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SBU  § 15 Dnr 2017/757 450

Avfallsplan 2018-2022, Rättviks kommun – antagande 

Ärendebeskrivning 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006 – 2010 samt 2013 – 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 
lokal nivå (kommun). 
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018 – 2022 har tagits fram via arbete i en 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 mål och åtgärder 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 
oktober – december har samtliga kommuner genomfört utställning och 
remiss av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för 
avfallshantering. 
Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 
avses det gemensamma konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där 
olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 
Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 
inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter. 
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SBU  § 15 forts.
Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 
kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 
planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 
halva vägen uppnåtts 2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 
750 ton minskade koldioxidutsläpp (CO2-ekv) per år efter 2022 (ca 250 
personbilar). 
Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 
kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 
sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska. 
Fler områden kommer att omfattas av konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, 
ex inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler. 
För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under 
planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och 
lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och 
lokala avfallsplanegruppen och förslag till ändring/komplettering framgår av 
bifogad samrådsredogörelse.   
Beslutsunderlag

 Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
för Rättviks kommun (bilaga 1)

 Samrådsredogörelse (bilaga 2)

 Gemensamt faktaunderlag Dalarna som är uppdaterat med 
kundundersökning 2017 (bilaga 3)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för sin del under förutsättningar att planen antas 
av fullmäktige

1. Uppdra till representanter från Rättviks Fastigheter AB, 
näringslivsenheten samt miljö- och byggenheten att delta i den lokala 
avfallsplanegruppen.

2. Utse två representanter som politisk referensgrupp att delta i den 
lokala avfallsplanegruppen (Dala Vatten och Avfalls AB:s styrelse 
har ställt sig till förfogande, styrelsemöte 2018-02-20).
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SBU  § 15 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering enligt bilaga 1. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har 
till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 
2018 – 2022.

5. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen 
under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

6. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till 
kommunstyrelse på reviderade åtgärder i avfallsplanen.

7. Rättviks kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som 
en viktig del i avfallsplanen.

8. Uppdra till kommunstyrelsen att delta i det länsövergripande arbetet 
med att minska matsvinn.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.

___________________
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SBU  § 16 Dnr 2017/60 214

Planbesked, ändring av detaljplan Siljans camping

Ärendebeskrivning 
SBU fattade 2017-01-26 beslut om att ge samhällsutvecklingsförvaltningen 
ett planuppdrag avseende ändring av en del av detaljplan B281. Den aktuella 
ändringen berörde en utökning av campingområdet längst norrut på en 
fastighet som ägs av Kyrkan.
Efter diskussioner med Rättviks camping (Grönklittsgruppen) har det 
framkommit att det finns ett stort behov av att utöka campingområdet. 
Kommunen har nu fått en förfrågan om det är möjligt att ta ett större 
helhetsgrepp över hela campingområdet och se över gällande detaljplaner för 
ett större område. 
Målsättningen är att få till fler campingplatser, anlägga ställplatser för 
husbilar med tillhörande serviceanläggning och latrintömningsstation samt 
eventuellt även införliva Lokstallet i verksamheten.
För att möjliggöra denna utökning av campingområdet måste således en 
ändring av detaljplan B 281 (Del av Kyrkoherdebostället) och en del av 
detaljplan B 302 (Vackert Rättvik etapp 3) genomföras.

Förvaltningens förslag till beslut
Ge ett positivt planbesked för ändring av ovan nämnd detaljplaner.
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan.
Kostnaden för planarbetet delas mellan kommunen och Grönklittsgruppen 
enligt det planavtal som ska tecknas mellan parterna.
Jäv
Hans Furn (C) och Jonny Jones (C) deltar inte i handläggningen och beslutet 
på grund av jäv.
Yrkande
Susanne Säbb-Danielsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
användningen av grönområdet norr om långbryggan fram till camping-
området inte ska förändras.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Kjell Wikströms 
yrkande och finner att utskottet bifaller det senare.
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SBU  § 16 forts.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ge ett positivt planbesked för ändring av ovan nämnd detaljplaner.
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag 

till detaljplan.
3. Kostnaden för planarbetet delas mellan kommunen och 

Grönklittsgruppen enligt det planavtal som ska tecknas mellan 
parterna.

4. I förslaget till detaljplan ska användningen av grönområdet norr om 
långbryggan fram till campingområdet inte förändras.

___________________

  
Sändlista: A Sydén
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SBU  § 17 Dnr 2017/351 214

Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) 
– granskning 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 mfl.) har 
varit ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för den lov-
givna och påbörjade utbyggnaden och för att verksamheten ska kunna 
förvärva marken som bebyggs. Planförslaget ska också möjliggöra eventuellt 
ytterligare framtida expansion av inom fastigheten som omfattar Ore plasts 
verksamhet samt räddningstjänstens lokaler.

Samrådet genomfördes under perioden 4 december 2017 till 30 januari 2018. 
Under samrådstiden fanns planhandlingarna utställda på biblioteket i 
Furudal, i stadshusets foajé, på kulturhuset/biblioteket och på kommunens 
hemsida. De har också annonserats i Rättviksnytt.

Under samrådet inkom 7 synpunkter, varav 4 med erinringar. Synpunkterna 
finns redovisade i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen beskrivs 
också hur synpunkterna beaktats i arbetet med granskningshandlingen.

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning 
och en samrådsredogörelse. 

Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna samhällsutvecklingsförvaltningens samrådsredogörelse. 
Godkänna detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) daterad 
2018-03-02 för granskning. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Godkänna samhällsutvecklingsförvaltningens samrådsredogörelse. 
2. Godkänna detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) 

daterad 2018-03-02 för granskning. 
___________________ 

  
Sändlista: A Sydén
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SBU  § 18 Dnr 2017/107 214

Detaljplan för bostäder på fastighet Lerdal 13:6 – 
samråd 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för bostäder på fastighet Lerdal 13:6 finns nu för 
samråd. Syftet med detaljplanen är att detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna att skapa småhustomter på fastigheten Lerdal 13:6. Planen 
är särskilt utformad för att säkerställa att dagvatten kan omhändertas på ett 
säkert sätt samt för att utsikt ska möjliggöras för både nya och befintliga 
bostäder i området.
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning 
och den behovsbedömning som tagits fram för att utröna om planen kan 
tänkas medföra betydande påverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för 
bostäder på fastighet Lerdal 13:6 daterad 2018-03-06. 
Godkänna förslag till detaljplan för bostäder på fastighet Lerdal 13:6, 
daterad 2018-03-07 för samråd.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för 

bostäder på fastighet Lerdal 13:6 daterad 2018-03-06. 
2. Godkänna förslag till detaljplan för bostäder på fastighet Lerdal 13:6, 

daterad 2018-03-07 för samråd.
____________________

  
Sändlista: A Sydén
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SBU  § 19 Dnr 2018/100 214

Detaljplan för Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) – 
samråd 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) finns nu för 
samråd. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjlig-
göra att friköpa och bygga ut stugorna inom Fyrklöverns stugby inom fastig-
heten Lerdal 15:32. Samtidigt prövar detaljplanen möjligheten att kunna 
skapa ett antal småhustomter, söder om stugbyn, inom ett idag oexploaterat 
område på fastigheten.
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning 
och den behovsbedömning som tagits fram för att utröna om planen kan 
tänkas medföra betydande påverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för Lerdal 
15:32 (Fyrklöverns stugby), daterad 2018-03-06. 
Godkänna förslag till detaljplan för Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby), 
daterad 2018-03-07, för samråd. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för 

Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby), daterad 2018-03-06. 
2. Godkänna förslag till detaljplan för Lerdal 15:32 (Fyrklöverns 

stugby), daterad 2018-03-07, för samråd. 
___________________ 

  
Sändlista: A Sydén
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