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§ Ärende

§ 48 Utställning av ny avfallsplan 2018 - 2022 2017/757 
450

§ 49 Remiss - Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029

2017/706 
51

§ 50 Försäljning av fastigheten Boda 12:16, 
Klockargården

2017/758 
253

§ 51 Motion gällande busstillgänglighet 2017/545 
009

§ 52 Planprioriteringslista 2017 2017/762 
210

§ 53 Samråd angående tillstånd för utökning av 
produktionen vid Hedlunds Trävaru AB

2017/610 
000

§ 54 Information - Verksamhetsplan/budget 2018
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SBU  § 48 Dnr 2017/757 450

Avfallsplan 2018-2022

Ärendebeskrivning 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Planen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering 
kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
Dalarnas kommuner har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med 
framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. 
Föregående planperioder har varit 2006 – 2010 samt 2012 – 2017. 
Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län och 
kommun).
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för 
perioden 2018 – 2022 har tagits fram via arbete i regional projektgrupp och 
lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 
nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 
Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från målen och åtgärderna i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018 - 2022.
Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
september – november kommer samtliga kommuner genomföra utställning 
och remiss av avfallsplanen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse 
för avfallshantering. 
Utställning kommer att ske främst via en gemensam web portal som 
DalaAvfall har utvecklat samt kompletterat med utställning på biblioteken. 
Planen kommer även att tillsändas aktörer enligt sändlista. Information om 
utställning kommer att finnas på kommunernas och Dala Vatten och Avfalls 
hemsidor samt annonseras i Dalarnas tidningar, Dalademokraten och 
lokalbladen.
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SBU  § 48 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att förslag till plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering ställs ut under perioden 
1/11 – 30/11.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna att förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering ställs ut under perioden 1/11 – 30/11.

___________________ 
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SBU  § 49 Dnr 2017/706 51

Remiss - Förslag till nationell plan för transport-
systemet 2018-2029

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag till nationell plan för 
transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget har tagits fram i 
enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för 
nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra 
till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga 
förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att 
säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”En satsning på infrastrukturutveckling som framgår av Trafikverkets förslag 
är en förutsättning för fortsatt utveckling av landsbygden.
En fortsatt satsning på Dalabanan krävs för att upprätthålla och utveckla 
näringslivet i vårt område och inte minst besöksnäringen. Detsamma gäller 
vägnätet med avseende på fortsatt utbyggnad av 2+1 vägar för att 
upprätthålla acceptabla transporttider och säkerhet.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anta förvaltningens yttrande som kommunens remissvar.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som kommunens 
remissvar.

___________________ 
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SBU  § 50 Dnr 2017/758 253

Försäljning av fastigheten Boda 12:16, Klockargården

Ärendebeskrivning 
Rättviks Kommun förvärvade fastigheten Boda 12:16, Klockargården, 
2008-08-22.
Bakgrunden till förvärvet var att tillsammans med skolan och med bidrag 
från Länsstyrelsen rusta upp gården för. Detta projekt har dock aldrig 
påbörjats.
Fastigheten står nu helt öde och förfaller sakta men säkert. Då 
förutsättningarna för att återuppta det tänkta projektet inte längre finns, 
främst beroende på bristande bidrag från Länsstyrelsen och minskat intresse 
från skolan bör det beslutas om fastighetens framtid.
Förvaltningens förslag till beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheten Boda 12:16, 
Klockargården, till bästa möjliga pris.

Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheten Boda 12:16, 
Klockargården, till bästa möjliga pris.

____________________ 

  
Sändlista: Mark- och planchef A Sydén
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SBU  § 51 Dnr 2017/545 009

Motion gällande busstillgänglighet

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Jan Dahlqusit har 2017-05-23 inlämnat 
rubricerad motion.
Förslag
Tillgängligheten att åka ordinarie busslinje som trafikerar Falun-Mora och 
Mora-Falun vid besök till lasaretten i Mora och Falun har försämrats vilket 
försvårar för många pensionärer i Rättvik att åka kollektivt.
Socialdemokraterna föreslår att:

- Kommunen tar upp frågan om trafiksituationen med Region Dalarna.
- Kommunen driver frågan om förbättrade trafikförhållanden med 

utgångspunkt från kommunens invånare.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-08
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Linje 132 är en direktbuss mellan Falun och Mora och härstammar från det 
politiskt antagna beslutet att stråktrafiken ska gå snabbt mellan länets större 
orter. 
Omvägen förbi Mora Lasarett skulle innebära att restiden från Rättvik till 
Mora förlängs, vilket strider mot direktbussarnas syfte. Man har därför 
anordnat en bytespunkt vid Norets köpcentrum där resenärer enkelt kan byta 
buss och ta sig vidare till lasarettet. Alternativt byter man vid resecentrum i 
Mora och slipper då stå utomhus under väntetiden. I Mora bygger man nu 
dessutom om vilket innebär att busstrafiken inte längre kommer att kunna gå 
in och vända vid lasarettet, istället måste man passera lasarettet och åka 
längre norrut på E45 vilket skulle innebära en ännu längre omväg för linje 
132.
När det gäller Falu lasarett stannar linje 132 på lasarettets baksida där det 
finns gott om anslutande turer till huvudentrén. Man kan även byta buss vid 
Knutpunkten eller vid Lugnet och på så vis nå huvudentrén. 
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SBU  § 51 forts.
Att dra in mer landsbygdstrafik till huvudentrén i Falun är inte bra med tanke 
på det stora antalet bussar som redan passerar där. Trafikmiljön är inte 
optimal när stora fordon blandas med många gående och cyklister i 
anslutning till entrén. Det är det dessutom dålig sikt i kurvan som finns i 
anslutning till hållplatsen.
En översyn av stråktrafiken kommer att göras under den närmaste tiden,  
men i nuläget kan vi nog inte förvänta oss en förändring då stråktrafikens 
syfte fortfarande är att vara snabb mellan de större orterna. Det som möjligen 
kan förbättras är anslutningarna, så att väntetiderna vid till exempel Noret i 
Mora och Knutpunkten i Falun blir kortare. Man skulle också kunna titta på 
lösningar där bussen fortsätter till lasarettet efter att ha släppt av folk vid 
resecentrum då man kan behålla den snabba resan mellan centralorterna 
samtidigt som lasaretten nås och servicen ökar för de som behöver det. Detta 
måste i så fall förankras politiskt i Region Dalarna. Kommunen har 
regelbundna diskussioner med Trafikutvecklingsavdelningen på Dalatrafik 
för att förbättra trafiken. Kommunens åsikter är alltid viktiga i 
planeringsarbetet.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse motionen besvarad.
Yrkande
Markus Gavatin (M) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag samt på Markus 
Gavatins (M) yrkande och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller det 
senare.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse motionen behandlad.
___________________ 
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SBU  § 52 Dnr 2017/762 210

Planprioriteringslista

Ärendebeskrivning 
Mark- och planchef Anders Sydén redogör för planprioriteringslista daterad 
2017-09-21.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Planprioriteringslista daterad 2017-09-21 fastställs.
___________________ 
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SBU  § 53 Dnr 2017/610 000

Samrådsyttrande inför tillståndsansökan för utökad 
verksamhet vid Hedlunds Trävaru AB

Ärendebeskrivning 
Hedlunds trävaru AB har planer på att utöka sin verksamhet från dagens 
gällande tillstånd för hantering av 100000 m3 till 225 000 m3 sågade 
trävaror.
Dagens tillstånd från 1996 innefattar även verksamheten vid Husfabriken. 
Den kommande tillståndsansökan ska förutom ökningen av mängden sågade 
trävaror även innefatta den nyuppförda panncentralen. 
Inför en tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet ska verksamhets-
utövaren alltid ha ett samråd med berörda parter som ska ges möjlighet att 
lämna synpunkter på den kommande tillståndsansökan och dess 
miljökonsekvensbeskrivning.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Kommunen är positiv till verksamhetens utökning och möjligheterna till 
ökade arbetstillfället i Furudal med omnejd.
I den kommande tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning bör, förutom det som tagits upp i samrådsunderlaget, även 
följande beaktas:
• Redogör för påverkan på recipienten Skattungen och dess gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten enligt Vattendirektivet. Skattungen har 
idag måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Målet är att 
statusen ska vara god år 2021. 

• Innebär den planerade verksamheten utökning av verksamhetsyta? Var 
sker i så fall den planerade utökningen och innebär utökningen 
ianspråktagande av naturmark med några höga naturvärden?”

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anta yttrandet som kommunens svar till Hedlunds Trävaru AB

___________________ 

  
Sändlista: Hedlunds Trävaru AB

Naturvårdare T Holmberg
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SBU  § 54

Information – Verksamhetsplan/budget 2018-2020

Ärendebeskrivning 
Fritidschef Bo Bifrost informerar om förvaltningens verksamhetsplan och 
budget 2018-2020.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
____________________ 
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