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Detaljplan för 

Lerdal 15:32 m.fl. (Fyrklöverns 
stugby) 

Rättviks kommun 

 

Samrådsredogörelse  Plannr: B331 

 

Inledning 

Allmänt Detaljplan för Lerdal 15:32 har varit ute på samråd. Samrådet 

genomfördes under perioden 9 april 2018 till 22 maj 2018. Under 

samrådet erbjöds möjlighet att inkomma med synpunkter på 

planhandlingarna. 

Denna samrådsredogörelse redovisar inkomna synpunkter samt 

förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den 

fortsatta hanteringen av planärendet. Samrådsredogörelsen informerar 

också om den fortsatta handläggningen av ärendet. 

Under samrådet inkom sex yttranden, varav fyra med synpunkter. 

Yttrandena i sin helhet är diarieförda och finns tillgängliga hos 

Samhällsutvecklingsförvaltningen. 

Samrådskrets Under samrådstiden fanns planhandlingarna utställda i stadshusets 

foajé, på kulturhuset/biblioteket och på kommunens hemsida. De har 

också annonserats i Rättviksnytt.  

  

Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 

 Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter. I 

kommentaren lämnas också förslag på hur inkomna synpunkter 

tillvaratas i den fortsatta planeringen. 

Länsstyrelsen 

2018-05-17 

Frågor som kan leda till att denna plan överprövas enligt PBL 

11:10. 

Hälsa och säkerhet 

Den geotekniska studien kan inte påvisa att området har en erforderlig 

säkerhet mot ras, skred samt att stabiliteten inte är fastställd som 

tillfredställande. En fördjupad geoteknisk undersökning ska därför 

göras för att utreda om säkerheten mot ras och skred är tillfreds-

ställande samt om eventuella åtgärder erfordras. 

Övrigt att beakta 

Natur 

Precis intill planområdet där ny mark ska tas i anspråk ligger det en 

nyckelbiotop med höga naturvärden. En naturvärdesinventering bör 

genomföras på den nya marken som ska tas i anspråk för att identifiera 

hur området ser ut och om det finns några naturvärden.  

Huvudmannaskap 

Om huvudmannaskapet ska vara enskilt, ska det finnas särskilda skäl 

för detta, vilka bör redovisas i planbeskrivningen. 

 

Behovsbedömning enligt 6 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

 Svar:  

Hälsa och säkerhet: 

En geoteknisk utredning har nyligen tagits fram för området norr om 

planområdet (PM Geoteknik – Lissbrändan Rättvik, WSP 2018-06-

01). Resultatet i den utredningen visar att planområdet har erforderlig 

säkerhet mot skred och ras. Baserat på denna undersökning, och 

vetskapen om att marken i planområdet är av samma material och 

karaktär, bedöms planförslaget vara möjlig att genomföra. 

För att med säkerhet bedöma markens lämplighet pågår dessutom 

arbete med att ta fram en geoteknisk utredning för planområdet. 

Denna kommer att bifogas planen inför antagandet och dess innehåll 

redovisas då i planbeskrivningen. Skulle utredningen visa andra 

resultat än de väntade och därmed påverka planområdets lämplighet 

görs ett omtag i planarbetet. 



 
3 (6) 

Planbeskrivningen utvecklas med förtydligande text om områdets 

geotekniska förhållanden och riskerna för skred och ras. 

Natur:  

En översiktlig bedömning av naturområdet i planens södra del har 

gjorts. Skogsområdet är nyligen röjt och delvis avverkat. Kommunens 

bedömer att behovet av att tillskapa nya bostäder är mer prioriterat 

än att bevara just detta skogsparti.   

Planbeskrivningen utvecklas med förtydligande text om närheten till 

nyckelbiotopen. 

Huvudmannaskap: 

Stor del av den allmänna platsen i Rättviks tätort, och delarna kring 

planområdet, har sedan länge enskilt huvudmannaskap och sköts och 

underhålls av vägsamfällighetsföreningar. Detta gäller även 

Rodelvägen.  

Gatorna inom planområdet kommer alltså fogas in i ett befintligt nät 

av gator med enskilt huvudmannaskap. För mest praktiska lösning, 

och av gammal hävd, läggs därför även gatorna i denna plan ut som 

allmän plats med enskilt huvudmannaskap. 

Bebyggelsen inom stugbydelen av området kommer främst att fungera 

som fritidshus, ett boende som används under delar av året, vilket 

ytterligare gör att de lämpar sig väl för enskilt huvudmannaskap. 

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om särskilt skäl 

till beslut om enskilt huvudmannaskap. 

Lantmäteriet  

2018-01-03 

 

Planförslaget anger enskilt huvudmannaskap för allmän plats. 

Frångås huvudregeln med kommunalt huvudmannaskap ska detta 

motiveras. 

I planen finns bestämmelser om fastighetsindelning. Angiven 

avgränsning är linje med kvadrat. Det är på plankartan otydligt då 

vissa linjer har flera kvadrater medan andra helt saknar kvadrater. 

Fastigheten Lerdal 38:21 är lämnad utanför planförslaget vilket 

innebär att där gäller nu gällande plan som anger byggnadskvarter.  

Planförslaget innebär att det kommer att saknas möjlighet till utfart för 

området/fastigheten. 

Lantmäteriet ifrågasätter om område 2 av fastigheten Lerdal 38:21 får 

en lämplig utformning, ett smalt område kvartersmark insprängt i 

naturområde. Kanske bör avgränsningen av planområdet justeras. 

Angränsande planområdets sydvästra del blir ett smalt område med 

byggnadskvarter kvar inom Lerdal 10:49. 

 Svar:  

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om särskilt skäl 

till beslut om enskilt huvudmannaskap. Se förtydligandet ovan.  
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Fastighetsindelningsbestämmelsen tar bort. Detaljplanen reglerar 

endast fastighetsindelningen med bestämmelser om minsta eller 

största fastighetstorlek.  

Efter samtal med berörda fastighetsägare tas fastighet Lerdal 38:21 i 

detaljplanen. Fastigheten ges samma bestämmelser som övrig 

bostadsmark i området vilket innebär att det blir möjligt att uppföra 

ett småhus för bostad på fastigheten. Planen föreslår också att 

område 2 av fastigheten Lerdal 38:21 tas in i naturmarken som del av 

den allmänna platsen inom planområdet. 

De delar ur gällande detaljplan från 1985 som i samrådsförslaget 

lämnades utanför planområdet tas med i granskningsförslaget. Ett 

område med naturmark i planens östligaste del samt del av fastighet 

10:49 i planens sydvästradel tas därmed in i planområdet.  

Miljö- och -
byggnadsnämnden 

2018-05-23 

 

Minska byggrätten från 100 m2 till 80 m2 för område e2. 

Färgsättning ska vara röd, brun eller grå. 

Takbeläggning tegel eller betongtegel. 

Vägbredd och dike nedanför nya tomterna ska utformas med beaktan 

av snörik vinter samt trafiksäkerhet. 

Avseende punkt 6 i PM Geoteknik är nämndens mening att möjlighet 

till krav på geoteknisk undersökning i samband med 

bygglovsprövning borde räcka. 

 Svar:  

Byggrätten ändras till 80 m2.  

En bestämmelser om utformning med en begränsning av färgsättning 

på fasaderna och om takmaterial läggs till på plankartan. 

Bestämmelse om färgsättning formuleras så att dova/dämpade röda, 

bruna eller gråa kulörer ska användas införs på plankartan. Tak-

material styrs så att grå, svarta och mörkröda takpannor av tegel eller 

betong ska användas. 

Området för lokalgatan breddas så att det finns plats och möjlighet att 

anlägga diken i enlighet med det förslag till avvattning som dag-

vattenutredningen föreslår. 

Exploatören vill under planprocessen säkerställa planens 

genomförande med hänsyn till de geoteknisk förhållanden som råder 

på platsen. En utförlig geoteknisk utredning är därför under 

framtagande. 

Planbeskrivningen och plankartan ändras för att återspegla 

ändringarna. Införandet av ny bestämmelser motiveras i text. 

Sakägare 

 

I beskrivningen (sida 13) nämns Rodelvägen bredvid de sju nya 

planerade bostadstomterna. Men det planeras väl inte att Rodelvägen 

skall användas från dessa sju planerade tomter åt sydväst över 

slalombackens område? Det skulle hindra skidåkningen i 

slalombacken vintertid. Jag förmodar att utfart till dessa sju planerade 
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tomter skall ske norrut på de existerande vägarna inom nuvarande 

stugbyområdet fram till Vålsvedsvägen? Stämmer det? 

 Svar:  

De nya tomterna, längs med Rodelvägen, kommer att ha sin primära 

angöring via de befintliga vägarna genom stugbyn. Planförslaget 

påverkar inte möjligheten till skidåkning i slalombacken. 

Synpunkter utan 
erinran 

Följande meddelar att de lämnar planhandlingarna utan synpunkter:  

 Trafikverket (2018-04-12) 

 Skanova (2018-04-26) 

 
Ändringar efter samrådet 

 Följande ändringar har gjorts i: 

Plankartan:  

 Grundkartan kompletteras med fastighetsbeteckningar och 

gatunamn. 

 Plankartans fastighetsindelningsgräns tas bort. 

 Bestämmelser om minsta eller största fastighetsstorlek tillförs. 

 Största tillåtna byggnadsarea ändras till max 80 m2/tomt  

 De delar ur gällande detaljplan från 1985 som i 

samrådsförslaget lämnades utanför planområdet tas med i 

granskningsförslaget.  

 Lokalgatan (Rodelvägen) som försörjer de nya tomterna 

förlängs fram till fastigheten Lerdal 38:21. 

 Plangränsen utökas till att även omfatta fastighet Lerdal 38:21. 

 Planbestämmelse som reglerar högsta byggnadshöjd byts mot 

bestämmelse som reglerar byggnadernas hösta nockhöjd för 

den del av plankartan som berör stugbyn.  

 Gatubredden inom hela planområdet utökas för att ta i 

beaktande de stora snömängder som kan komma samt för att 

inrymma diken för dagvatten.  

 Bestämmelse om att marken inte får hårdgöras tillförs för 

planens västligaste del. 

 Plankartan kompletteras med utformningsbestämmelser för 

färgsättning och takmaterial. 

 Markreservat för underjordiska ledningar tillförs där ledningar 

för el och tele finns inom kvartersmarken 

Utöver listade ändringar ovan har noggrannare mätningar till underlag 

för grundkartan genomförts. Grundkartan har därmed fått bättre 

noggrannhet vilket medfört att vissa av planens gränser justerats. 

Planbeskrivningen: 

 Planbeskrivningen utvecklas med förtydligande text om 

närheten till nyckelbiotopen. 
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 Planbeskrivningen utvecklas med förtydligande text om 

områdets geotekniska förhållanden och riskerna för skred och 

ras. 

 Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om 

särskilt skäl till beslut om enskilt huvudmannaskap. 

 Planbeskrivningen ändras för att återspegla de nytillkomna och 

ändrade planbestämmelserna kartan.  

 Kompletteras under avsnittet om buller med text om 

slalomanläggningen. 

 Kompletteras när det gäller gatubredder och gatans funktion. 

 Kompletteras i avsnittet bebyggelse och karaktär för att 

beskriva nya utformningsbestämmelser för färgsättning och 

takmaterial. 

 Kompletteras vad gäller vatten och avlopp. 

 Text om fastighetsrättsliga frågor utvecklas. 

 Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med text 

som gäller även fastighet Lerdal 38:21. 

Utöver listade ändringar ovan har mindre redaktionella ändringar 

införts i planbeskrivningen.  

 

Fortsatt handläggning 

 Efter plansamrådet har inkomna synpunkter beaktats och planförslaget 

har ändrats. Planförslaget ställs därefter ut för granskning.  

 Rättvik 2018-09-03 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

  

 Anders Sydén 

Mark- och planchef 

 

 


