en tomt kring det befintliga fritidshuset. 

För att lantmäteriet ska kunna göra fastighetsregleringen krävs det att 

avstyckningen inte strider mot något gällande områdesskydd.  

För att lantmäteriet ska kunna stycka av den föreslagna fastigheten krävs en 

dispens med tillhörande tomtplatsavgränsning som omfattar det nu aktuella 

området som omfattas av strandskydd.  

Någon dispens har inte inkommit till kommunen. Större delen av den ytan de 

idag önskar att stycka av ligger inom strandskydd medan en del inte gör det, 

se bilaga orange markering är strandskydd.  

Det går idag inte säkert avgöra i vilken omfattning avstyckningen strider mot 

fastighetsbildningslagen. Troligen kan större delen kring fritidsbostaden mot 

den mindre tjärnen styckas av men inte området mot Hemra-Tvärsen då det 

är uppenbart att det ligger utanför ianspråktagen tomt.  

Särskilda skäl för att bevilja området i sin helhet som tomtmark saknas. 

Natur- och miljösamordnare har haft kontakt med lantmäteriet som meddelat 

att ägarna till fastigheten ångrat sitt förslag om avstyckning och redan börjat 

diskutera en alternativ avstyckning, se bilaga 2. 
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Detta förslag omfattar endast den ianspråktagna ytan kring fritidshusen. 

Eftersom platsen är ianspråktagen bedöms förutsättningar för avstyckning 

finnas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avstyckning enligt det förslag 

som endast omfattar ianspråktagen mark kring fritidshuset, bilaga 2, kan 

tillstyrkas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avstyckning enligt det 

förslag som endast omfattar ianspråktagen mark kring fritidshuset, 

bilaga 2, kan tillstyrkas. 

   

 

Bilagor: Bilaga 2 till tjänsteskrivelse 

Expedieras: Lantmäteriet 
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MOB § 7 Dnr 2017-B238 

Gärdebyn 39:12 – förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Gärdebyn 39:12. 

Förhandsbeskedet avser att pröva markens/placeringens lämplighet för 

byggnation av enbostadshus. I ansökan har man angett att man önskar bygga 

ett enplanshus med inredd vind på ca 100 m2 byggarea (BYA) och ett 

fristående garage på ca 30 m2 BYA.  

Vid en bygglovsprövning kommer sökanden mer precisera vad som avses att 

byggas på fastigheten. 

Fastigheten är på 711 m2 och ansluter till kommunalt VA. Dagvatten tas 

omhand på egen fastighet. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser.  

Yttranden 

Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har getts möjlighet att 

yttra sig. Inga yttranden med erinran har inkommit.  

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden anses kunna uppfylla tillämpliga krav enligt  

2 kapitlet PBL.  

Enhetens förslag till beslut 

Bevilja förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(PBL).  

Dagvatten ska, om möjligt, omhändertas på egen fastighet. Om detta inte kan 

göras ska berörda grannar kontaktas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Bevilja förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (PBL). 

Villkor 

Dagvatten ska, om möjligt, omhändertas på egen fastighet. Om detta inte kan 

göras ska berörda grannar kontaktas. 
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Upplysningar 

Fullständiga bygglovshandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov. 

Detta besked gäller i två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit 

laga kraft, enligt 9 kapitlet 39 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B238-1 

Situationsplan 2017-B238-2 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B238-4 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B238-5 

Yttrande Räddningstjänsten 2017-B238-7 

Grannehöranden 2017-B238 

   

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras: sökande 

Underrättelse: angränsande fastighetsägare  
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MOB § 8 Dnr 2017-B230 

Lerdal 23:7 – nybyggnation fritidshus 

Jäv 

Kjell Wikström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 

föredragning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

fritidshus på fastigheten Lerdal 23:7. 

Åtgärden avser byggnation av fritidshus i ett plan på 81 m2 byggnadsarea 

(BYA). Fasaderna bekläs med både liggande och stående träpanel som målas 

i ljusgrå kulör. Detaljer såsom vindskivor, knutbrädor, dörr- och fönsterfoder 

målas vita. Taket beläggs med betongtegel i svart/mörkgrå kulör. 

Fastigheten är på 1000 m2 och ligger utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten ansluter till kommunalt VA. 

Yttranden 

Enheten har hört fastighetsägare i en krets av rågrannar, endast avskilda av 

en väg och/eller av enhetens bedöms vara påverkade av utsikt, ökad 

trafikmängd, dagvattenhantering eller annan anledning. Inga yttrande med 

erinran har inkommit. 

Dala Energi AB, Räddningstjänsten och Dala Vatten och Avfall AB har 

inkommit med svar utan erinran till byggnationen. 

Enhetens förslag till beslut  

Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). Av 

byggherren föreslagen kontrollansvarig, Kjell Wikström, godtas. 

Motivering 

Enhetens anser att ansökt åtgärd passar in i omkringliggande miljö och 

bedöms kunna uppfylla tillämpliga delar av kap. 2 och 8, plan- och 

bygglagen (PBL). 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(PBL) 

2. Godta Kjell Wikström som kontrollansvarig 
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Upplysningar 

Åtgärden kräver ett tekniskt samråd. Ni ombeds därför att snarast kontakta 

oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. 

Åtgärden inte får påbörjas innan startbesked meddelats enligt 10 kap. 3 § 

PBL. 

Det behövs en kontrollansvarig i enlighet med 10 kap. 9 § PBL och 

byggherren föreslår Kjell Wikström, med behörighet K, som 

kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll skall utföras i detta ärende.  

Åtgärden kräver en kontrollplan enligt 10 kap. 6 § PBL. Byggherren ska 

senast till det tekniska samrådet inkomma med förslag på kontrollplan. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked 

enligt 10 kap. 4 § PBL. Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden 

när arbetet slutförts så att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B230-1 

Teknisk beskrivning 2017-B230-2 

Situationsplan 2017-B230-3 

Ritningar 2017-B230-4 

Anmälan kontrollansvarig 2017-B230-5 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B230-8 

Yttrande Räddningstjänsten 2017-B230-10 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B230-16 

Grannehörande 2017-B230 

 

Summa avgifter: 9 700 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras: sökande 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och angränsande 

fastighetsägare. 
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MOB § 9 

Redovisning av delegationer 

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 Jennie Prans 

Miljöinspektör Jeanette Back 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Naturvård/markhandläggare Teresia Holmberg 

Beslutande enligt Alkohollagen, bilaga 1c 

Alkoholhandläggare Jennie Prans  

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen som därmed läggs 

till handlingarna. 
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MOB § 10 

Information från enheten 

Tjänstemän från miljö- och byggenheten informerar nämndens ledamöter om 

aktuella ärenden. 

   

 


