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Samhällsutvecklingsförvaltningen

Översiktsplan inkl. LIS-plan
Rättviks kommun
Samrådsredogörelse
Inledning
Bakgrund

I Rättviks kommun pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Översiktsplanen blir, när den är färdig, kommunens långsiktiga
strategiska dokument som ska ge vägledning för beslut om hur mark,
vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram
till år 2030. Till översiktsplanen hör även en LIS-plan som redogör för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Sedan tidigare finns en VA-plan
och en vindbruksplan som har statusen tillägg till översiktsplanen.
Arbetet med att ta fram en översiktsplan följer en process som är reglerad
i plan- och bygglagen (PBL) och där det ingår att öppna upp processen för
dialog med medborgare och remissinstanser.

Så genomfördes
samrådet

Samråd om förslag till översiktsplan genomfördes under perioden 19
februari till 23 april 2018. Länsstyrelsen samt ytterligare två
organisationer fick efter begäran förlängd svarstid till den 7 maj.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet är en del av arbetet
med att sammanställa underlag och material till planarbetet samtidigt som
de som berörs bjuds in att lämna synpunkter
Under samrådstiden ställdes planhandlingarna ut i stadshusets foajé, på
kulturhuset/biblioteket i Rättvik, på biblioteken i Furudal och Boda
kyrkby samt på kommunens hemsida. Vid utställningsplatserna fanns hela
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översiktsplanen och alla dess deldokument samt fyra affischer som
sammanfattar förslaget i stora drag.
Samrådshandlingarna har remitterats till lokala nämnder och bolag,
statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar.
Det pågående översiktsplanesamrådet har också annonserats på
kommunens hemsida, i Dalarnas Tidningar och i Rättviksnytt.
Under samrådstiden hölls två ”öppna hus” där politiker och tjänstepersoner från kommunens samhällsutvecklingsförvaltning under några
timmar berättade om översiktsplanens innehåll och besvarade frågor från
de närvarande. Möten hölls i Furudal och kulturhuset/biblioteket i
Rättviks tätort.
Det ”öppet hus” som hölls i Orestrands servicehus i Furudal den 15 mars
besöktes av elva personer (fem män och sex kvinnor). Efter en inledande
presentation av översiktsplanen vidtog diskussion och frågestund.
Samtalet kom mest att handla om lokala frågor av vikt för Furudal,
framför allt om de LIS-områden som berör bygden.
Veckan därpå, den 20 mars, hölls ”öppet hus” på kulturhuset/biblioteket i
Rättviks tätort. Till mötet kom 32 personer (22 män och 10 kvinnor).
Mötesupplägget var detsamma som i Furudal. Frågor och synpunkter från
publiken handlade främst om formuleringar kring områdesbestämmelser
samt skogsbruk. Samtliga synpunkter återfinns bland de skriftliga
yttranden som kommit in.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har efter förfrågan besökt ett
möte i en av kommunens bygdegårdar och berättat om pågående
översiktsplanering och det material som varit på samråd.
Vad är en
samrådsredogörelse?

Efter samrådet sammanställs och bemöts framförda synpunkter i en
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter
samt förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den
fortsatta hanteringen av planärendet. Ansvariga politiker och tjänstepersoner har läst och diskuterat alla inkomna yttranden.
I samrådsredogörelsen redovisas vissa av svaren i en förkortad version för
att göra redogörelsen mer översiktlig och tydlig. Samtliga yttranden finns
diarieförda och tillgängliga i sin helhet på
samhällsutvecklingsförvaltningen.

Vilka har
lämnat
synpunkter?

Under samrådet har 49 yttranden kommit in från privatpersoner,
organisationer, kommuner och myndigheter. Identiska yttranden som
skickats in av olika avsändare och yttranden med flera avsändare har då
räknats som ett. Antal yttranden som inkommit redovisas nedan:
Privatpersoner: 22
Organisationer: 16
Kommuner: 7
Myndigheter: 4
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De inkomna yttrandena har lämnats in skriftligen via post och e-post, eller
genom att svar lämnats via det webbformulär som funnits på kommunens
hemsida (rattvik.se).

Sammanfattning av inkomna synpunkter
De synpunkter som inkommit har berört såväl formella brister kopplat till
lagkrav som översiktsplanens intentioner och avvägningar och mer
detaljerade form- och/eller språkbrister.
I huvudsak tas följande frågor upp:
Miljö, hälsa och säkerhet
Råvarutillgångar & teknisk försörjning
Areella näringar
Natur- & kulturmiljö
Trafik

Näringsliv, service, verksamheter
Bebyggelseutveckling
Befolkning & arbetstillfällen
Rättvik i regionen
Riksintressen
LIS
Övriga synpunkter
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Yttranden
Nedan listas och kommenteras inkomna synpunkter sorterade utifrån
avsändaren, det vill säga om yttranden inkommit från myndighet,
kommun, organisation eller privatpersoner.
I kommentaren bemöts inkomna synpunkter med kommentar och en
beskrivning av om, och i så fall hur, den tillvaratas i den fortsatta
planeringen. Vissa synpunkter har föranlett revideringar av
utställningshandlingen.
Så långt som möjligt återges de inkomna yttranden i sin helhet. Vissa
yttranden har dock av utrymmesskäl kortats ned och sammanfattats. I
dessa fall har avsändaren informerats om detta.
Samtliga yttranden som inkommit under samrådstiden finns diarieförda i
sin helhet och finns tillgängliga hos Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Privatpersoner
1.

Angående översiktsplanen så är det positivt att kommunen nu har startat arbetet med den
men jag har lite svårt att förstå varför man vill forcera fram den så ”snabbt”? Idag finns
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L. Klockars
Skrivelsen består
av tre inkomna
yttranden. Då
vissa synpunkter
och frågor återkommit har dessa
delar
sammanfogats
och till viss del
sammanfattats.

det en klyfta mellan stad och landsbygd som inte är bra och Rättvik som turistort och
landsbygdskommun borde kunna ta på sig rollen att bättre försöka överbrygga den
klyftan. Därför är det olyckligt att det finns många stycken i dokumentet som innehåller
stadens syn på landsbygden. Man får en känsla av att kommunen är mer nöjda av att man
fyllt i ett dokument med massa text än vad det faktiskt innehåller.
När man läser förslaget till nya översiktsplanen för landsbygdskommunen Rättvik blir
man därför något bekymrad när man på väldigt många ställen kan läsa stadens syn på
landsbygden.
Exempel:
1) Skogsbruket. Skriv om allt som står om skogsbruket och lyft upp det som kan
underlätta och stärka denna så viktiga näring för Rättvik. För att överbrygga glappet
mellan landsbygd och stad skulle man kunna fundera på vad man kan göra för att
"utbilda" turistande stadsbor hur viktig skogen är för Sverige, Rättvik och en klimatsmart
framtid.
Beskrivningen av skogen och skogsbruket är väldigt förvånande läsning för att komma
från en centerstyrd landsbygdskommun som är starkt beroende av skogsnäringen.
Förutom att man lagt in texter som antyder inskränkningar i äganderätten så har man
även lagt in direkta faktafel såsom ”Det finns en stor potential för att utveckla ett mer
extensivt hyggesfritt skogsbruk i kommunen”. Det senare belystes även med all
önskvärd tydlighet av lokal skogsentreprenör under samrådsmötet i kulturhuset.
Det bör förtydligas i texten vilka delar man har tänkt applicera på kommunens egen skog
och vilka delar man även tänkt försöka ”tvinga” på privata markägare. När man skriver
in krav på kommunens marker så bör man även reflektera över vem det är som äger
kommunens marker, vad skulle majoriteten vilja att det stod här?
Det är bekymmersamt att Rättviks kommun verkar ta så lätt på äganderätten och det vore
nog bra om man läste intervjun med Annie Lööf i DI 28/2 ”Värna äganderätten i skogen”
för att förstå hur viktig den är för den svenska ekonomin.
Mitt förslag/synpunkt är att kommunen vänder sig till experter inom den privata
skogsnäringen för att få till texten om skogen och skogsbruket på ett bra sätt eller så
ringer man en kommunkollega i Malung (Mats Larsson) och får hjälp.

1.1 Svar:

Text och planeringsinriktning om skogsbruket har reviderats. Kommunens och
översiktsplanens intentioner är att hyggesfritt skogsbruk ska ses som ett komplement till
trakthyggesbruk när det är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller
med hänsyn till rekreationsvärden. Kommunen kan inte ”tvinga på” privata
fastighetsägare ett visst skogsbruk och intentionerna är inte att inskränka äganderätten,
men genom översiktsplanen och genom att föregå med goda exempel kan kommunen
uppmuntra till ett skogsbruk som är långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
2) Rörliga friluftslivet. Som markägare och friluftsmänniska så blir jag väldigt besviken
och ledsen när jag läser texten om hur det rörliga friluftslivet ska få påverka den enskilda
markägarens rätt att bruka sin mark. Det här är en text som passar för en storstad men i
Rättvik kommer den bara att skada. Resultatet kommer bli att vi har färre elljusspår,
motionsspår osv då det inte kommer att finnas någon markägare som kommer att vilja ha
ett spår på sin mark om man risker att förlora sin äganderätt. Det kan knappast vara det
som var målet?
Med nuvarande skrivning så kan man bara säga att markägarna kring Tolvåsspåret drog
sig ur i tid… I Rättvik saknas det inte skog att utöva friluftsliv i (inte ens om du bor i
centrala Rättvik har du längre än 1 km ut till skogen) utan det vi saknar är markägare
som får den stöttning dom behöver för att upplåta mark till det allmänna. Följer man
turerna kring Tolvåsspåret så inser man att detta inte är självklart för de styrande i
kommunen att man ska stötta markägarna (och därav resultatet) och jag hoppas därför att
kommunen kan tänka igenom detta och få till en text som kan resultera i bättre samarbete
mellan markägare och friluftsliv i framtiden. I översiktsplanen ställs dom mot varandra
och är inget annat än idioti och det enda man kommer uppnå är en massa bråk.
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Mitt förslag/synpunkt är att kommunen vänder sig till LRF eller andra experter för att
reda ut vad kommunen borde göra för att stötta de markägare som ställer upp och
upplåter mark till det allmänna. Se till att vara lite innovativa och hitta en egen Rättviksmodell som vi kan exportera till resten av Sveriges kommuner. Det enda som nuvarande
modell (den som beskrivs i översiktsplan) har bevisat är att den leder till färre skidspår,
leder och bråk. Vi kan bättre än så här i Rättvik. Se till att stryk eller omarbeta den text
som säger ”I områden som är av särskilt betydelse för det rörliga friluftslivet bör
skogsbruket anpassas på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkas negativt”.
Vidare bör skrivningen om bullerfritt helt tas bort med tanke på att vi i Rättviks kommun
inte saknar stora arealer av skog där det rimligtvis är tyst hela året runt, eller har man
tänkt sig att hamna i samma klavertramp som Bollnäs kommun gällande detta?
Det vore väldigt dumt om man i en översiktsplan för en landsbygdskommun skriver in
att det rörliga friluftslivet ska ha företräde över skogsbruket. I lantbrukstidningar har det
stått ett antal artiklar om markägare som får äganderätten påverkad pga att dom varit
snälla och låtit någon göra ett skidspår på sin mark (dessutom har man diskussioner från
Sörskog och Tolvåsspåret i minnet), detta är därför något som de flesta
lantbrukare/markägare är medvetna och vissa fall oroliga över. De flesta spår i
kommunen går idag över privat mark och dom sköts på privat initiativ och det vore
väldigt dumt om kommunen spädde på den oro som finns så att någon markägare väljer
att ta bort sin mark. Jag kan förstå att man vill skriva om det rörliga friluftslivet i en stad
men med väldigt mycket folk på en liten yta men ser inte varför denna skrivelse ska
finnas med för Rättvik, den kommer bara att förstöra mer än den hjälper.
1.2 Svar

Bevarandevärdet för friluftslivet är främst knutet till kulturbygderna och vattendragen.
Kommunens syfte med skrivningen att ”skogsbruket anpassas på ett sådant sätt att
friluftslivet inte påverkas negativt” avser kommunens egna skogsinnehav. Pågående jord
och skogsbruk påverkas inte av riksintresse för friluftsliv (Naturvårdsverket). Text och
planeringsinriktning har reviderats.
Kommunens betonar vikten av god kommunikation mellan kommun och fastighetsägare i
exempelvis frågor om friluftsområden. Detta tydliggörs i en planeringsinriktning under
avsnittet friluftsliv.
Stora opåverkade områden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär enligt 2 § 3 kap i Miljöbalken.
Det är bakgrunden till att ”opåverkade områden” pekas ut i karta 6, samt
planeringsinriktningen ”större sammanhängande bullerfria och opåverkade
naturområden ska värnas för utveckling av naturturism”. Även här ska detta inte
påverka jord- och skogsbruk.
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3) Jordbruk/lantbruk. Rättviks kommun bör verka för att lantbruk är en del av den
normala vardagen i samhället. Att verka för utökad lovplikt för nyttobyggnader inom
jordbruk/lantbruk med hänvisning till grannosämja känns därför helt fel. Man borde
istället fundera på vad man kan göra för att stärka inte bara de stora gårdarna utan även
de små lantbruken som hjälper till med att hålla landskapet öppet.
I Kapitel 9.2.2 bör följande mening ändras då den är direkt felaktig: ”För några byar
söder om Rättviks tätort finns beslut om att ta fram områdesbestämmelser för att
åstadkomma detta.”. Det finns idag inga kommunala beslut om områdesbestämmelser
för några byar söder om Rättviks tätort. Det pågår diskussioner med Utby idag men där
har man ännu inte tagit några beslut att det ska bli av. Förutom att meningen är direkt
felaktig så ser vi inte heller vad den tillför i den föreslagna översiktsplanen och anser
därför att den ska strykas ur dokumentet. Översiktsplanen kommer även att användas av
andra myndigheter när man ska utvärdera eller ta beslut för området och om det då står
att områdesbestämmelser ska tas fram för ”några byar söder om Rättvik” så kan det
hända att man väntar med beslut tills dessa bestämmelser är på plats. Detta kan göra att
investeringar skjuts på framtiden eller aldrig blir av och det vore väldigt olyckligt. Av
den anledningen bör den här meningen strykas.
Mitt förslag/synpunkt är att ”några byar söder om Rättvik” stryks från dokumentet med
ovanstående motivering. Sista stycket i kapitel 9.2.2 bör uppdateras i enlighet med det
informationsblad som kommunen har skickat ut angående områdesbestämmelser.
Stycket bör ändras till följande text:
”En förutsättning för områdesbestämmelser är att det måste finnas ett brett stöd och
samförstånd med markägare och boende i varje by. Bestämmelserna utformas utifrån
behoven och förutsättningarna i varje by och tydliggör hur kommunen, boende och
markägare vill att marken inom området ska användas och vilka restriktioner som ska
gälla.”
Vad jag har förstått så är nu de flesta politiker eniga att det inte ska stå något om beslut
om områdesbestämmelser i södra Rättvik.
1.3 Svar:

Texten om områdesbestämmelser har reviderats och meningen om att det finns ett beslut
om att ta fram områdesbestämmelser har strukits. Syftet med områdesbestämmelser är
att se till att översiktsplanens intentioner följs i områden som inte behöver
detaljplaneras. Det handlar bland annat om att skapa tydlighet och underlätta vid
bygglovsärenden samt säkra en likvärdig och rättvis bedömning över tid.
Gång- och cykeltrafik:
Det finns en väldigt viktig kommentar gällande säkerheten kring våra skolor ”Likaså
måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas i anslutning till flera skolor i kommunen.” Tyvärr så
går det inte att utläsa så mycket i planinriktningen vad man tänkt göra med detta.
Som exempel kan vi ta byskolan i Söderås där det bara är ren tur att det ännu inte har
skett någon olycka. Skolbuss, stressade småbarns-föräldrar i bil och barn ska samsas på
den smala byvägen vilket är en omöjlighet. I pressade situationer får det lösa sig genom
att barn får hoppa ner i diket.
Det här är en fråga som måste lyftas högre om inte så kan i alla fall inte ansvariga nu
säga att dom inget visste om det värsta skulle hända.
Mitt förslag/synpunkt är att kommunen skriver in att trafikmiljön kring våra skolor ska
vara säker och oavsett om barn cyklar eller går. Fint att tänka på de så hett eftertraktade
turisterna men se till att vi värnar säkerheten för barnen innan vi svävar ut och ser en
semestrande Björn Ulveus på cykel i Rättvik framför oss.

1.5 Svar:

Brister i trafikmiljön kring kommunens skolor är mycket riktigt något som
översiktsplanen lyfter och som är viktiga att åtgärda. En säkrare trafikmiljö vid skolorna
kan åstadkommas genom fysiska åtgärder, men också genom beteendepåverkande
åtgärder och en bättre trafikplanering. Översiktsplanen innehåller inga specifika
åtgärder utan ska fungera som inriktning för framtida arbete med trafiksäkra skolvägar.
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2.
M. Göras

Då bykaraktären och eller de öppna landskapen har stora värden är det inte lämpligt att
nyttobyggnader för jordbruket eller tillbyggnader på den traditionella bebyggelsen kan
göras utan bygglov.
Kommentar: Att i text efter text skriva om det öppna landskapets betydelse och sen
kräva bygglov på nyttobyggnader för näringen som skapar det öppna landskapet kan väl
inte vara annat än kontraproduktivt.

2.1 Svar:

Översiktsplanen försöker beskriva en problematik som ibland uppstår i områden på
landsbygden som saknar detaljplan och har höga kulturmiljövärden. Här är det inte
alltid tydligt hur bebyggelse ska anpassas till dessa värden. Kommunen ska enligt planoch bygglagen ta hänsyn till allmänna intressen, som t ex kan handla om kultur- och
naturvärden, och väga dessa mot andra allmänna eller enskilda intressen i plan- och
lovärenden. Områdesbestämmelser kan vara ett verktyg som underlättar en sådan
avvägning och säkerställer en likvärdig bedömning i varje enskilt ärende.
Områdesbestämmelsernas syfte är inte att försvåra för enskilda jordbrukare eller andra
boende på landsbygden utan värna sådana allmänna intressen som t ex
kulturmiljövärden eller att inte jordbruksmark ska splittras upp. Se även svar 1.3.
Kommunen består huvudsakligen av vidsträckta skogsmarker med våtmarker, sjöar och
vattendrag.
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen är det moderna skogsbruket.
Samtidigt är det en viktig näring, för att behålla naturvärdena i skogen krävs en
kombination av naturvårdshänsyn, alternativa brukningsformer och skydd.
Kommentar: Att beskriva skogsbruket som det största hotet i kommunen känns som
totalt fel när det är en förutsättning för en av kommunens största arbetsgivare (hedlunds
sågen/husfabriken).
Hänsyn tas i det moderna skogsbruket och den delen jobbas det med varje dag inom
skogsnäringen.

2.2 Svar:

Skogsbruket är en mycket betydelsefull näring för Rättviks kommun, men det innebär inte
att det inte finns möjligheter att hitta samexistens för ekonomiska och ekologiska
intressen för kommunens eget skogsbruk och övrigt skogsbruk. Formuleringen i
översiktsplanen är dock olycklig och kommer att revideras.
Vildmarksspåret/Kopparrännsspåret har stor betydelse för längdskidåkning vintertid, har
goda utvecklingsmöjligheter och lockar också många besökare från andra kommuner.
Kommentar: Har inte kommunen dragit någon lärdom av turerna kring tolvospåret. Ni
skryter om Kopparrännsspåret och dess utvecklingsmöjligheter, men, vems mark går
spåret på då? Jo, det är ju den privata markägaren som ni menar inte ska få uppföra
nyttobyggnader utan bygglov? Tror ni på fullaste allvar att spåret kommer att bli kvar?
Det kommer naturligtvis att sluta på samma sätt som historien visar.

2.3 Svar:

Kommunens lärdom av hanteringen av Kopparrännsspåret är vikten av kommunikation
mellan kommun och fastighetsägare (vilket inte fungerade tillfredställande i det aktuella
ärendet).
Tätortsnära skog ska hanteras med hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen
av skötsel ska avsättas i skogsbruksplanen.
Kommentar: Vad får det hyggesfria skogsbruket för konsekvenser för landskapsbilden?
Om man eftersträvar ett hyggesfritt skogsbruk där skogen förblir gammal finns bara ett
alternativ – att bläda. Blädning är en svår konst som ställer krav på både skogen och
skogsägaren. Skogen måste vara fullskiktad- det måste finnas träd i alla storleksklasser,
och mer av det mindre träden. Och det fungerar bara för skuggföredragande trädslag som
gran. Man bör också vara medveten om att hyggesfria metoder som bygger på upprepade
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gallringar normalt ger lägre virkesproduktion och lägre inkomster och att pionjärträd
som tall och björk får det tuffare.
Det som står ovan är direkt hämtat från skogforsk på deras hemsida.
Fundering: kan kommunen på fullaste allvar mena att vi ska gynna granskogsbruket i det
öppna landskapet och närmiljön i våra byar?
2.4 Svar:

Texten i översiktsplanen bygger på kommunens egna antagna riktlinjer för kommunens
skogsinnehav. Texten har reviderats så att detta tydligare framgår.
Hyggesfritt skogsbruk på kommunens egna skiften har bedömts som lämpligaste metoden
i områden som ligger tätortsnära eller där det bedrivs ett rikt friluftsliv. Hyggesfritt
skogsbruk, där det ska tillämpas, bedöms ge mindre negativ påverkan på
landskapsbilden än hyggesbruk. Dock är formuleringen olycklig då den tycktes innefatta
all skog kring Rättvik och stycket har reviderats.
Det finns en stor potential för att utveckla ett mer extensivt hyggesfritt skogsbruk i
kommunen. Detta gäller särskilt i anslutning till tät bebyggelse där skogen används som
strövområden av närboende. Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för
skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att bruka skogen utan
att marken kalhuggs.
Kommunen ska vara ett föredöme som skogsägare när det gäller hänsynstagande till
sociala värden och natur och kulturvärden samt att förvalta skogen på ett ansvarsfullt
sätt.
Hyggesfritt skogsbruk ska eftersträvas för tätortsnära mark.
Kommentar: se kommentaren till hyggesfritt ovan.
Den mesta skogen är ju privat ägd, ska kommunen påverka hur vi som privata ägare
sköter våran skog?
Om kommunen skulle börja med att sköta sin skog så skulle man ha möjlighet att bli ett
föredöme.
Jag har själv gjort markbyte med kommunen det senaste året och när vi skulle genomföra
det och tittade på eventuell bytes mark så var kommentaren på dom flesta bestånden i
kommunens innehav ”åtgärd snarast” . Det kan inte vara att vara föredöme att ha
bristande skötsel av sina skogar med tanke på kommande generationer. Börja med att
sköta skogen på ett konventionellt sett, med betoning på sköta innan ni trasslar in er på
annat.

2.5 Svar:

Kommunens antagna riktlinjer för skogsbruk har förtydligats i översiktsplanen. Där
framgår det att kommunens skogsinnehav tjänar andra syften utöver virkesproduktion.
Den stora andelen skogsmark som inte ägs av kommunen gör att möjligheter att påverka
hur skogsbruket bedrivs är begränsade. På grund av detta finns svårigheter i att påverka
skogsbruket till mer hyggesfri produktion.
Kommentar: Är det kommunens mening och mål att få flera skogsägare eller så många
som möjligt att börja bruka sin skog hyggesfritt ? så tolkar jag texten.

2.6 Svar:

Kommunen har inte mandat att gå in och påverka hur enskilda markägare sköter sin
skog däremot är kommunen som skogsägare nyfiken på alternativa skötselmetoder som
är långsiktigt hållbara och möjligheterna till att föregå med gott exempel och uppmuntra
alternativa skötselformer. Stycket har reviderats och översiktsplanen har kompletterats
med information om kommunens antagna riktlinjer för skogsbruk och de intressen som
kommunen genom riktlinjerna ska tillgodose.

3.

På MÅNGA ställen, i den löpande texten och på kartor, står det Boda när Boda Kyrkby
är mer korrekt. (Boda börjar i Solberga och fortsätter upp till och med Gulleråsen)

G. Hagelin

Allmänna kommentarer:
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Yttrandet är långt
och relativt detaljerat varför det inte
redovisas i sin helhet. Redaktionella
synpunkterna och
förslag på förbättringar har inarbetats. Frågor som
ställs i yttrandet
eller synpunkter
som inte föranlett
revideringar eller
som av annan
anledning behöver
bemötas redovisas i
samrådsredogörelsen.

3.1 Svar:








I april 2017 skickade Bysamfälligheten i Gulleråsen en skrivelse till kommunen
om den totalt ohållbara trafiksituationen på väg 301 genom byn. Någon
reaktion på denna skrivelse har vi inte fått och vi noterar med besvikelse att
frågan inte heller behandlas i FÖP.
Namnen på avsnitten är missvisande. Del 2 kallas för Planförslag utan att
innehålla någon som helst plan. Avsnittet är fylld med texter om vad som ska
ingå i planen samt i en del fall förutsättningar för detta. Del 3 kallas
Genomförande och konsekvenser men innehåller texter till en plan.
Tidsaspekterna är över huvud taget vagt hanterade i FÖP.
I kapitel 1.5 står det att Del 2 avslutas med en områdesanvändningskarta.
Någon sådan har jag inte hittat!

Kommentarer del 1:


I rimlighetens namn måste det väl finnas fler sätt än LIS för att få till
landsbygdsutveckling?

I översiktsplanen föreslås fortsatt arbete med trafiksituationen vid väg 301 utreds i en
åtgärdsvalsstudie. Beskrivningen av trafiksituationen på väg 301 har utvecklats. För mer
information Bysamfällighetens skrivelse, och hanteringen av den, hänvisas till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Kommunen delar åsikten om att stora delar av del två innehåller planeringsförutsättningar. Planförslaget är i detta fall de planeringsinriktningar som ska fungera
vägledande i den fysiska planeringen. Syftet med del tre är att visa på konsekvenser och
åtgärder som kan motverka eventuella negativa konsekvenser.
Översiktsplanen innehåller ingen områdesanvändningskarta. Den framtida markanvändningen framgår översiktligt i utvecklingsstrategin och LIS-kartorna. Övriga kartor är
hänsynskartor. Samtliga kartor kommer ligga till grund för fördjupade planer, vilka
kommer att redovisa markanvändningen.
Avsnittet om landsbygdsutveckling har nyanserats.
Kommentarer del 2:




3.2 Svar:

Är ett Riksintresse obligatoriskt dvs tvingande? Hur gör man om Riksintressen
kolliderar med lokala intressen?
Det finns intressant natur som borde skyddas och/eller göras tillgängliga för
friluftsliv väster om Gulleråsen och SV om Dalbyn.
Det finns områden utpekade för vindbruk som inte går ihop med andra
riksintressen, värden för friluftsliv, natur och kultur. Vem har gjort detta
utpekande (staten, kommunen, konsulter)?

Riksintressen ska behandlas och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att
det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar
mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. Tanken är också att riksintressena ska
kunna bli föremål för diskussion och utveckling men även ifrågasättande och förändring.
När det gäller det utpekade området för vindbruk, väster om Gulleråsen, är det
energimyndigheten som pekat ut detta. De utpekade riksintressena fanns inte framtagna
när nu gällande vindbruksplan för Rättvik togs fram. Detta innebär att kommunen inte
gjort några bedömningar av området i relation till andra intressen. Detta kommer att
hanteras i revideringen av vindbruksplanen som blir ett tillägg till översiktsplanen. I
revideringsarbetet ingår att ta ställning till riksintresseområdena i relation till övriga
kommunala värden. Vindbruksplanen kommer att hanteras i likhet med översiktsplanen,
vilket innebär tillfällen för allmänhet m fl att lämna synpunkter och kommentarer.


Synpunkter kring redovisning av Fornlämningar och Kulturlämningar.
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3.3 Svar:

Texten om fornlämningar och kulturlämningar har reviderats bl a utifrån synpunkterna.
Det är svårt att redovisa alla lämningar på karta med den skala som används, men både
FMIS och Skogens pärlor används som underlag i den fysiska planeringen. Detta har
förtydligats i text.




3.4 Svar:

”För att behålla naturvärden i skogen krävs en kombination av
naturvårdshänsyn, alternativa brukningsformer och skydd. Vem bevakar att så
sker?
I andra stycket på sidan 64 talas om 12 naturminnen och 9 speciella träd.
Länsstyrelsen har i rapporterna 2006:22 och 2012:09 pekat ut 13 naturminnen
och 10 skyddsvärda träd i kommunen. Är det samma eller andra träd än de som
omnämns i FÖP?
I högra marginalen på sidan 75 omnämns ett dokument som jag förgäves
försökt få tag på via er hemsida och er webmaster. Ni kanske kan hjälpa mig.

Övervakning av skogsbrukets naturhänsyn ligger inom Skogsstyrelsens ansvarsområde.
Det korrekta antalet naturminnen är 13 varav 9 utgör speciella träd.
Om det är kommunens riktlinjer för skogsbruk som efterfrågas finns den under
kommunens hemsida för ”Regler och styrande dokument”




3.5 Svar:

Kapitel 12.3.2 och karta 5: I Skogens pärlor finns betydligt fler skyddsvärda
och vackra områden angivna än vad som tas upp i FÖP där endast en bråkdel
tas upp.
Kapitel 12.3.5: I fjärde stycket talas om ett mål på 20 %. Vad är procenttalet
idag? Vad har kommunen för planer för att uppnå dessa 20 %?
DET ÄR HÖG TID ATT SE TILL ATT DET SOM FINNS KVAR AV
URSKOGEN PÅ HALGONBERGET FÅR ETT ADEKVAT SKYDD.

Eftersom översiktsplanen ska beskriva så många olika typer av värden måste ett urval av
vilka värden man redovisar göras för att dokumentet ska bli överskådligt. Kommunen
har valt att inte redovisa alla skyddsvärda/värdefulla skogsmiljöer utan hänvisar nu
vidare till Skogens pärlor (Skogsstyrelsens hemsida). Övriga mindre naturmiljöer ingår i
större landskapsavsnitt eller riksintressen.
Det är oklart idag hur mycket skog som har skyddats dels för att man tvistar om vad som
betecknas som skydd och inte, dels för att inrättandet av naturreservat och biotopskydd
går framåt i snabb takt. Dock är det fastslaget att vi inte nått målet 20 %. Ansvariga för
att målen ska nås är främst Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna.
Kommunen har reviderat översiktsplanens avsnitt om Halgonberget och kompletterat
med de nya förslagen på värdetrakter för skog.





Går man in på dalarnasvatten.se hittar man 6 dokument med bäring på Rättviks
kommun. De innehåller mycken Information som i varje fall författarna till
Kultur och Naturavsnitten i FÖP borde ta till sig.
Kapitel 12.3.8. I den inramade rutan bör finnas en punkt med samma text som
den femte punkten men riktad mot skogsområdena.
Länsstyrelsen har i sin Våtmarksinventering pekat ut 117 områden i Rättviks
kommun. 35 av dem i klass I och II. Dessa myrar är rätt stora. Jag hittar inte
alla i karta 6.
Kapitel 12.4 inklusive karta 6. Här har man helt missat de stora skogarnas värde
för friluftslivet. Området norr om Furudal är märkvärdigt tomt på karta 6. Är
kommunen inte intresserad av Ore skogsrike? Länsstyrelsen har sin utredning
från 1988 pekat ut 72 områden i kommunen som värdefulla för Naturvård och
Friluftsliv. Jag saknar många av dem i FÖP.
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3.6 Svar:

Översiktsplanen ska vara översiktlig och även om det finns mycket och matnyttig
information om våra natur- och kulturvärden så är det inte möjligt att ta med allt.
Avsnitten om kulturmiljö har dock reviderats.
Det är inte möjligt att ange alla områden med naturvärden då kartorna skulle bli
svårtydda. Kommunen väljer därför att hänvisa vidare till annat underlag.
Kommunen väljer att främst ange de områden som pekats ut som riksintresse,
värdetrakter eller skyddade. Att ange alla områden med värden skulle göra dokumentet
svåröverskådligt och tyvärr är rapporter av äldre slag till viss del inaktuella.








3.7 Svar:

Andra stycket i kapitel 14.1.1: Vilket kalkverk?
Kapitel 14.1.2: Av allt att döma pågår (smyg-?)projektering av ett nytt
kalkbrott vid Hansänget mellan Boda Kyrkby och Änderåsen.
Kapitel 14.2.1: Till vattenkraft hör ofta kraftverksdammar och vattenmagasin.
Det finns en kraftverksdamm i form av Tranusjön NV om Furudals bruk. Där
tillät man för några år sedan en höjning av dämningsnivån, vilket bland annat
medförde att en av kommunens bästa lokaler gör Mosippa dränktes. Liknande
tilltag bör bevakas/hanteras/motverkas i FÖP.
De stora sjöarna Oresjön, Skattungen, Siljan och Ljugaren är vattenmagasin.
Periodvis har de mycket låg vattennivå vilket är tillåtet enligt gamla
vattendomar. Kommunen borde verka för att dessa domar ändras så att lägsta
nivån inte tillåts vara så låg. Flera av vattenkraftverken i kommunen är små,
men då vi siktar på ett fossilfritt samhälle bör kommunen satsa på att behålla
dessa. Alla bidrag räknas Det har tidigare funnits ännu fler små kraftverk
(Fjäckan, Arvet, Gillerfors med flera). Det kanske är dags att återuppliva dem.
De dammar som då kommer att finnas kan hjälpa till att lösa problemen i
kapitel 15.4.
Kapitel 12.4.2: Här borde man även ta med områden med rik flora. Det finns
många som tycker om att njuta av floran. Ett exempel är Solberga kalkbrott
med unika geologiska, botaniska och entomologiska värden.

Rättviks kalkbruk ska det vara. Tack för påpekandet!
Tidiga prospekteringar nämns inte i översiktsplaner.
Översiktsplanen ska bland annat ta hänsyn till MKN för vatten. Avsnitt om sådant har
kompletterats. Däremot är en översiktsplan inte ett dokument som ska gå ner i detaljnivå
och uppge specifika lokaler för skyddsvärda arter. Detta kan komma att hanteras i
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner eller som i det aktuella fallen tillståndsprövning
enligt Miljöbalken.
Översiktsplanen ska hantera vattenkraftsfrågorna på ett översiktligt plan, dock inte ta
ställning till enskilda domar och dammar/kraftverk såvida de inte ägs av kommunen
själva.
Solberga anges nu som ett botaniskt intressant besöksmål.



3.8 Svar:

Vad är en sprickgrotta?
Varför inte uteklassrum vid varje skola?

En sprickgrotta är en förskjutningsgrotta, en grotta som uppkommit genom
förskjutningar eller sättningar i berget.
För närvarande finns det projektanslag för en förstudie. Utifrån vad förstudien kommer
visa kommer ett antal uteklassrum föreslås, förhoppningen är att det blir fler än två. I
vissa fall kommer ett uteklassrum kunna användas av flera skolor.



Finns det verkligen någon i kommunen som är beroende av jakt och fiske för
sin försörjning ?
Finns det inte ett fjärrvärmenät i Furudal?
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3.9 Svar:

14.3.2: Här borde det läggas in en text om förbättrad tillgänglighet dvs frihet
från störningar. Speciellt för lågspänningsnätet som på många håll är gammalt
med luftledningar och t.o.m. blanktråd.

Jakt- och fiske är av betydelse för kommunens invånare dock är det oklart hur många
som är beroende av jakt- och fiske för sin försörjning. Tveklöst är det ett stort
fritidsintresse.
Nej.
Översiktsplanen är inte rätt forum för att påverka kommunens dialog med Dalakraft.





3.10 Svar:

Tredje texten i rutan i kapitel 14.2.2 samt inledningen till 9.3.1: Varför det? Är
det inte att lägga sig platt inför krav från överheten.
Kapitel 14.5.2: Jag blir inte klok på texten i detta avsnitt. Täcker man in även de
som får slamtömning av sina egna avloppsbrunnar ?
Vad är spillvattennätet?
Kapitel 15.1: Kapitlet fokuserar på buller från trafiken, Men det finns en del
industrier mm i kommunen som bullrar rätt mycket.

Riksintressen oavsett slag ska redovisas i översiktsplanen.
Stycket har reviderats och är förhoppningsvis mer tydligt nu.
Spillvattenledning är i princip samma sak som avloppsledning.
Översiktsplanen ska behandla de större bullerkällorna i kommunen. Av stycket framgår
det nu att även vissa industrier och täktverksamhet kan orsaka buller.






3.11 Svar:

Kapitel 15.3 och karta 8: Har det inte funnits ett impregneringsverk i Furudal?
Kartan ät lite otydlig. I norra Boda finns en prick för deponi. Men det finns
minst två.
Kapitel 15.4. Problemet med översvämningar vid skyfall etc. kan väl delvis
undvikas om vattenmassorna tillfälligt magasineras i våtmarker eller dammar.
Därför bör man inte fortsätta den rivning av dammar som pågår. Kalhyggesbruk
är inte heller bra för att ”spara” vatten i naturen.
Kapitel 11 och/eller 14.3. Här bör läggas in krav på vägbelysningen, vilken idag
sköts av Dala Energi även på Enskilda vägar. Belysningen är dålig på många
håll i byarna och underhållet är kraftigt eftersatt. Kommunen och Dala Energi
tycks dessutom har olika uppfattningar om vad som anser vara rimlig tid för att
laga trasiga lampor etc.
Kapitel 12.4.7 med flera. Det finns ju även ”oblodiga” former av jakt.
Exempelvis fågelskådning och viltsafaris.

Kartan är översiktlig och prickar som ligger nära varandra kan på denna skala kan
ibland sammanfalla. Endast de som har klass 1 och 2 anges. Deponierna/tipparna som
nämns i yttrandet kan vara av lägre klass eller helt oklassade och ska därmed inte anges
i översiktsplanen.
Vid rivning av dammar ska även hänsyn till andra intressen tas vilket görs i
tillståndsansökningarna för utrivning.
Frågor om enskilda ärenden om belysning får hanteras av förvaltningen.
Avsnittet om friluftsliv har kompletterats med kort text om fågelskådning med mera.



12.4.5: Här talas on Granåsen. Men den ligger väl i Faluns och Leksands
kommuner.
I 12.2.5 och flera ställen talas om den värdefulla Landskapsbilden. En väsentlig
del av denna är sjöarna och deras vattenspeglar. Det torde då vara ett intresse att
bevara dessa. Tyvärr pågår idag aktiviteter för att ta bort vattenspeglar genom
att riva dammar. Dessa aktiviteter är kontraproduktiva och bör stoppas då
kommunen säger sig värna om Landskapsbilden.
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3.12 Svar:

Avsnitt 6.7 och karta 1 ger en del frågor. På kartan ser det ju bra ut med ett stort
område som man tror har någon form av skydd. I själva verket är det mesta
kalhugget där och markberett ibland med brutala metoder. Område innefattar
fler fäbodar än Dansbodarna (Bondbodarna, Myggbo, Långbodarna,
Bergbodarna och kanske fler, kartan är otydlig). Vilket reellt skydd har de?
I avsnitt 6.7 står det ”fäbodar med tillhörande brukningslandskap”. Detta
landskap bestod inte bara av fäbodtäkten utan till största delen av den
omgivande skogen. Denna är som sagt till stor del borthuggen i området.Finns
det en bättre karta någonstans?
Näst sista punkten i rutan på sidan 30. Varför lägga krut på det? Är det inte bra
att ha ett område med dubbelt skydd?

Det är en kommunöverskridande trakt och därför tas den upp här.
Utrivning av dammar föregås av tillståndsprövningar och där beaktas diverse aspekter
och det är inte alltid man kan ge landskapsbilden företräde. Det är också en fråga om
vilken skala man hänvisar till när det gäller landskapsbilden och kommunens
förhoppning är att översiktsplanen är förtydligad i detta avseende.
För tydligare karta hänvisas till Länsstyrelsens RUM-material som går att hitta på deras
hemsida. I kartan går att få mer information om status mm.
Detta är främst en fråga om tydlighet och påverkar inte riksintressenas syften.
Kommentarer del 3:




3.13 Svar:

Apropå områdesbestämmelser för byar: vad gör man för de kultur- och
naturmiljöer som ligger utanför byarna?
Buller uppstår vid andra verksamheter än trafik. Man bör väl ta hänsyn till allt
slags buller vid alla aktiviteter i FÖP?
I kapitel 16.1 talas om prioriteringar osv för kommunens nämnder,
förvaltningar och bolag. Här kanske man även bör ta upp
bemanning/kompetens. Ganska mycket i FÖP handlar om natur/naturvård. Idag
sköts det av en (vakant?) halvtidstjänst. Det verkar vara alldeles för litet!

Kulturvärden utanför område med områdesbestämmelser kan värnas med hjälp av
annan övergripande reglering, t ex kulturmiljöprogram, vilket översiktsplanen föreslår
ska tas fram för sammanhängande kulturhistoriskt intressanta områden.
I karta nr 8 framgår idag identifierade områden som störs av buller, inte bara buller
från trafiken.
Personal och kompetens är en angelägen fråga för kommunen, men hanteras inte i
översiktsplanen.
1) På flera ställen i texten tex tredje punkten i kapitel 2 hävdas att LIS är bra för turism
och fritid. Jag förstår inte det. Det torde väl vara tvärtom. Bebyggs stränderna hindrar
man ju turismen och fritidslivet/friluftslivet !
2) Kapitel 4: Jag förstår inte urvalet av LIS-områden. Ni föreslår en del rätt små och
oexploaterade sjöar medan större och redan exploaterade undviks (Ensen, Gravsjön,
Mullasen osv). Dessutom finns det väl en stor potential kring –aspensjöarna NO om
Dalfors.
3) Kapitel 6.1 och kartan på sidan 8. Den färg som valts för att markera områden på 100
meter kring byggnader gör att de knappast syns, speciellt för mindre ansamlingar av
byggnader.
Vad är definitionen av byggnader ? Om ni menar beboeliga hus har ni missat väldigt
många av dem som finns ute i skogarna !!! (Jag kan ha missat en del av dessa på grund
av färgvalet.)
Vad är en buffert? Och menar ni radie eller diameter för cirklarna?
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4) Kapitel 8 fri passage: Här är FÖP naiv. De som har hus nära stränder uppvisar redan
idag stor kreativitet i att göra åtgärder som gör att man känner sig ovälkommen vid
stranden (skyltar, staket, bryggor, gräsmattor, hundar, utemöbler, utskällningar osv.).
5) Kapitel 8 järnväg: I kapitel 15.5 i Del 2 är avståndet 70 meter till bostadshus.
6) I teckenförklaringarna under kartorna saknas i de flesta fallen Fornlämningarna.
För fornlämningarna gäller vidare att de i många fall (Stenåldersboplatser,
järnframställningsplatser mm) inte är punktformiga utan kan ha en ganska stor
utsträckning. Jag tycker mig vidare se att man missat en del fornlämningar som borde
vara med på kartorna.
7) Stränderna längs kommunens större sjöar (Skattungen, Oresjön, Tjällassen, Siljan och
Ljugaren) har varit bebodda/använda i långa tider. Innan man förklarar någon av dem
som LIS borde det göras arkeologiska undersökningar av alla berörda stränder.
8) Kapitel 9: För flera av LIS-områdena påpekas att de är nära kommunens geografiska
centrum. Det ger två frågor:
1.
2.

Vad spelar det för roll?
Var ligger detta centrum? Drar man en linje mellan kommunens södra och norra
spets ligger mittpunkten i Furudals bruk. Gör man samma sak för de östra och
västra ändarna hamnar man vid Bjutjärn. SGU/Artportalen tycks anse att
kommunens mittpunkt ligger mellan Avlassen och Brandstjärn.

9) 9.1 Oresjön Furudal 2: Området öster om Andåns mynning fram till den stig som är
utsatt på kartan heter Slipstensudden. Det finns en rätt hög/brant strand där. Det förklaras
av att det rör sig om ett gammalt stenbrott. Man bröt sandsten där att användas som
slipstenar eller sättstenar i masugnen i Tenning. Arkeolog från Dalarnas museum har
varit där och mätt in området. Knappast något för LIS alltså.
10) 9.1 Ejheden. De förvånar mig att man tagit med detta. Ejheden ligger ju mitt i
Sveaskogs så kallade Ekopark. Jag trodde att det automatiskt uteslöt all form av ny
bebyggelse. I texten omnämns inte att Ejheden ligger mitt mellan två stora föreslagna
vindkraftsparker. Detta faktum torde dock i realiteten avhålla alla intressenter från att
bygga där. I naturinventeringen (Bilaga 1) står att ingen bebyggelse bör tillåtas. Trots det
finns ett LIS område utritat på norra sidan av Lillejen.
11) 9.5 Bysjön: Är det verkligen korrekt att VA nätet är utbyggt i västra delen ? Jag tror
inte det. Det finns ett reningsverk i norra delen av Gulleråsen. Den sydligaste anslutna
fastigheten ligger enligt min kännedom på Nilsgatu dvs många hundra meter norr om
Bysjön.
Det finns en badplats på östra stranden av sjön.
Bysjön sägs vara en fiskesjö. Ingen i lokalbefolkningen fiskar dock där än mindre äter
fisk därifrån. Detta på grund av den skit som runnit (fortfarande rinner?) ut i sjön på
Kärvsåssidan
Bland ”Kända värden och intressen” bör nämnas Fornminnen/Kulturminnen. Det finns
sådana.
Vidare bör nämnas att området ligger nära Riksintresse för Vindkraft (kapitel 6.9). Ingen
vettig människa vill väl bygga öster om sjön och sedan sitta å betitta en massa
vindkraftverk som vispar runt över skogskanten.
12) 9.5 Sinksjön. Det står att sjön är dricksvattentäkt. Rätt, men den är också en stor täkt
av industrivatten för Kalkbruket på Osmundsberg. Pumphuset står vid sjöns NV del.
Längs sjöns norra, västra och södra sidor finns en stor fast fornlämning.
I LIS planen är området öster om campingen utritat som LIS område trots att det i
Naturinventeringen (Bilaga 1) står att det bör lämnas orört.
Sinksjön ligger inte bara i Änderåsen utan även Silverberg och Osmundsberg har delar
av sjön. Campingen ägs som exempel av Silverbergs byamän.
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13) I kapitel 10.2 står att man valt bort områden med höga naturvärden. Det håller jag
inte med om. Till exempel förstår jag inte varför man vill ha den västra sidan av Bysjön
som LIS. Det finns en mycket rik flora där. Det är bara att gå in på Artportalen å se
efter.
14) Jag har inte kollat alla sjöar i LIS-planen men i varje fall för Bysjön och Gärdsjön
innefattar de föreslagna LIS-områdena Allmänningar vilka idag används som badplatser,
båtlänningar etc.
3.14 Svar:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

LIS-planen anger att Rättviks kommun ska använda möjligheten till dispens
från strandskyddet för att bl a öka landsbygdens attraktivitet för turism och
fritidsverksamhet. Det kan t ex handla om en turistanläggning där tillgång på
vatten är en förutsättning eller en stor fördel.
Urvalen har skett utifrån tre kriterier med syfte att stärka de delar av
kommunen där LIS bedöms ge störst effekt:
a. Kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintliga tätorter, byar och
bruksmiljöer med närhet till kollektivtrafikstråk
b. Strandområden som redan är ianspråktagna med fritidshus
c. Områden av intresse för besöksnäringen
Färgen justeras så att detta blir tydligare. Bufferten avser en radie från
serviceorten inom vilken LIS bedöms kunna innebära ökat underlag till befintlig
service.
Välplanerade LIS-områden, detaljplaner samt bevakning i samband med
bygglov ska hjälpa säkerställa tillgång till fri passage.
Del 2 och LIS-planen har uppdaterats. För bostäder i högst två våningar bör en
riskhanterings-process genomföras om byggnaderna placeras närmre än 70
meter från transportleder för farligt gods.
LIS-områdenas utbredning ses över med hänsyn till fornlämningarna. Innan
byggnation eller exploatering påbörjas så ska arkeologisk utredning göras där
så krävs.
Se svar ovan (6).
Det är ett sätt att beskriva områdets ungefärliga lokalisering och att det inte
gränsar till annan kommun.
Kommunen delar åsikten om att LIS-område ej bör föreslås öster om Anåns
mynning.
Kommunen gör bedömningen att det är byggnader och anläggningar kopplade
till Ekoparken och besöksnäringen som är lämpliga i det mindre området. Det
förslagna området innehåller inte några särskilda naturvärden till skillnad från
omkringliggande områden i ekoparken.
VA-nät är ej utbyggt i västra delen. LIS-planen korrigeras.
LIS-områden markerar områden där förändrad användning kan prövas, men
där varje enskilt läge måste prövas mer i detalj. Innan exempelvis byggnation
kan inledas måste det föregås av en bygglovprövning där de särskilda
förutsättningarna på platsen ingår i bedömningen.
Kommentaren noteras.

Vad som saknas
1.
2.
3.
4.
5.

I Del 1 talas om utmaningar på ett bra sätt. Men det finns väl fler? Exempelvis
det avtagande intresset och/eller stödet från andra offentliga aktörer såsom
Staten.
Det finns andra ”offentliga” aktörer såsom Sveaskog och Telia som kommunen
i egenskap av offentlig aktör borde ha större förmåga att påverka. En uttalad
strategi för detta behövs.
Samma sak gäller beträffande de omkringliggande kommunerna. Leksand,
Mora och Orsa finns ju med i Region Dalarna men vi har ju även en gräns mot
Hälsingland.
Förutom företagare och medborgare finns i kommunen att stort antal
organisationer som har stor lokal kunskap och som bättre än idag skulle kunna
användas i planering för kommunen.
Jag saknar en förteckning/förklaring till de termer som används.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Förutom luft- och vattenföroreningar finns det ju även optiska eller visuella
föroreningar. Dessa föroreningar borde hanteras i planen.
Det finns även ställen där det, åtminstone periodvis, luktar illa. Detta kanske
kan behandlas i samma avsnitt som Buller.
Det finns en berättigad oro för 100-årsflöden och annat som kan dränka olika
områden inklusive skyddsvärd natur. Men det finns ett omvänt hot och det är
uttorkning, tex av våtmarker och andra skyddsvärda områden.
Det finns gott om svamp och bär i markerna. Det finns i kommunen ett,
minskande, antal företag i den branschen och bär- och svampplockning utgör
fritidssysselsättning för många. Dessa verksamheter bör behandlas t.ex. i kapitel
13 och ett nytt avsnitt efter 12.4.7.
Det saknas ett avsnitt med Referenser och Källor/Källdokument i
huvuddokumentet.
Jag saknar ett resonemang om underhåll. Det talas en hel del om investeringar
för framtiden, men allt ska ju åxå skötas.
I kapitel 11.6 talas om flygtrafik. Det räcker definitivt med Dala Airport.
Kapitel 14.1 och 14.2 handlar om energiproduktion respektive
energidistribution. Jag saknar ett kapitel om energieffektivitet/besparingar.
Antagligen skulle satsningar på detta område betala sig sabbare än satsningar på
många andra områden. Varför kan inte kommunen sätta upp ett mål att varje år
fram till 2030 spara X kronor, procent eller MWh av/för sin energiförbrukning
Kapitel 14.6 handlar om hushållsavfall (som jag läser det). Men det finns ju
även industriellt avfall och diverse tippar (från SMA och tippen vid 301an söder
om Baggetorp som exempel). Här saknas riktlinjer.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) administrerar bland annat databasen
Artportalen. I denna finns uppgifter om så kallade Floraväktarlokaler. Dessa
lokaler hyser kärlväxter av hög skyddsklass och stort bevarandevärde.
Lokalerna övervakas av frivilliga krafter. I Rättviks kommun finns trettio
sådana lokaler. (En förstördes sommaren 2017 av Trafikverket.) De flesta av
dessa lokaler är inte formellt skyddade t.ex. som nyckelbiotoper. För att
undvika plundring och/eller uppgrävning är lokalerna omgärdade av viss
sekretess. Men kommunen borde skaffa sig information om dem samt se till att
de inte förstörs vid markarbeten och annan exploatering.
I Riket finns ett stort antal arter (Växter, djur, lavar mm) som är
utrotningshotade. Dessa arter har då Rödlistats. Rödlistan och lokaler för
rödlistade arter finns i Artportalen. Rödlistningen har gjorts i ett antal ”grader”
av hot. Det minsta man kan begära av kommunen är att vid all planerad
exploatering kontrollera att det inte finns rödlistade arter av de tre högsta
graderna på de platser som är aktuella.
Källor (kallkällor) är en del av vårt kulturarv och ska därför vårdas och skyddas
som andra delar av kulturarvet (fäbodar, kolbottnar, odlingsrösen etc.). De finns
massvis med källor runt om i kommunen. Det finns regler och anvisningar från
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera om skyddet för dessa. Källorna
förstörs dock kontinuerligt framför allt av skogsbruket. Huvudproblemet därvid
är att källorna är dåligt dokumenterade. Skyddet för källorna bör därför skrivas
in i FÖP som ett generellt krav och de bör inventeras före varje form av
exploatering.
193 länder, däribland Sverige, som antagit konventionen för biologisk
mångfald, beslutade 2010 om en plan med ett globalt mål för skydd av natur.
Målet innebär bland annat att 17 procent av landytan ska ha ett ekologiskt
representativt skydd till 2020. Målet ska omfatta sammanhängande nätverk av
väl förvaltade skyddade områden för biologisk mångfald.
Vad tänker Rättviks kommun göra i denna fråga?
Tystnaden i de stora skogarna är en tillgång som nog kan utnyttjas bättre än i
dag för att locka turister och som en välsignelse för stressade ortsbor. I Orsas
översiktsplan har man tagit med Tystnaden som en tillgång och man vill
dessutom bevara den. Efterföljansvärt tycker jag.
I Orsas plan finns en tabell där man listar RIKSINTRESSEN FÖR
NATURVÅRD, NATURA 2000, NATURRESERVAT OCH
NATURMINNEN. Även det något att ta efter tycker jag. Med en sådan tabell
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skulle man lätt kunna få svar på frågor typ ”ingår det som står i 7.1.3 bland de
som finns omnämnda i 6.4.” I tabellen kan ni även ta med
kulturminnesmärkena.
20. Det finns lägergårdar, typ Ensro, och aktiviteter som Hockeyskolan i Furudal.
Borde de inte omnämnas någonstans?
21. Ett tilltagande problem är att allt fler vägar förses med vägbommar vilket
hindrar tillgängligheten till stora skogsområden inklusive deras natur- och
kulturvärden.
3.15 Svar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4.
H. B. Hulander

Ja, fler utmaningar finns. De angivna är exempel på de som bedömts vara mest
relevanta.
Noteras.
De kommuner som gränsar till Rättvik har fått översiktsplanen på remiss. I
planens finns också planeringsinriktningar som lyfter vikten av samverkan i en
mängd frågor.
Organisationer och föreningar har under samrådet givits möjlighet att lämna
synpunkter och tillföra kunskap på förslaget till översiktsplan.
Ambitionen är att använda lättförståeliga termer så långt som möjligt.
Översiktplanetexten ses över utifrån detta.
Noteras
Noteras
Riskerna med översvämning kan innebära ett direkt hot mot viktiga
samhällsfunktioner varför de är särskilt viktiga att bevaka vid nybyggnation.
Noteras
Referenser och källor framgår i löptexten samt i sidmarginalen under rubrik
”läs mer”. I vissa fall bygger underlaget på erfarenhet och kunskap från
kommunens erfarna tjänstepersoner.
Texten om konsekvenser, i del tre, ses över vad gäller driftskostnader.
Noteras
Energieffektivitet ska genomsyra all samhällsaktivitet och ingår därför i flera
av översiktsplanens kapitel och planeringsinriktningar. Kap 14 förtydligas med
vikten av energieffektivitet.
En kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar hantering är under
framtagande.
Ev rödlistade arter ska hanteras i detaljplaneringsprocessen. Artportalen läggs
in som läsanvisning i översiktsplanens del två.
De källor som finns med i FMIS finns med i kulturmiljökartan, men går inte att
särskilja från övriga forn/kulturlämningar. Innan mer noggrann inventering
finns är det svårt att hantera frågan i översiktsplan.
Arbete med detta sker som del i det nyligen initierade arbetet med grön
infrastruktur som pågår i hela länet.
Noteras
I Rättviks översiktsplan är kartorna tänkta att fylla den funktionen. För den som
vill se alla lager samlade på ett och samma ställe hänvisas till länsstyrelsens
RUM material (se ovan)
Specifika aktiviteter omnämns inte i översiktsplanen
Noteras. Denna fråga hanteras inte i översiktsplanen

Nedanstående synpunkter tar sin utgångspunkt i följande lagstiftning som är aktuell i
sammanhanget: PBL 3 kap 5 § p 1. ”Av översiktsplanen skall framgå grunddragen i
fråga om användning av mark och vattenområden” samt vad länsstyrelsen bl a skall ta
hänsyn till vid samråd PBL 3 kap. 10 § p 5. ”Länsstyrelsens skall verka för att
bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet eller till risk för
översvämning eller erosion. När man läser förslaget till översiktsplan finns vad gäller
Furudal ingenting sagt om lämplighet och risker med bebyggelse nära Hedlunds Timber
AB, som i miljöbalkens mening är miljöstörande verksamhet (klassas som B-anläggning)
och kräver miljötillstånd av länsstyrelsen. Miljöpåverkan från sågverk sker främst ifråga
om; (källa Naturvårdsverket)
-

Buller och transporter, bullergräns normalt 55 dB dagtid och 45 dB nattetid
Utsläpp till mark och vatten
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-

Kemikalieanvändning
Avfall
Ibland markvibrationer (vårt tillägg)

Om det finns bebyggelse i omedelbar närhet till sågverk kan följande upplevas störande
(Naturvårdsverket):
Virkesinslag, oväsen vid flislasting, timmerintag, sortering, satsning av torkar,
kontinuerligt buller från virkestorkning, luft och rökgasfläktar, processer för barkning,
justering och kortvarigt buller från timmersortering, lastning, lossning osv.
Ovanstående gäller generellt om större sågverk frånsett att de har miljötillstånd, ökade
risker för olika slag av miljöpåverkan finns ju alltid i nära omgivning av miljöfarlig
verksamhet. Det är ju bl a därför so tillsyn av dessa sker av länsstyrelsen. Verksamheten
har över tid även expanderat och utökat produktionen, vilket kan vara förståeligt. Men de
kanske inte byggde nära sågen hade räknat med, men det understryker ju ytterligare
vikten av att inte ha bebyggelse för nära. Därför föreslår jag en övergripande riktlinje för
att minska risken för störningar och konflikter med dem som eventuellt vill bygga
permanentbostäder eller fritidsbostäder nära Hedlunds Timber AB. För bullerstörningar
mm enligt van kan det vara lämpligt med en skyddszon för nytillkommande byggnader
inom en radie på exempelvis 500 m från sågverket. Observera att förslaget inte är kritiskt
tills sågens verksamhet utan endast i likhet med Naturvårdsverkets skrivningar i frågan
vill minska risken för störningar vid nybyggnation dvs dessa bör inte tillkomma alltför
nära. Därav förslaget om en s k skyddszon för nybebyggelse.
4.1 Svar:

Yttrandet är i linje med översiktsplanens intentioner. Skyddsavstånd finns föreslaget och
redovisas i karta 8. Skyddsavstånden i karta 8 kan vara svåra att överblicka när skalan
täcker hela kommunen. Skyddsavstånd till verksamheter i kommunens primära
serviceorter kommer även behandlas i kommande fördjupningar av översiktsplanen.

5.

Förslaget till "Översiktsplan för Rättviks kommun 2030" ger i allt väsentligt en god
överblick över kommunens ambitioner i ett medellångt perspektiv. Planen har en tydlig
och positiv strategi att söka stärka befolkningsutvecklingen och öka kommunens
attraktionskraft på olika plan. Här utgör förslaget till LIS (Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) den enskilt viktigaste komponenten och genomförandet kommer
sannolikt bli av avgörande vikt för en positiv utveckling.

S. Risberg

I likhet med nuvarande förankringsprocess, där informations-/samrådsmöten varit en
viktig del, är det angeläget med en öppen dialog även i en kommande genomförandefas.
5.1 Svar:

Kommunen håller med om att samråd är viktigt även i påföljande planering. När det
gäller LIS kan dessa områden utgöra skäl för dispens från strandskyddet. Ärenden då
strandskydd söks enligt denna dispens kommer även följa de lagstadgade processer som
finns för t ex detaljplanering eller bygglovsgivning.
(Del 1, s.20). Kategoriseringen av områden är inte helt trivial. Exempelvis kan
skrivningarna kring de sekundära serviceorterna, där intentionerna är "att inga större
kommunala satsningar ska ske ....för att befrämja bebyggelseutveckling....", uppfattas
som att de tillsvidare ska hållas vid liv "med konstgjord andning" - risk för känsla av
diskriminering. Skrivningarna bidrar inte till ökad framtidstro och riskerar leda till
minskat lokalt engagemang i ett utvecklingsperspektiv.

5.2 Svar:

De sekundära orterna är mycket viktiga som servicepunkter på landsbygden. Som
översiktsplanens del 1 beskriver är det angeläget att behålla den service som finns och
främja etableringar som innebär förstärkt service. Texten kommer att revideras för att
betona de sekundära serviceorternas vikt ytterligare.
(Del 2, s.54). Här konstateras att Trafikverket upphört med underhållet av järnvägen på
sträckan Bollnäs-Furudal 2015. I planeringsinriktningen för godstrafik (s.55) ska
kommunen verka för ökad kapacitet för godstrafik på järnvägen, men i det följande är
det enbart Dalabanan som omnämns explicit.
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Här föreslås en mer offensiv strategi, där kommunen aktivt engagerar sig, tillsammans
med andra berörda kommuner, med målet att restaurera och ta i anspråk även denna
bandel för framtida gods- och ev. persontrafik.
5.3 Svar:

Kommunen kommer prioritera satsningar på Dalabanan, framför järnvägen FurudalBollnäs när det gäller ökad kapacitet för godstrafik, vilket bedöms ge högre
samhällsnytta.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
- Bilaga till Översiktsplan för Rättviks kommun:
Tillgängligheten till stränder för det rörliga friluftslivet är centralt och måste preciseras
tidigt i processen för en snabb förankring och övergång till genomförandefas. Särskilt
viktigt är att säkerställa tillgången till t ex badstränder, båtplatser/bryggor, e t c, som
under lång tid använts för dessa ändamål ute i byarna.
Två specifika exempel är Skattungen, Tenninge-Näset (2), strandområdet söder
Rugesbäcken (samfällighet) och badstranden vid Sandbacken (i Sandbacksvägens
förlängning).

5.4 Svar:

Kommunen instämmer i synpunkterna om att LIS-områden inte ska påverka
allmänhetens tillgänglighet till bad mm. Om nybyggnation el dyl blir aktuellt i de
uppräknade områdena måste det föregås av en bygglovsprövning där allmänhetens
tillgång till ett område väger tungt.

6.

Jag vill att LIS-området i Bleckoviken sträcker sig längre norrut mot Trugudden.
Åtminstone fram till fastigheten Övre Gärdsjö 3:6.

Å. Olsson

Naturvärdet som är placerat på fastigheten anser jag vara felaktig. Den delen av
fastigheten består av ungskog planterad i mitten av 1980-talet. Det står tre evighetsträd i
form av tallar lämnade i avverkningsskedet på platsen. Uppfyller inte kriterier för ett
naturvärde.
I strandlinjen söder om fastigheten spred sig en eld på 90-talet men inga träd blev ens
brända då det bara var ris (blåbärsris och lingonris) som brann. Mängden kol som
tillfördes marken vid den branden torde var obefintlig.
Jag ser inga konstigheter i att flytta gränsen för LIS-området så att även Övre Gärdsjö
3:6 kommer inom området.

6.1 Svar

Längs en relativt lång sträcka av Bleckoviken är förslaget att det ska finnas ett LISområde. Utöver det utpekade naturvärdet vid Övre Gärdsjö 3:6 så är stora delar av
strandområdena i närheten skyddsvärda utifrån att det är sanka områden. Utöver LISområden så går det alltid att pröva enskilda bygglov på andra platser. Lämpligheten av
att bygga längs stranden längre norrut utreds i senare prövningsprocess. Det finns
därför inte finns anledning till förändringar av LIS-plan eller översiktsplan.
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7.
P. A. Mårthans
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7.1 Svar:

Inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas från kommunens håll och synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplan eller LIS-plan. Kommunen beklagar att
du upplever dig illa behandlad. Du kommer förhoppningsvis få enklare att bygga din
komplementbyggnad då även din tomt ingår i det tilltänkta LIS-området.

8.

Angående Lis-område Oresjön, Furudal (1) Vid vägen Lindensänget bör Lis-området
börja norr om fastigheten Arvet 1:14. Åkermarken söder om Arvet 1:18 bör också
undantas som Lis-område, eftersom jag tycker att Lis-områden endast ska omfatta
skogsmark. Öppna landskap bör undantas.

P. Rustas
8.1 Svar:

Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet 1:14 och 1:18 är precis som
övriga LIS-områden sträckor där förändrad användning kan prövas, men där varje
enskilt läge måste prövas mer i detalj. Innan exempelvis byggnation kan inledas måste
det föregås av en bygglovprövning. Synpunkten föranleder därför inte någon ändring av
översiktsplan eller LIS-plan. Synpunkten om den odlade marken är helt korrekt och LISplanen anger också att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas"
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9.
B. M, Essel
H. Bergfeldt
M. Bergfeldt
M. Matsson
M. Engeberg
L. Engberg
N. Engberg
M. Engberg
Å. Eriksson
J. Woxblom
K. Woxblom
A. Johansson
R. Bruhn
J. Lingvall
E. Lindahl

9.1 Svar:

Rättviks kommun kan göra mer för att öka invånarnas delaktighet och möjlighet till att
engagera sig i samhällsplaneringen. En av översiktsplanens strategiska inriktningar är
att kommunens arbetssätt ska uppmuntra invånarna till att delta i samhällsplaneringen,
t ex genom dialog under arbete med detaljplanering. Översiktsplanen har funnits att läsa
i stadshusets foajé, på kulturhuset/biblioteket i Rättvik, på biblioteken i Furudal och
biblioteket i Boda kyrkby under bibliotekens ordinarie öppettider. Utöver dessa platser
har översiktsplanen varit tillgänglig på kommunens hemsida, där det också funnits
möjlighet att direkt fylla i synpunkter.
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9.2 Svar:

Kartan på sid 9 är en sammanställning av vilka sträckor längs sjöar där LIS-områden
föreslås (gröna linjer) och där varje detaljkarta anger något mer preciserade lägen.
Rödmarkerade sträckor markerar längre sträckor eller hela sjöar som inte föreslås ha
några LIS-områden. Hänsyn har tagits till riksintresset för rörligt friluftsliv och
synpunkterna föranleder därför inte någon ytterligare ändring av översiktsplanens del 4.

9.3 Svar:

Kommunen föreslår därför att det ena av de två områdena, LIS-området direkt söder om
Ore kyrka, utgår.
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9.4 Svar:

Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet är precis som övriga LIS-områden
sträckor där förändrad användning kan prövas, men där varje enskilt läge måste prövas
mer i detalj. Innan exempelvis byggnation kan inledas måste det föregås av en
bygglovsprövning. Kommunen delar synpunkterna om att LIS-områden inte ska hindra
företagande eller friluftsliv och den odlade marken ska värnas. LIS-planen anger också
att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas". Synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplanens del 4.

9.5 Svar:

I nästa skede kommer översiktsplanen och LIS-planen att ställas ut. Då finns möjlighet
att yttra sig igen. Inga fler möten är planerade, men man är alltid välkommen att ställa
frågor om planernas innehåll.

9.6 Svar:

Information om kollektivtrafiken bedöms vara för detaljerat för översiktsplanen.
Dalatrafiks hemsida samt andra, mer uppdaterade kanaler kan redovisa sådant på
bättre sätt.

9.7 Svar:

Texten om väg 301 utvecklas. En ny planeringsinriktning föreslås som innebär att
kommunen ska verka för att tillsammans med Trafikverket genomföra en
åtgärdsvalsstudie för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter
längs väg 301.
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9.8 Svar:

Synpunkten noteras och utreds vidare i kommande fördjupningar av översiktsplanen.

9.9 Svar:

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Furudal utreds vidare i kommande fördjupning av
översiktsplanen. Önskemålet om att förlänga gång- och cykelvägen kan även inrymmas i
den åtgärdsvalsstudie som föreslås längs 301.

9.10 Svar:

Synpunkten noteras och utreds vidare i kommande fördjupningar.

10.
I. Östlund

10.1 Svar:

I inventeringen har området undantagits från att föreslås som LIS-område då det utgör
riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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10.2 Svar:

Översiktsplanen med tillhörande LIS-plan är ett levande dokument som kan revideras.
Översiktsplanen ska aktualiseras vart fjärde år, detta kan dock göras tidigare. I
dagsläget prioriterar kommunen inte nya utredningar av områden. Din synpunkt tas med
till framtida revideringar av LIS-områden.

11.

I stort:

M.
Werkmäster

Att det i Rättviks kommun finns många som bedriver jakt, fiske, skogsbruk, småskaligt
jordbruk/djurhållning eller arbetar inom näringar som är beroende av skogen, tycks helt
falla bort. De få rader som omnämner detta står inte i proportion till antalet medborgare
som har detta som främsta inkomstkällor eller livskvalitetshöjande sysselsättningar.
Detta bör givetvis helt omvärderas för att bättre spegla medborgarnas verklighet.
Översiktsplanen bör på ett realistiskt sätt redovisa hur den avser tillvarata sådana
intressen så att det åtminstone väger jämnt med exempelvis motstående intressen.

11.1 Svar:

Kapitel 13 har delvis reviderats och betydelsen av de areella näringarna har lyfts
ytterligare.
Angående 9.2.2 Planering på landsbygden:
I förslag till Översiktsplan talas på flera ställen varmt för Områdesbestämmelser och i
flera fall skrivs att sådan redan beslutats eller ska tas fram. Sådant beslut finns inte.
Varför just Södra Rättvik ska omfattas av sådana bestämmelser framgår inte. Det skrivs
att i mindre, men tätbebyggda byar som inte är detaljplanelagda uppstår idag ofta
diskussion om hur marken ska användas. Underlag saknas för varifrån sådant påstående
kommer. Det tycks taget ur luften. Undertecknad har aldrig stött på en sådan diskussion
annat än vad som rör enskilda ägare/brukare och det är i så fall deras ensak. Det kan
knappast vara kommunens intresse att i strid med äganderätten lägga sig i sådant.
Det anges att det finns risk för grannosämja. Även här saknas underlag. Det verkar taget
ur luften och sakna relevans.
Det står vidare att beslut finns för några byar söder om Rättviks tätort angående
Områdesbestämmelser, utan att det vidare framgår vilka dessa byar är eller att sådant
beslut faktiskt inte fattats.
Områdesbestämmelser bör överhuvudtaget inte nämnas i Översiktsplanen.
Områdesbestämmelser är en möjlig tillämpning av vår lagstiftning enligt Plan- och
bygglag (2010:900) och att det ges ett så stort utrymme när det inte ens är aktuellt och
beslut/beslutsavsikt saknas så bör alla referenser till Områdesbestämmelser helt strykas.
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Om Områdesbestämmelser ska redovisas så bör eventuella nackdelar med
Områdesbestämmelser nämnas, exempelvis kostnader för den enskilde.
11.2 Svar:

Se svar 1.3.

12. P.
Söderström

I LIS-planen står det längst bak att "Rapporten är utarbetad av.....". Detta dokument är
inte en rapport utan en del av översiktsplanen, d v s ett dokument med politiska
ställningstaganden. I "faktarutan" namnges sedan framförallt de tjänstemän som varit
med i arbetsgruppen 2013. Det är många tjänstemän och konsulter som varit med och
tagit fram underlag för politikerna att ta ställning till. Att namnge några av dessa ger en
felaktig bild av att det är dom som står bakom LIS-planen. Jag vill att mitt namn tas bort.
Man bör överhuvudtaget inte namnge tjänstemän då detta är ett politiskt dokument. Det
räcker med den allmänna information som finns under kapitel 4 Metod.

12.1 Svar:

LIS-planen är en del av översiktsplanen vilket ska tydliggöras i dokumentet. Namn på de
som deltagit i processen tas bort.

13. A.
Gustafson

Har läst igenom förslaget och kan i stort tycka att förslaget är bra.
Dock vill jag poängtera vikten av SAMFÖRSTÅND under och i genomförandet.
Författarna har skrivit om detta i Pkt 16 Genomförande / Del 3 / sidorna 96-97 och jag
medhåller om detta.

13.1 Svar:

Översiktsplanens intention är att vara ett dialogverktyg och processen att ta fram planen
ska genomföras med en bred krets av berörda.
I tidigt skede av arbetet med denna översiktsplan hölls flera workshops och möten med
medborgare i Rättvik för att samla underlagsmaterial till det som nu är ett förslag till
plan och som nu varit ute på samråd.
Genomfört samråd är en viktig, lagstadgad del av processen för att ge dem som kan bli
berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet blir
därmed en del av informationsinsamlandet som förbättrar beslutsunderlaget. Efter
samrådet kommer det nya förslaget ställas ut ännu en gång för att visa hur
planutformningen bearbetats efter samråd.
I den dialogprocess som genomförs under hela arbetet ges såväl medborgare som
sakkunniga tillfälle att lämna synpunkter. Alla dessa vägs därefter samman.

14.
A. Blom

14.1 Svar:

De två föreslagna områdena vid norra/östra delen av Ljugaren har inte inventerats då
de uppfyller samtliga tre urvalskriterier för LIS-områden. Yttrandet föranleder därför
inga förändringar av LIS-plan eller översiktsplan, utan de LIS-områden som är utpekade
i västra delen av Ljugaren, vid Långnäset och Dådran samt i Norra Tjällassen bör i
första hand nyttjas. Översiktsplanen med tillhörande LIS-plan är dock ett levande
dokument som ska revideras vart fjärde år. Nuvarande process fokuserar på de områden
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som inventerats för LIS, men kan bli aktuella att utreda och komplettera med vid
kommande revideringar av översiktsplanen.

15.
Ö. Olaspers

15.1 Svar:

I nästa skede kommer översiktsplanen och LIS-planen att ställas ut. Då finns möjlighet
att yttra sig igen. Inga fler möten är planerade, men man är alltid välkommen att ställa
frågor om planernas innehåll. Det markerade/föreslagna LIS-området vid bl a Arvet är
precis som övriga LIS-områden sträckor där förändrad användning kan prövas, men där
varje enskilt läge måste prövas mer i detalj, exempelvis genom en bygglovprövning.
Kommunen delar synpunkterna om att den odlade marken ska värnas. LIS-planen anger
också att "där odlingsmarken möter stranden ska dock inte bebyggas". Synpunkterna
föranleder inte någon ändring av översiktsplanens del 4.

15.2 Svar:

Se svar 13.1.

16.
L. Kratz

16.1 Svar:

Kommunen har mycket litet inflytande i dessa frågor, som avgörs av lantmäteriet.
Frågan lämnas därför utanför översiktsplanen. Lantmäteriet styr andelstalen via
”tonkilometermetoden”.

16.2 Svar:

Synpunkten pekar på en viktig del av samhällsplaneringen. I samband med
detaljplanering och bygglov ska alltid hänsyn tas till den trafik som nya och befintliga
verksamheter kommer att alstra och vad det ställer för krav på befintlig infrastruktur.
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16.3 Svar:

Områdesbestämmelser kommer klara ut de principiella frågorna.

16.4 Svar:

Översiktsplanen lyfter flera förslag på verktyg som ska stödja och underlätta i
bygglovsprocessen som t ex fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser och
kulturmiljöprogram.

16.5 Svar:

Huvudprincipen i PBL är att kommunen är huvudman för allmän plats inom
detaljplanerat område. Finns särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt. Det är
huvudmannnen som ansvarar för att ordna och underhålla de allmänna platserna, d v s
gator, parker och torg. Om en vägförening är huvudman för allmänna platser, d v s
enskilt huvudmannaskap, har vägföreningen ansvar för alla allmänna platser i området.
Det går ocks att inom en och samma detaljplan dela upp så att vissa platser har
kommunalt huvudmannaskap och andra har enskilt huvudmannaskap. Det gör det
möjligt att anpassa huvudmannaskapet till de praktiska behov som finns, utan att behöva
göra en detaljplan för varje delområde.
Vägen till Vidablick är hanterad i flera detaljplaner. Syftet med planeringsinriktningen i
översiktsplanen är att ta ett samlat grepp om dessa, försäkra sig om att vägen ”håller
ihop”, se till trafikföringen i ett större perspektiv och justera ev felande länkar. Det
övergripande syftet med ny väg till Vidablick gäller fortfarande.
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16.6 Svar:

Synpunkten noteras. Se även svar 37.1.

16.7 Svar:

Synpunkten noteras. Kollektivtrafiken såväl lokalt som regionalt ordnas av Dalatrafik.
Översiktsplanen noterar att kommunen ska munderlätta för arbetspendling med
kollektiva färdmedel. Planeringsinriktningen omformuleras så att det framgår att detta
ska göra i samverkan med grannkommunerna.

16.8 Svar:

De gång- och cykelvägar som lyfts fram i översiktsplanen ligger längs statliga vägar och
är sedan tidigare lyfta som viktiga satsningar. Övriga behov av åtgärder i cykelvägnätet
ses över i kommande arbete med cykelplan och fördjupade översiktsplaner.

16.9 Svar:

Allmänhetens parkeringsmöjligheter har inte minskats. Tvärt om har flera trottoarer
tagits bort (på en sida av vägen) av skötselskäl vilket möjliggjort gatuparkering i en
utsträckning som gett nya p-platser i centrala lägen.

16.10 Svar:

Synpunkten noteras.
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16.11 Svar:

Stycket avser kommunens egna skogsinnehav men eftersom detta inte tydligt framgår har
texten i översiktsplanen reviderats. Kommunen har ingen möjlighet att i översiktsplanen
bestämma hur enskilda skogsägare ska bruka sin skog. Se även svar 1.1.

16.12 Svar:

Ny bebyggelse i glesbygd är viktigt då det kan möjliggöra generationsskiften,
nyinflyttning och ekonomibyggnader för stora och inte minst mindre jordbruk.
Byggnation ska dock inte ske på ett sådant sätt att det försvårar brukandet av
jordbruksmark och brukningsbar mark ska så långt som möjligt inte bebyggas. Stor
hänsyn ska tas till de areella näringarna.

16.13 Svar:

Hantering av dagvatten bevakas i detaljplane- och bygglovskede.

16.14 Svar:

Något formellt reservat för väg 301 finns inte men diskussioner har förts om behovet av
ny dragning av vägen och dess sträckning genom Rättviks tätort.
Beskrivningen av väg 301 utvecklas i texten. En ny planeringsinriktning föreslås som
innebär att kommunen ska verka för att tillsammans med Trafikverket genomföra en
åtgärdsvalsstudie för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga trafikanter
längs väg 301.

16.15 Svar:

Även om LIS-områdena är välplanerade och inventerade så måste ny byggnation gå
igenom en bygglovprövning. Då ska också hänsyn tas till grannar, översvämningsrisker,
närhet till gemensamma ytor och samlingsplatser etc. Synpunkten föranleder ingen
ändring av översiktsplanens del 4.
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16.16 Svar:

LIS-området ska inte hindra användning av bad eller gång- och cykelväg och vid
byggnation måste det vara vissa avstånd mellan länsväg och tillkommande bebyggelse.
Synpunkten föranleder inga förändringar av LIS-planen.

16.17 Svar:

Rättviks kommun har inte för avsikt att flytta det nyligen renoverade reningsverket. Inom
reningsverkets skyddsområde ligger redan idag ca 50 tomter med fritidshus/permanetboenden. Kommunen bedömer är att de tilltänkta campingstugorna inte
kommer medföra några begränsningar för reningsverkets verksamhet.

17.

Specifika synpunkter på föreslaget LIS-område vid Gryssen

A. Mårs

Eftersom jag känner till Gryssen vill jag lyfta fram specifika synpunkter gällande det
föreslagna LIS-området vid sjöns västra sida. Gryssen är en skogssjö som liksom flera
andra av sjöarna i LIS-planen ligger inom riksintresse för friluftslivet samt det rörliga
friluftslivet. På sjöns västra sida har föreslagits ett cirka 600 meter långt område för LIS.
Som det står i beskrivningen är området slitagekänsligt på grund av fuktiga och våta
partier. Området är i princip obebyggt, saknar farbar väg samt förutsättningar att
långsiktigt lösa vatten- och avloppsförsörjning på ett hållbart sätt. Det föreslagna LISområdet angränsar söderut till skyddsvärda områden som är av riksintresse för
naturvården samt biotopskyddsområde.
Riksintresset för naturvård som är markerat invid sjön och de botaniska värdena härrör
till stor del från de speciella geologiska förhållandena i området. Det gäller ett stråk av
”bevarade” sedimentära bergarter, översilningsområden och bäckutlopp. Flera
kalkgynnade och sällsynta växtarter förekommer. I ett ekologiskt perspektiv är mindre
skogssjöar generellt sett betydligt mer känsliga än större vattenförekomster.
En sjö som omgärdas helt av skog eller där ena sidan är oexploaterad och den andra
bebyggd kan uppfattas som en skogssjö. ”Skogssjön” som karaktär är ofta eftertraktad av
turister och närboende på grund av sin avskildhet och stillhet. För att bevara sjöns
attraktivitet bör minst en sida av sjön bevaras oexploaterad. Det kan vara lämpligare att
komplettera i anslutning till befintlig bebyggelse.

17.1 Svar:

Kommunen delar synpunkten om att en sida av Gryssen bör behållas obebyggd och
föreslår därför att det större, sammanhängande LIS-området i nordvästra Gryssen
utgår. Synpunkterna föranleder i övrigt ingen ändring av översiktsplanen.
Markförhållandena på västra sidan gör området svårtillgängligt och exploatering samt
vägbyggnad med omfattande grävningsarbeten och dräneringar innebär stor risk för
påverkan på sjön. Vägfrågan är ett stort problem. Den stig som går från bebyggelsen i
sydväst och som förr ledde till byns utmarker norrut passerar genom område av
riksintresse för naturvård, biotopskyddsområde, bäckpassager, brant sluttning samt inom
strandskyddszon. Att anlägga en väg (dispens för strandskydd kanske inte ges i
biotopskyddsområden) där som ska kunna bära tunga fordon skulle innebära det största
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ingreppet i hela området med påverkan på naturvärden. Både ett eventuellt anläggande
av en väg genom det känsliga området samt exploatering av västra sidan skulle innebära
att i princip hela sjön skulle ”bli ianspråktagen” för påverkan. Vägfrågan kan inte bortses
från vid planering av LIS-områden. Vid skogsbruk körs virke aldrig ut söderut utan
istället västerut eller norrut. Vid en liten skogssjö leder etablering av bebyggelse i
obebyggda delar till ”större” ingrepp i landskapet och kan påverka friluftslivet negativt.
En exploatering av bebyggelse påverkar ett betydligt större område än den plats som
bebyggelsen sker. I områden i nära anslutning till skyddad natur bör viss restriktivitet
råda med avseende på LIS. Områden som idag inte har särskilda naturvärden kan med
tiden utveckla höga naturvärden.
17.2 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan
Det föreslagna LIS-området i väster är obebyggt med undantag för tre mindre stugor
utan farbar väg och elförsörjning. Sjön är av intresse för besöksnäringen i området för
bad och fiskemöjligheter, vilket även nyttjas av bybor samt folk från andra byar och från
Rättvik. Företagsevent kopplat till fisket anordnas ibland. Utplantering av regnbåge och
öring har skett sedan 2003. Just att sjön är en fiskesjö vilket nyttjas av turister och
människor från Rättvik med omnejd är ett skäl varför det är olämpligt att frångå
strandskyddsbestämmelser. Fisketurism och exploatering med bebyggelse är snarare ett
område där olika intressen kan gå isär. Sjöns attraktivitet som fiskesjö ligger i att den
fortfarande upplevs som en ”skogssjö” på grund av de obebyggda delarna.
De bostadshus som finns sedan tidigare vid sjön har anlagts på naturligt torr fastmark.
Av de befintliga enskilda avlopp som finns runt sjön förekommer WC-avlopp till sluten
tank och torrlösningar. Gemensamhetslösningar för avlopp ger större punktutsläpp och
innebär inte per automatik att det är en miljömässig bra lösning.
Gemensamhetsanläggningar kan dock minska risken för förorening av
dricksvattenbrunnar. Gryssen är en naturligt näringsfattig sjö och dess status bör inte
riskera att försämras. VA-planen beskriver i princip bara den nuvarande
avloppssituationen vid sjön.

17.3 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan.
Eftersom området ligger i Siljansringen är det risk för hög radonmark samt radon och
uran i borrade dricksvattenbrunnar. Värden uppmätta i inomhusluft i permanenthus vid
sjön är 3800 bq radon per m3 luft samt i borrad dricksvattenbrunn 72 mikrogram uran
per liter samt 1400 bq radon per liter. I förslaget har det västra LIS-området föreslagits
ända till fram till den 400 kV-ledning som passerar vid norra delen av sjön. Om man
beaktar miljömålet säker strålmiljö så bör ny bebyggelse där människor vistas varaktigt
placeras på tillräckligt skyddsavstånd. Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy så
planerar de att vid nya ledningar se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4
mikrotesla där människor varaktigt vistas.

17.4 Svar:

Synpunkten noteras, i övrigt se svar ovan.
Byn Östbjörka och det föreslagna LIS-området vi sjön saknar kollektivtrafik förutom
skolskjuts. Vad gäller närhet till serviceort så är avståndet från Gryssen och byskolan i
Sätra mer än 7 km liksom till livsmedelsaffär och bensinstation i Boda. I praktiken
motsvarar detta inget ”praktiskt” cykelavstånd.
I kartan har det ritats ut en stig runt sjön. Detta stämmer inte med verkligheten då det
bara finns stig vissa delar.

17.5 Svar:

Även om de angivna avstånden och tillgängligheten stämmer så är området relativt
tillgängligt. Det större, sammanhängande LIS-området i nordvästra Gryssen utgår.
Synpunkterna föranleder i övrigt ingen ändring av översiktsplanens del 4. Stig på kartan
behöver dock korrigeras på kartan.

18. C. Glasser

Synpunkter till offentliggjort förslag till översiktsplan för Rättviks kommun
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Undertecknad inger härmed mina personliga synpunkter på föreliggande förslag till
översiktsplan för Rättviks Kommun, företrädandes av mig helägda lantbruks- och
skogsfastigheterna Rättvik Utby 7:10; Rättvik Furudal 1:71 och de enskilda firmorna
Glassér Corporate Advisors & Vildmark Ore (620324-7165). Synpunkterna inges i
relation till de fyra dokumenten som presenterats och med ett avsnitt med allmänna
kommentarer och synpunkter. Pga begränsad möjlighet att avsätta fritid för arbete med
att besvara och avge synpunkter på föreliggande förslag kommer fokus främst att ligga
på frågor vad avser LIS-förslag som berör mina rörelser och fastighet i området Furudal,
sträckan Tenninge – Näset, trakten Tenninge och dess belägenhet vid Skattungvikens
båda stränder angränsande till Orsa Kommun (se bilaga 1). Vidare området Sörbygge i
södra delen av kommunen som omfattas av riksintressen för kulturminnesvården, där
mitt familjehem och andra lantbruksenhet är belägen i Utby. Svaren är från
detaljkommentarer till övergripande strategiska synpunkter.
Del 1 – Utmaningar och strategiska frågor
Sektion 1.3 och 1.4
Det synes önskvärt att underlag från medborgare dialogen offentlig- och tillgängliggörs
elektroniskt till nästa bearbetning av förslaget av Områdesplan, tillsammans med
inkomna synpunkter på planen. Det synes viktigt att projektorganisationen kompletteras
med personer med vetenskaplig utbildning och förankring till nästa presentation av
planen, så denna redovisas med ett metodstöd och referenser till vetenskapligt,
underbyggda fakta och beprövade praktiker i högre utsträckning. Det synes även
önskvärt att ett notsystem utarbetas där länkning sker till exempelvis
Riksantikvarieämbetets redovisningar av vad som är klassificerat av riksintresse för
kulturminnesvården.
18.1 Svar:

Noteras.
Översiktsplanen bygger i huvudsakligen på nationella, regionala och lokala
underlagsmaterial. De nationella och regionala noteras i texten. Data som presenteras i
kartor och i text kommer främst från Länsstyrelsens RUM-material (regionalt
underlagsmaterial) som i sin tur bygger på statistik i som tillhanda hålls av respektive
ansvarig myndighet. Översiktsplanen utvecklas med text och hänvisningar till
underlagsmaterial.
Utöver att sammanställa befintlig data och gällande riktlinjer består dokumentet också
av politiska ställningstaganden osv vilket gör att det inte är brukligt att använda det
vetenskapliga notsystemet i en översiktsplan.
Sektion 2 Rättviks Kommun
Det synes av vikt att upphöra med den polariserade definitionen av ”permanentboende”
och ”fritidsboende”. Många fastigheter i Rättviks kommun är som påtalats i andra delar
av dokumentet småskaliga, närings, lantbruks- och skogsfastigheter med bostadshus.
Arbetspendling mellan Rättvik och Mälardalen har förekommit i mycket lång tid och det
synes olyckligt om ägare av näringsenhet i Rättvik klassas som ”fritidsboende” som ofta
görs, då det handlar om nödvändigheten av annat permanentboende av samhällsservice
skäl där man har sin intjäning utöver lantbruks-/skogsrörelse. Dokumentet bör lyfta fram
denna kategori kommuninnevånare och tydliggöra deras betydelse och antal i
kommunen, då de är integrala i att upprätthålla de bymiljöer som klassas av riksintresse
för kulturminnesvården i kommunen. Det synes även vara av vikt att tydliggöra de
sociokulturella banden mellan byar och ägande av fastigheterna i fäbodarna, ofta knutet
till jakt, fiske och enskildas ansvar för kulturminnesvård, tillika naturvård över seklerna.

18.2 Svar:

Begreppen fritidsboende och permanentboende används då de kan vara användbara för
att förstå hur kommunens yta används och det är en realitet att vår kommun hyser
många sk fritidshus. Det är dock en viktig poäng att vårt sätt att bo och resa sällan är så
svart eller vitt som begreppen antyder. I det bostadsförsörjningsprogram som kommunen
ska ta fram blir det viktigt att föra ett resonemang kring den typ av ”dubbelboende” som
lyfts i yttrandet.
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I plan- och bygglagen görs ingen skillnad på vilket sätt en bostadsbyggnad används.
Sektion 2.1
Under denna sektion lägesbeskrivs kommunen i relation till Siljans ringen. Ett
omfattande arbete med projektet Meteorum har genomförts med anställda i kommunen.
Ingen referens eller diskussion av detta projekt och dess slutsatser står att finna i
förslaget till Översiktsplan. Vad har Länsstyrelsens fortsatta arbete lett till och vad är att
förvänta framledes vad avser etablerande av eko-park eller andra aspekter med effekt på
mark- och resursanvändning, utveckling av besöksnäringen, natur- och kulturliv och
kunskapskluster samt näringsliv i kommunen?
18.3 Svar:

Projektet Meteorum avslutades 2015. För närvarande finns frågan om geopark hos
länsstyrelsen. Frågan är inte relevant i relation till översiktsplanens syfte och innehåll.
Länsstyrelsen lyfter inte heller frågan i sitt yttrande.
Sektion 3 Rättvik och omvärlden
I denna sektion synes ett antal direkta sakfel och ofullständiga uppgifter att föreligga i
främst avsnitten 3.1. Vidare innehåller flera av avsnitten 3.1–3.6 påståenden och icke
faktamässigt baserade ståndpunkter särskilt i sektionen 3.5. Inget tyder på att
demokratiseringsförloppen i världen reduceras, snarare finns belägg för det motsatta.
Dessa sektioner bör arbetas om och vara mer resonerande då det finns
forskningsrapporter och ståndpunkter som är motstridiga och som redovisats.
Tendensiösa synpunkter som ”Vad händer när en sådan värld skapar grupper som allt
mindre vill lyssna på varandra eller ta till sig varandras åsikter” bör undvikas och
exkluderas till förmån för faktabaserade och refererade evidens. Jag förordar ett
faktabaserat underlag som skulle kunna tas fram med Gapminder och direkt citerade
rapporter från ex Världsbanken, WHO, FN mfl.
Mängden av strategiska dokument, övergripande mål och program som refereras som
relevanta på sidorna 13-17 är mycket svår att överblicka och härleda till den föreslagna
planen, konsekvensanalysen och effektbeskrivningar i olika scenarios i del två och tre
samt bilagan LIS. Det saknas en rödtråd mellan dessa referenser och citat och andra
sektioner och delar av förslaget till översiktsplan. Jag förordar att materialet arbetas om
och presenteras i en struktur i relation till Regeringens pågående arbete med Agenda
2030 och enligt Kommittédirektiven 2016:18, Genomförande av Agenda 2030. Ett
ramverk som tydligt sorterar in alla andra refererade dokument under Agenda 2030s mål
på den nationella och kommunala nivån är önskvärt. Det bör tydligt i not och
referensbilaga framgå hur varje sektion av översiktsplanen för Rättviks Kommun
relateras till hållbarhetsmålen på nationell nivå och kommunal nivå och andra listade
dokument av relevans. Då målkonflikter mellan planer, institutionella förhållanden och
tvingande lagstiftning föreligger skall detta tydligt vara analyserat och diskuterat på en
detaljnivå för allmänhetens bedömningar och delaktighet.
Ett tydligare redovisat metodstöd för upprättad omvärldsanalys är önskvärd. Detta så att
det enkelt kan härledas genom samtliga deldokument i planen, särskilt vad avser analys
till grund för effektutvärdering och redovisning av konsekvenserna av Översiktsplanen i
olika scenarios.

18.4 Svar:

Omvärldsbevakningen har genomförts med hjälp av statistik och utvecklingstrender från
SCB, Boverket, EU och FN. Trenderna för framtiden är inte en exakt vetenskap utan ett
försök att sia om en framtid vi inte kan veta allt om. Färgade/tendensiösa synpunkter ska
naturligtvis undvikas varför omvärldsbevakningen revideras utifrån denna synpunkt.
Se även svar 18.1.
Del 2 Planförslag
Stycke 7.1.2. Kommunikation
Traditionen att arbetspendla mellan Rättvik och Stockholm Mälardalen synes ännu ha
hög relevans och berörs ej i detta stycke eller på annan plats i förslaget till Översiktplan.
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Rättvik har relativt sett kommit långt från Stockholm i relation till städer som Umeå med
regelbundna, billiga flygavgångar från närbelägen flygplats. Det synes angeläget att nya
höghastighetstransporter ovan existerande tågbana utreds som ex. SkyTran med minimal
miljöpåverkan till begränsade finansiella ansträngningar. Stockholm kan med dagens
transporttekniker vara nåbart på 1,5-2 timmar.
KTH leds av en Rättviksbördig rektor och en sammanställning över var kommunens
gymnasieelever studerar vidare på högskolan synes angelägen. DU torde vara av
begränsad historisk betydelse i relation till många andra högskolor i Mälardalen- och
Stockholmsområdet och kanske även Umeå. Arbetspendlingsområdet bör övervägas vara
Rättvik – Mälardalen.
18.5 Svar:

Avsnitt om kommunikation omformuleras så att Mälardalen lyfts fram som mål för
arbetspendling.
Avsnitt 9.2.2
Undertecknad delar inte uppfattningen att de små lantbruksenheternas förutsättningar
skall begränsas ytterligare genom föreslagna detaljplaner i bykärnorna. En sådan
utveckling och reglering riskerar att skada Riksintressena som skall bevaras i byarna i
dess förvaltningsstrukturer och med samfällighetsföreningar på demokratiskgrund som
reglerande för samlivet och gemensamma nyttor och angelägenheter. Byarna har
tillkommit genom gradvis utbyggnad och med de institutionella förutsättningar och
legala förhållanden som nu föreligger sedan medeltiden och framåt i ett flertal byar av
Riksintresse för kulturminnesvården i kommunen. Problemanalysen i stycket 9.2.2.
synes bakvänd. När allt för många bor och lever på avstyckade lantbruksenheter och
brukas dessa som villor och utökade arealer mark anspråkstas för villabyggnation, så
uppstår konflikter och spänningar då den traditionella förvaltningsformen och
samlevnaden i de gamla byarna med sin sociokulturella, historiska utveckling i samklang
mellan boende, småskaliga näringar och en dokumenterat hållbar utveckling vad avser
mark- och resursbehov över århundradena rubbas. Jag hävdar att dessa ståndpunkter inte
är baserade på tillgängliga vetenskapliga fakta och bör seriöst omarbetas i dialog med
riksantikvarieämbetet. Nobelprisbelönad forskning i ekonomi vad avser förvaltning och
institutionella förutsättningar för ”gemensamma resurser” av Eleonore Ostrom åberopas,
vidare studier redigerade av Berkes & Folke (2004) Linking Social and Ecological
Systems – Management Practices ans Social Mechanisms for Buildning Resiliens och
särskilt Sporrong (2004) Dalecarlia in central Sweden before 1800: a society of social
stability and ecological resiliense i denna volym. Studien visar att jordfördelningen i
mindre enheter genom arv inte haft negativ effekt på utvecklingen i regionen eller
ekonomisk bärkraftighet. Studien visar även att det är förvaltningsformerna i byarna och
dess utveckling över tiden som leder till hållbar utveckling. Vi är med andra ord så
gammaldags i våra byar av riksintresse för kulturminnesvården att vi blivit moderna.
Stävanden i annan riktning som Översiktsplanen och dess konsekvensanalyser ge uttryck
för synes således inte vara vetenskapligt och fakta mässigt grundade och bör därför
revideras och / eller förkastas, så att inte väsentliga kulturvärlden och sociokulturellt
redskapsmedierade praktiker som överlevt i århundraden raderas av krav på utsikt över
grannens ägor och vedförråd som är noterat i flera byar och Sörbygge i kommunen.

18.6 Svar:

Områdesbestämmelser tydliggör hur kommunen vill att marken inom området ska
användas och vilka restriktioner som ska gälla eller inte. De områdesbestämmelser som
föreslås för delar av Rättviks kommun har som främsta syfte att åstadkomma en
övergripande reglering till grund för bygglovsprövning. Detta ger tydlighet till nutida
och framtida fastighetsägare samtidigt som det ger en rättvis grund för bygglovgivning
och riktning vid beslut som väger olika intressen mot varandra. Kommunen bedömer
detta som en viktig process som ger rättssäkerhet och tydlighet till alla berörda parter.
Länsstyrelsen och Dalarnas Museum stödjer förslaget.
Processen för att ta fram områdesbestämmelser regleras enligt plan- och bygglagen och
ska bygga på dialog och väl underbyggda avvägningar Allmänheten har möjligheter att
lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.
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”By” måste definieras i relation till riksintressen som skall bevaras för en adekvat analys
och framställan i Översiktsplanen. Enligt Riksantikvarieämbetet finns en flerfaldig flora
av definitioner av byar till att börja med. Vidare kopplas brukade landskap ihop med
avsaknad av träd och fri sikt på många ställen i förslaget till Översiktsplan. Det
väsentliga torde vara att de små lantbruksenheterna och skogsbruken stärks och att
markanvändningen även framledes skall bestämmas av behov och inriktning på
fastigheten och överväganden för ekonomisk bärkraft enligt gällande lagstiftning.
Översiktsplanen ger uttryck för att nejden skall hållas öppen i samverkan mellan
intressenter. Det bästa torde vara att intressera och utbilda kommande generationer av
skogs- och markbrukare att ta ansvar för eget ägande för att hållbart uppnå målsättningen
att bevara och utveckla byarna med dess markarealer och enskilda ägare även framledes.
18.7 Svar:

Noteras.
Länsstyrelsen i Dalarna jobbar för närvarande med en tydligare värdebeskrivning av
riksintressena.
Vad avser Utby har kommunen med ett fåtal intressenter och i otydlig ägar- och
samfällighets dialog initierat en process för att reglera en del av den gamla bykärnan
med områdesbestämmelser. Jag hemställer om att dessa aktiviteter omgående stoppas
upp, tills den övergripande Översiktsplanen för kommunen fastställts efter ordinarie
beslutad processordning. Att vidare beakta är att Sörbygge består av ett flertal byar som
gemensamt skyddas som riksintresse för kulturminnesvården. Detta område bör planeras
och förvaltas på ett likvärdigt sätt och i gemensamma processer om ev detaljerade
markanvändningsplaner skall fastställas efter mer grundlig utredning om de är av godo
eller riskerar att skada skyddade bystrukturer. Sörbygge bör återfå en tydligare
gemensam identitet framledes och utredas i en fördjupad översiktsplanering snarast.

18.8 Svar:

Se ovan om områdesbestämmelser.
Demokrati & genus perspektiv
I översiktsplanen finns demokratiaspekter beskrivna som skall beaktas. Då kvinnor inte
haft rätt att förvalta egen skog, mark och fastigheter innan 1953 i Sverige, synes det
angeläget att utreda, analysera och hämta vägledning huruvida kvinnor (representerande
60% av markägandet i Sverige) fått inflytande och representativitet i
samfällighetsföreningar, jaktlag och som sk byamän i de byar som är klassade av
riksintresse för kulturminnesvåden i Sverige. Undertecknad med systrar i 60-talist
generationen är först generation kvinnor som i Rättviks kommun själva har möjlighet att
förvalta sin mark- och skogs tillgångar. Det är ytterligt viktigt at
samfällighetsföreningarna demokratiseras även i detta avseende med 50/50
representation av kvinnliga och manliga markägare i dess styrelser och förtroendevalda
positioner. Särskilt viktigt synes vara att belysa hur ensamstående, kvinnliga ägare av
lant- och skogsbruks fastigheter uppfattar sin situation, representativitet och
påverkansmöjligheter i byarna, samfälligheterna och i dialog med representanter för
kommunen och myndigheter.
I ett flertal byar förekommer omfattande förstörelse av gamla och nya träd genom att
”någon” slår in giftampuller i oönskade träd på andras ägor. Kommunen bör adressera
dessa förfaranden där endast i Utby under mitt 18-åriga ägande av Kersgården värden för
många miljoner förstörst enligt värderingar tillämpade av försäkringsbolagen. Ett
fullvuxet träd värderas upp till en halv miljon kronor. Det är således omfattande
kriminalitet att skada och döda träd. Kommunen måste i Översiktsplaner och strategisk
dokument klargöra dessa legala förhållanden och att det är oacceptabla agerandet att
åsamka markägare stor ekonomisk skada, för egen nytta bortom lagen. Bildmaterial
kommer att sändas separat som dokumenterar evidens från det senaste årets incidenter
endast på undertecknads ägor. Då dessa aktivitetet från tid till annan bevittnats,
genomförs av namngivna personer och uppges vara förtroende valda i
samfällighetsföreningen i aktuell by av trovärdiga källor, är förloppen givetvis ytterligt
obehagliga och ej förenlig med demokratiska principer. Att tillämpa kollektiv penalism
och trakasserier i sociala sammanhang, lägga årsmöten på lågfredagen som är svensk röd
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helgdag med viktiga frågor av pekuniär vikt för den enskilde är givetvis intye heller
förenliga med demokratiska föreningsprinciper och förvaltning. Kommunen uppmanas
att i samverkan med Länsstyrelsen aktivt verka för at stärka de demokratiska- och
associationsrättsliga processerna i samfällighetsföreningarna i kommunen med olika
insatser och aktiviteter.
Kommunen bör även tydliggöra vem som företräder kommunens ägande och röstetal i
samfälligheterna och sitt ägande på ett sådant sätt att sammanblandning av roller i andra
tjänsteuppgifter inte förblir som nu är fallet i Söbygge/Utby. Kommunens revisorer torde
kunna vägleda hur dessa förvaltningsfrågor och ansvar skall hanteras framledes. Dessa
förvaltningsprinciper bör tydliggöras och pressenteras i Översiktsplanen, avseende
kommunens ägande och maktutövning i relation till denna i byarna.
18.9 Svar:

Representation och jämställdhet är viktiga frågor. Skadegörelse är dessutom brottsligt.
Översiktsplanen är dock inte rätt forum för att arbeta med någon av dessa frågor på ett
effektivt sätt.
Hållbar utveckling och ljusföroreningar nattetid
En analys och åtgärdsförslag för sanering av ”belysningsförorenade miljöer” i
kommunen och särskilt i bykärnorna nattetid bör biläggas Översiktsplanen. Gammal
belysningsarmatur inventeras och bytas ut.
Kommunalt påbud om släckt utomhusbelysning nattetid och andra förslag för reduktion
av elförbrukning saknas i förslaget till Översiktsplan. I Utby är allmän vägbelysning
mycket störande för enskilda hushåll.

18.10 Svar:

Utomhusbelysning har en viktig funktion för att skapa trygga och säkra utomhusmiljöer.
Kommunen ser att de positiva effekterna av belysningen överväger de negativa.
I avsnitt 9.2.5 och i efterföljande planeringsinriktningar står om förnyelsebar energi.
Avsnitt 9.2.5 heter i samrådsversionen Energismarta material men avsnittet behandlar
dock även andra frågor. Kapitel 14 noterar vikten av energieffektivitet.
Del – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), bilaga till Översiktsplan för
Rättviks Kommun
Undertecknad med familj har ägt och bedrivit verksamhet vid Tenninge/ Sandelsfors
Masugnsägor sedan 1974. Utvecklingen beskrivs i bilaga PM historik och geografisk
belägenhet av fastigheten Rättvik Furudal 1:71. Rev 1, PM historik och geografisk
belägenhet av fastigheten Furudal 1, maj 2015.pdf
Undertecknad har sedan 2004 sökt utveckla boende och verksamhet vid Tenninge Gård, i
mannamun ”Tenninge” och mark i närområdet till den gamla hyttan vid utloppet av
Tenningeån. Mot bakgrund av att detta renderat synnerligen stora kostnader och
ekonomiska konsekvenser för undertecknad med näringar pga icke förutsedda
administrativa risker och ställningstaganden hos Lantmäteriet och i kommunens tidiga
handläggning, välkomnas nu förslaget om LIS-område för utveckling av boende och
återupprättande av trakten vid Skattungviken som historiskt berör både Rättviks och
Orsa kommun. Med 44-års erfarenhet och ägande i familjen varav 18-år som ensamägare
och förvaltare av fastigheten Furudal 1:71 i området som berörs av föreslagen
Områdesplan för kommunen och LIS-område mellan Näset och ”Tenninge” är det
förvånade att undertecknad inte inbjudits till någon form av samråd innan planen
presenterades.
Av detta skäl önskar jag nu framföra ett antal synpunkter och ståndpunkter i relation till
föreliggande LIS och översiktsplan:
Jag delar till fullo analysen om lämpligheten att skapa ett LIS-område och en
återetablerad boende och livsmiljö utefter norra sidan av Skattungen och särskilt i den
mer än 300-åriga trakten kring Skattungviken. Ett större ”grepp” behöver dock tas i en
fördjupad översiktsplanering i den gamla trakten vid Skattungviken om boende, näring
och byggnation skall komma tillstånd och krävd infrastruktur utveckling.
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Hela Skattungviken är en sammanhängande gammal trakt och bör så förbli och
återskapas. ”Tenninge” bör definieras i sin kulturhistoriska kontext och geografisk
belägenhet. Detta beskrivs väl i Forslunds ”Med Dalälven från källorna till havet – Orsa
kommun och Ore Socken”, vidare i bilagd förrättningskarta från 1770 i översikten av
undertecknads ägande och verksamhet i området med familj.
Den mark som är lämplig för byggnation ligger efter stranden där vägen går mellan
Näset - Tenninge på både ovan- och nedansidan av vägen (GA 1). Det är 45 markägare
som är delägare i anläggningsförrättningen för vägen mellan Näset upp till Gökdammen
ovan Tenninge Gård. Den bästa byggbara marken utgörs av ca 300 ha med väg runt till
2/3 ovan och inkluderande min mark om ca 20 ha och delar av fastigheten Furudal 1:96
som även inkluderar byggnaderna vid Tenninge Gård och den gamla masugnen, i
anslutning till den mest nordliga delen av föreslaget LIS-område. Det är i detta område i
det närmaste ”perfekta byggförhållanden”. Sveaskog äger denna mark som i stora delar
nyligen slutavverkats och ännu inte återplanterats, ovan fastigheterna Furudal 1:71 och
Furudal 1:96, vilka tidigare varit del av i Ore 1:2. Då Sveaskog även har gjort ett
naturreservat i Ejheden som föreslås bli LIS-område, kanske intresse för att deltaga i en
detaljplanering och utveckling av aktuellt område kan finnas från Europas största
skogbolag om de tillfrågas. Kommunen bör initiera en projekt- och dialoggrupp för en
fördjupad Översiktsplan.
I analysen som gjorts av området för föreslagen LIS beaktas inte att skogsbruk bedrivs i
området och att många av de privata skogs- och markägarna har Gröna
Skogsbruksplaner upprättade av myndigheten Skogsstyrelsen. Dessa planer bör i första
hand vara vägledande för överväganden i området även om en LIS beslutas. Några
ytterligare skyddsområden torde det inte finnas behov av att etablera på fastigheterna
Furudal 1:71, Furudal 1:96 och Ore 1:2.
Att notera är vidare att området kring Tennningeån och dess utlopp i Skattungviken,
samt till fastigheten rubricerad ”Tenninge” i kommunens LIS-förslag tillhörande
myråkrarna är fastställt direkt olämpliga för byggnation. Det är lera, kapillarkrafter från
ån där byggnader fått flyttas, gamla kvarnar spolats bort och bäver dammar mm mm.
Största påverkan sker av vattenregleringen i Skattungen på marken utefter Tenningeån
och vid dess utlopp i sjön. Vitertid spränger reglerat vatten sönder marken och eroderar
sönder denna. Vidare finns en av Siljan ringens största vattenreservoarer under marken
mellan husen på Tenninge gård, Tenningeåns mynning och under myråkern. Det är inte
noterat i kommunens analys för etablering av större byggnation i anslutning till den
gamla disponentbostaden vid fornminnet efter hyttan. Jag har sålt den mark som är
olämplig för byggnation som inte ligger icke sjönära på fastigheten 1:96. Det är
angeläget att detta utreds grundligt och dokumenteras. På fastigheten Furudal 1:96s mest
nordliga del finns Rödåtjärnen, med näckros blomning, stenåkrar och höga naturvärden
som inte heller beaktats. Det är i det närmast en sakral natur, som uppe vid Ejheden att
bevara för det fria rekreationslivet, stillhet och kontemplation.
Undertecknad har erhållit förhandsbesked för byggnation av två lantbruksenheter på
fastigheten Furudal 1:71 på mark som tillhört den tidigare gemensamma fastigheten med
Furudal 1:96. Med ägande i vatten tillhör stor del av Skattungviken mig och delvis
Sveaskog. Jag äger vatten till Skattungholmen och inkluderande 9 ha skogsmark på
Tälnerudden. Denna fastighet Furudal 1:71 och mer än 300 åriga-trakt får inte brytas
sönder som nu är förslaget i föreslagen LIS, utan måste beaktas och stärkas i sin
historiska kontext.
Bästa utvecklingen av LIS området kommer att ske om en sammanknytning och
långsiktig, strategisk utvecklingsplanering sker i samverkan med Orsa Kommun och
särskilt med närbelägna Orsa - Grönklitt för det fria rekreations livet, utveckling av
skidleder, skoterled mm mm. Detta torde få positiv effekt på hela Furudal/Ore och vara i
linje med kommunens intresse att stärka besöksnäringen i kommunen. Området i
föreslagen LIS är mycket underprissatt i relation till Orsa-sidan och särskilt Grönklitt.
Området skulle om det kopplas samman med Grönklitt utgöra strategiskt intressant
utvecklingsmiljö för boende och besöksnäring främst vintertid då det är snösäkert i
området i relation till Södra Rättvik och även ex Sälen och Åre, samt tidsmässigt nära
Mälardalen och Arlanda i restid.
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Man bör söka knyta ihop området kring den gamla trakten vid Skattungviken med de
nybrutna vägar som finns i norr vid Gökdammen till Torsmo, Skattungbyn, Orsa och
Mora för att öka attraktiviteten för boende. Vidare finns en geografisk och kulturmässig
närhet till Orsa Finnmark och besparingsskogar som skulle få större attraktivitet vid ett
utvecklat boende i området.
Det är önskvärt att möjligheten att åstadkomma nya Lantbruksenheter och styckning av
ca 5 ha tomter prioriteras i området kring Skattungviken och inte i första hand att
området bryts sönder med små fritidshus i stor mängd. Tystnad, stillhet och avskildhet
utgör värden som finns och kan bevarad i relation till Grönklitt. Det ger även möjlighet
att attrahera livsstilsboende och särskilt människor med egna rörelser, som vill bygga by
i gammal stil med klimatsmarta val för boende, VA och uppvärmning samt kanske
odling mm mm. Jag skulle önska en uttrycklig satsning med inriktningsbeslut ex på
tillstånd för strandnärabyggnation i LIS områdena i kommunen om det är passiv eller
aktivhus baserade på vattenenergi och solenergi. Detta kräver dock möjlighet att göra
anläggningar i strandnära området för exempelvis värmeväxling. Jag har studerat
utvecklingen av Pondberry i UK och Post Ranch Inn vid Highway 1 i Kalifornien som
fått många pris för sin hållbara utvecklingsplanering och arkitektur tidigt, vidare
Sundance i Utha. Vi bör sätta upp dessa förebilder av internationellt, attraktiva och
hållbara intressanta utvecklingsområden för byggnation i LIS områden i hela
Siljansringen i vår kommun.
Många av de frågor som anges behövas utredas i kommunens LIS-förslag för aktuellt
område är redan utredda av mig och med finansiering av Vildmark Ore som exempelvis
upphandling av el (fiber behöver stoppas i samma trumma). Det är offererat av Ryssa
och Dala Kraft 2007. Det är samma anläggningskostnad om elförsörjning dras från
Torsmo eller Näset om ca 750 000 kr offererat för tio år sedan. Elförsörjningen bör lösas
omgående då avsaknad av elektricitet hämmat utveckling av boende och näring sedan
1960-talet i området. Det finns redan en lång rad intressenter som vill köpa mark och
bygga moderna lantbruksenheter sedan fem år tillbaka i tiden om det fanns el i området
och avstyckning med säkrande av vatten- och sjökontakt ända ner till stranden och med
del i sk 1:15 vatten.
Det finns en fördelningsnyckel för G1 och väganläggningen Näset - Tenninge som kan
användas för fördelning av kostnad vid anslutning till el mellan de ca 45 fastighetsägarna
utmed föreslaget LIS-område. Sveaskog har andelstal 92% i G1, så det är viktigt att få
med dem i pocessen att återupprätta trakten vid Skattungviken med dess tidigare
bosättningar och näringar. Det blir då frågan om tusenlappar för att ansluta sig till el för
övriga och kan lösas i en samfällighetsförening exempelvis, om kommunen tar det
initiala finansieringsansvaret. Det finns redan sex intressenter som vill ansluta sig och då
blir kostnaden ca 150 000 kr per fastighets ägare. Fördelningsnyckeln kan sedan
användas för tillkommande med tiden under 20-30 år och återbetalning till
samfällighetsförening med en bestämd ränta från år 0 som ger återvinning till övriga för
tidiga anslutningar enligt kraftbolagen.
Vi har som bekant anlagt och fått infiltrationsbäddar godkända och förutsättningarna har
bedömts som exemplariska av kommunens bedömare på miljökontoret efter vägen innan
Tenninge gård.
Undertecknad har inte fått möjlighet att avstycka begärd mark för etablerandet av två
lantbruksenheter som beviljats förhandsbesked om byggnation av kommunen på
fastigheten Furudal 1:71. Det är angeläget att de ståndpunkter som framförts av LM och
som återfinns bilagda i domslut från MMD, Nacka Tingsrätt undanröjs med etablerandet
av föreslagen LIS för sträckan Näset – Tenninge, så att inte andra intressenter med mark
som berörs av LIS-en får betala 350-450000 kr som i mitt fall för rättegångar, legalt
biträde och mycket omfattande ersättningar i flera omgångar till LM i Leksand och
Gävle, då de avser att bygga och bo i en av Europas mest glest befolkade stödområden.
Det är förödande för den enskilde som söker utveckla boende och mark enligt gammal
hävd och undersökt förutsättningarna hos LM redan innan utvecklingsansatsen startade
för framgång.
Jag begär att kommunen tar del av översända domslut och den bakgrundbeskrivning som
bilagts enligt ovan och överväger hur utveckling av boende och byggnation skall kunna
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återetableraras i ett kulturkonformt och historiskt perspektiv i det föreslagna LISområdet och med sammanknytning kring Skattungviken i den forna trakten.
Jag hemställer att kommunen verkar för och säkerställer att styckning av fastigheter även
framledes skall ske och medges av LM, med tillämpning av del i sk 1:15 vatten och även
för enheter om ca fem hektar som fastställda propositioner av Sveriges Riksdag medger
(se min talan till MMD genom advokat Bjälvert, APR Falun i separata mailbilagor till
denna skrivelse).
Efter dialog med Riksantikvarieämbete begär jag även att vattenförvaltningen i sjön
Skattungen och i Skattungviken skall begäras klassad av riksintresse för kultur- och
naturvården i Rättviks Kommun. Detta då inga kända olovliga åtgärder eller byggnation
skett i känd tid enligt kommunens företrädare Rune Daniels. Om fastigheter framledes
skall styckas hundra meter upp på land som LM kräver kommer attraktiviteten att bygga,
bo och bedriva näring i stort sett att omintetgöras. Alternativet är att skapa sk. legala
servitut med civilrättsliga avtal för de 100 meter som ej får avstyckas. Detta torde vara
synnerligen olycklig utveckling då det är svårt att över årens lopp hantera civilrättsliga
avtal som reglerar markanvändning och vård av vatten och strandnära markområden.
Fastigheterna som idag har strandkant mot Skattungen har samtliga del i sk 1:15 ägt
vatten och ansvar för att strandskyddet sköts såväl som det gör idag även i framtiden.
Rör inte det som fungerar för experiment med nya regleringar och förhållanden som inte
säkerställer framförda synpunkter om större ”allmän nytta” och skydd mot oss ägare att
vi inte plötsligt börjar ändra vårt beteende. Ordinarie byggnadslovsprövning torde vara
tillräcklig för att säkerställa att inte allmänt tillträde hidras till strandområdena, som idag
i stort sett inte går att nå som kommunens utredning påtalar efter aktuell föreslagen LISsträcka.
På sidan 91 finns en karta som uppger att det är stor risk för höga nivåer av radon i det
föreslagna LIS-området. Det är på den felaktigt numrerade kartan i relation till texten
svårt att bedöma vilket område som avses. Vänligen gör en förtydligad karta med rätt
benämning och referens i texten. Vid förhandbesked för byggnation har inga krav på sk
radon-säkra hus framställts från kommunen. Vad finns det för utredningar, fältstudier
och dokumentation som styrker det i LIS-bilagan på sid. 90 och karta 8 anförda
omständigheterna?
Det uppges felaktigt att det inte finns vägar ner till sjön mellan Långnäs udde och
Tenninge gård. Detta är felaktigt. Det finns minst 3-5 drivnings- och skogsvägar om än
kanske dåligt underhållna ner till sjön. I området ovanför fastigheterna Furudal 1:96 och
Furudal 1:71 finns bra vägar i de 300-hektar stora område som nämnts ovan anlagda och
väl underhållna av Sveaskog.
Rödmarkerat skyddsområde vid Skattungen vid etablerad vändplan för drivning av skog,
norr om föreslagen LIS synes felaktig. Enligt uppgift hos Riksantikvarieämbetet synes
fynden av slagg kunna vara uppspolade från verksamheten vid hyttan i historisk tid. LISområdet bör avslutas där LM fasställt gräns mellan fastigheten Furudal 1:71 och Furudal
1:96.
Det synes angeläget att en process för att elektrifiera LIS-området omgående initieras
under kommunens ledning, för möjlig utveckling och byggnation, så länge det låga
ränteläget består i Sverige och internationellt.
”Av ovan sagda framgår att det hela tiden är en balansgång mellan storskaligt skogsbruk,
annan industriell och naturnära småskalig näringsverksamhet baserad på dessa tillgångar,
ren naturvård och bevarande samt utveckling av områdets kulturvärden och mång
hundraåriga, sociokulturella infrastrukturer av mänsklig aktivitet och boende i området
för föreslagen LIS vid Skattungviken. Det är angeläget att den fortsatta utvecklingen och
fastställande av LIS görs i överväganden i samklang med historiska sammanhang och
utifrån beaktande om de långtgående samråd som löpande sker och har skett i aktuellt
område mellan markägare, kommunen och även Länsstyrelsen och Sveaskog, samt
Näsets samfällighetsföreningar, viltvårdsområden, jaktlag och fiskvårdsområden.”
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18.11 Svar:

Att peka ut LIS-områden är en möjlighet som ges inom strandskyddslagstiftningen.
Kommunen kan i en LIS-plan peka ut lämpliga områden som kan ges dispens från
strandskyddet för att de anses lämpliga för landsbygdsutveckling.
I de områden som pekas ut ges möjligheten att söka dispens från strandskyddet med
detta stöd. För att dispens ska ges krävs dock att även strandskyddens övriga syften
uppfylls samt att den planerade byggnationen genomgår prövning i detaljplan och/eller
bygglov. I den prövningen undersöks förhållandena på platsen, VA-lösning, hänsyn till
kulturmiljöer, radonsäkerhet, fiber, el etc . Utbyggnad på plasten ska därefter anpassas
till dessa.
Kommunens avsikt med LIS-planen och LIS-områdena är att möjliggöra för
verksamheter, satsningar och byggnation som på olika sätt kan bidra till utvecklingen av
Rättviks kommun. Ev satsningar inom de utpekade områdena väntas dock ske på
enskilda initiativ.
Avstyckningar och fastighetsfrågor hanteras inte i LIS-planen.

19. L.
Sarenmark

I ÖP:n finns en karta, sid 73, som redovisar områden för rörligt friluftsliv men i denna
karta saknas ett stort och centralt vildmarksområde då Gåsberget/Ejheden inte finns med.
Området redovisas i texten som ett område för rörligt friluftsliv.

19.1 Svar:

Kartan på sid 73 illustrerar områden med höga naturvärden. Texten som hänvisas till är
från avsnitten ”stora opåverkade områden”.
Redovisningen i kartan av LIS-områden stämmer inte med beskrivningen av hur det ska
gå till när områden pekas ut var man kan tänka sig exploatering av olika slag. Områdena
är mycket grovt tillyxade varav en del i områden som helt saknar vägar, bebyggelse eller
annan infrastruktur. Det ter sig oseriöst när halva sjöar är inritade.
Några sjöar som jag känner till särskilt är Skattungen-Oresjön. Längs sträckan
Skattungen-Tenninge-Näset saknar merparten av de utritade områdena helt bebyggelse
och vägar. Vid Oresjön-Furudal råder likande omständigheter. I området OresjönFurudal 2 finns inte en enda byggnad och inga vägar. Däremot leder en kulturhistoriskt
intressant kyrkstig genom området.
Sammanfattningsvis bör man när det gäller LIS-områdena göra en seriös redovisning där
det framgår vilka ställningstaganden man gjort och som det även är möjligt att ge
synpunkter på.

19.2 Svar:

Samtliga LIS-områden har inventerats och bedömts lämpliga. Att områdena är "grovt
tillyxade" är ganska naturligt i detta översiktliga skede. Vid en mer detaljerad
planering/bygglovprövning i områden kommer det naturligtvis att tas hänsyn till
befintliga anläggningar som ex.vis Kyrkstigen. För området Oresjön-Furudal 2 kommer
planen att revideras och det utpekade området närmast söder om kyrkan utgår.

20.
S. Risberg

Några synpunkter ang. LIS i Näset Furudal:
Vid Rugesbäcken på S8 finns viktig båtplats sen gammalt och norra byns enda badplats.
Vägen ner dit är naturligtvis också viktig för det rörliga friluftslivet under alla årstider.
Detta gäller också Sandbacksvägen och tillgängligheten till mellanbyns största badplats,
spec. uppskattad av familjer med småbarn!
Ökande bebyggelse på dessa områden gagnar inte byn.

20.1 Svar:

Synpunkten noteras. Vid detaljplanering av utpekade områden kommer hänsyn tas till
befintliga anläggningar, rörliga friluftslivet med mera.

21.

Jag begärde av kommunen att få ut inkomna synpunkter avseende områden runt Tina i
Översiktsplanen/ Lis-planen och vill bemöta synpunkter från en av klaganden.
Det gäller synpunkter rörande marken Gärdebyn 20:2. Synpunkterna som inkommit är
osanna och en del av dem förtal. De klagande (Per och Anita Mårthans) bor på fastighet
49:17, granne med marken 20:2. Som bakgrund bör kommunen ha i beaktande den fejd

V. Hård
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som uppkommit där fastighetsägarna till 49:17 velat dra vatten och avlopp 4,5 meter in
på marken 20:2. Då vi motsatt oss detta har vi mottagit förtäckta hot om att ställa till
problem vid önskan om eventuell framtida bebyggelse av området (se bilaga 1
mailkonversation där detta framgår).
Klaganden skriver i första stycket att de motsätter sig ett LIS-område. Detta behöver jag
inte bemöta då kommunen sett vikten av attraktiva boenden för kommunens invånare
och således större underlag för service etc. Att förslaget enbart skulle medföra mindre
tillökningar av bebyggelse (1 -max 2 hus?) är orimligt då ytan för hela LIS-området är
mer omfattande. Om alla resonerade så skulle vi inte ha en enda plats för nybyggnation
och därmed obefintlig inflyttning i Rättvik. Att man som klagande har vänner i
föreningar som kommer med liknande synpunkter hoppas jag kommunen ser igenom, för
mig är det väldigt tydligt.
Vidare skriver man i stycke 2 att en dom från 1992-11-04 skulle sätta hinder för
nybyggnation. (Bifogat Bilaga 2) finns domen i sin helhet och där i står ingenting om att
det inte ska tillkomma byggnation i området. Domen handlar för övrigt om
järnvägsövergångar och servitut där alla markägare som äger mark i området har rätt att
använda vägen inklusive Gärdebyn 20:2.
I stycke 3 som handlar om fornlämningar ligger endast en av de två bifogade inom det
tilltänkta LIS-området. Den fornlämning som ligger inom området Nr: RÄ 190:1 ligger
till vänster om de klagandes bebyggda tomt varför marken till höger, 20:2 inte bör
påverkas negativt i det planerade LIS-området. Per och Anita påstår att fornlämningar
grävts bort och jämnats ut. Denna påhittade fornlämning finns inte med i Riksantikvaries
fornsök där alla kända fornlämningar finns. Dessutom är inte vägen ny och finns med på
varje karta tex i kommunens egen kartbas. Dock stämmer att vägen har förbättrats med
grus under 2017, detta med tillstånd av kommunen. Det Per och Anita Mårthans skriver
är rent förtal!
I stycke 4 har man gjort ett problem av ett dike. Diket som rinner över Gärdebyn 20:2
finns inte med i Länsstyrelsens karta över vatten, och är alltså inget stort dike. Det
stämmer inte heller att den förser i princip hela Gärdeby-berget med avvattning. Bifogat
finns ett mail från Länsstyrelsen där man skriver att diket inte är biotop-skyddat och inte
kräver dispens för att täckdika det (gräva igen med ett rör). (Bilaga 3)
I avsnittet övrigt hoppas jag att kommunen bemöter det sunt. Tider och regler förändras
och Rättvik ser inte lika ut idag som det gjorde för hundra år sedan. Och tur är väl det för
då hade inte kommunen blomstrat som den gör idag. Vi hoppas på fortsatt framåtanda
och utveckling i Rättvik. Ett steg i rätt riktning är att skapa attraktiva områden för folk
att bosätta sig i.
21.1 Svar:

Synpunkten föranleder inte några ytterligare åtgärder eller ändrade ställningstaganden
från Rättviks kommun.
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22. K. Lohed
Söderman o AL Lärfors
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22.1 Svar:

Mötesplatser och social hållbarhet är viktigt för den framtida utvecklingen av
kommunen, men vilka konkreta former arbetet med denna utveckling ska ta är inte fråga
för denna övergripande plan. Kommunen har tidigare tagit ställning till generationsträdgården i samband med medborgarförslaget.
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22.2 Svar:

Se svar 22.1.

Myndigheter
23.
Trafikverket

Trafikverket vill framföra att översiktsplanen är välarbetad och innehåller relevant
information om kommunens framtida utveckling. Vi ser värdefullt på att buller ska
utredas särskilt vid nya lokaliseringar intill järnväg eller större vägar såsom riksvägarna
69 och 70 samt länsvägarna 301 och 296. Vi ser även positivt på att kommunen kommer
använda sig av länsstyrelsens vägledning för planläggning av ny bebyggelse intill
transportleder för farligt gods. Trafikverket värdesätter att kommunen ska arbeta
tillsammans med berörda inom regionen för frågor som rör järnvägens och riksvägarnas
framtid. Vid planering av bebyggelse vill Trafikverket gärna ha dialog i ett tidigt skede.
Detta underlättar både i den fysiska och ekonomiska planeringsprocessen för båda parter.
Det finns ett antal punkter som Trafikverket vill kommentera. Dessa redogörs var för sig
nedan.
Riksintressen
Trafikverket anser det positivt att områden av riksintresse inte får vidtas av åtgärder som
påtagligt kan skada riksintresset. Det är även positivt att inom områden av riksintresse
ska riksintresset ges företräde. Trafikverket ser värdefullt på att kommunen avser att
samarbete och kunskapsutbyte ska ske med berörda kommuner som delar riksintresset
med dem. Aktuella riksintressen i Rättviks kommun är riksvägarna 70 och 69 samt
Dalabanan.

23.1 Svar:

Synpunkten noteras.
Dalabanan
Kommunen skriver att de ska verka för en regional utveckling av dubbelspår på
Dalabanan. I dagsläget pågår kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan.
Dubbelspår på Dalabanan finns inte med i nationella plan 2018-2029 som förväntas
fastställas under våren. Vi ser dock positivt på att kommunen verkar för det.

23.2 Svar:

Synpunkten noteras.
Korsning väg 70/69 - Gärdebykorset
Kommunen skriver att en angelägen investering är byggandet av ny trafikplats vid
korsningen mellan väg 70 och väg 69. Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie
för Gärdebykorset. Där föreslås svängfältsåtgärder samt en planskild korsning för gångoch cykelväg. Dessa åtgärder läggs in i åtgärdsbanken och hanteras vidare i
vägplaneringsprocessen. För att kunna genomföra åtgärderna krävs att det finns
finansiering i nationell- respektive länstransportplan.

23.3 Svar:

Synpunkten noteras.
Väg 301
Kommunen betonar att det är viktigt att framtida trafikplanering tar i beaktande att
trafiken även ska fungera vid större evenemang. En ny sträckning måste prioriteras i
länstransportplanen för att få finansiering som föregås av en åtgärdsvalsstudie. Inga
planer finns för närvarande.
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23.4 Svar:

Synpunkten noteras.
Översiktsplanens avsnitt om väg 301 utvecklas med skrivningar om nuläget och
kommunens framtida ambitioner för vägsträckan. Kommunen föreslår att en
åtgärdsvalsstudie genomförs.
Godstrafik
Kommunen skriver att de ska verka för att kapaciteten för godstransporter på järnväg ska
öka. Kommunen ska ta fram en utvecklingsplan för området mellan riksväg och järnväg i
centrala Rättvik. Planen ska säkerställa möjligheten till omlastning. I dagsläget finns en
omlastningscentral i Borlänge och Mora. Ett riktvärde brukar vara att dessa har minst 10
mil mellan varandra, varför det är viktigt att noga analysera en sådan tanke. I framtiden
ser inte Trafikverket något behov av en omlastningscentral.

23.5 Svar:

Den omlastningscentral som föreslås i Rättviks tätort är främst tänkt att bistå den lokala
marknaden. Ställningstagandet lämnas kvar i översiktsplanen. Trafikverkets syn på
behovet noteras.
Gång- och cykelvägnät
Kommunen planerar för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. De ska även ta
fram en cykelplan. Detta anser vi är positivt ur ett miljöperspektiv. Kommunen betonar
att det behövs ökad trafiksäkerhet i cykelstråket från Kyrkudden till Vikarbyn och längs
väg 70 mellan Öja och Ickholmen. Trafikverket samverkar gärna när det gäller brister
och behov ur ett cykelperspektiv.

23.6 Svar:

Synpunkten noteras.
De gång- och cykelvägar som lyfts fram i översiktsplanen ligger längs statliga vägar och
är sedan tidigare lyfta som viktiga satsningar. Övriga behov av åtgärder i cykelvägnätet
ses över i kommande arbete med cykelplan och fördjupade översiktsplaner.
Vindkraft
Kommunen har tagit fram en vindbruksplan i februari 2011. Denna föreslås att fortsatt
gälla som en tematisk fördjupning av översiktsplanen. Placeringen av dessa sex områden
för vindbruk måste undersökas närmare vid en ansökan om vindkraftpark där
Trafikverket ska vara remissinstans. Det vi kan säga i dagsläget om dessa områden är att
de inte stör järnvägens egna radiosystem MobiSIR, dock måste även det undersökas
närmare vid en ansökan. Hänsyn måste även tas med avstånd till instrumentflygplatser.
På Trafikverks hemsida går det att läsa mer om vindkraftverk och deras närhet till statlig
infrastruktur.

23.7 Svar:

Synpunkten noteras.
Övrig information
Det pågår flera arbeten inom Trafikverket som berör kommuner och kan även beröra
Rättviks kommun. Dessa är:



Översyn av kommunal belysning på statlig väg,
Översyn av rätt väghållaransvar som sker regelbundet, mer information

23.8 Svar:

Informationen noteras.

24.

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande
synpunkter:

Svenskt
kraftnät

Nuläge
I Rättviks kommun har Svenska kraftnät två 400 kV-ledningar som korsar kommunen i
nord-sydlig riktning (CL22 S1-2 och CL4 S1-3).
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Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska
stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från
0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas
varaktigt.
I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta
åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så
nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. Mer information om Svenska
kraftnät och magnetfält finns på vår webbplats.
De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relaterat till
magnetfält. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, www.ssm.se.
24.1 Svar:

Informationen noteras.
Allmän information
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt.
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät
går till finns på vår webbplats:
Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer
och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i
stamnätet.
Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska
kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄKFS 20io:ioch ELSÄK-FS 2015:3. Föreskrifterna reglerar bland annat byggnation och
vissa typer av verksamheter på upp till 100 meters avstånd från kraftledningar. Exempel
på detta är verksamhet med brandfarliga och explosiva varor, upplag, parkeringsplatser,
busshållplatser med mera.
Svenska kraftnät önskar att Rättviks kommun tar motsvarande hänsyn vid planering av
ny bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från
en 400 kV-ledning. Vi vill förtydliga att det schablonavstånd vi angett på 130 meter
gäller för de områden där det passerar endast en ledning. Detta schablonavstånd är
baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en rekommendation till
beslutande myndighet. För avstånd utifrån en eller flera parallellgående ledningars
faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning. Svenska kraftnät utför
beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4
mikrotesla. Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en
kraftledning finns det risk för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också
elsäkerhetsrisker med att anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och
vindskydd med plåttak, i närheten av kraftledningar. Byggnader i närheten av stamnätet
för el kan behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. Om jordning är
aktuellt eller om du har andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för
ytterligare information.

24.2 Svar:

Informationen noteras.
Vid planering eller genomförande av åtgärder/verksamheter invid ledningar ska alltid
ledningsägaren rådfrågas. Text om detta förs in i översiktsplanen.
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Vindkraft
Vi vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät.
All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör
beaktas vid planering av utbyggnad av elproduktion.
Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan
vindkraftverk och våra anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk
skulle kunna falla över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara
tillräckliga för att möjliggöra en säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan
kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät.
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar
Transportstyrelsen att vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50
meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag
med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning.
Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en
rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning vara större
än 250 meter.
24.3 Svar:

Informationen noteras.
Rättviks kommun har för avsikt att revidera gällande Vindbruksplan från 2011. Inom
ramen för det arbetet kommer informationen från Svenskt kraftnät att bli en del av
underlaget.
Ärendespecifik information
Det är positivt att översiktsplanen omnämner och synliggör kraftledningar. Svenska
kraftnät önskar dock att det tydligare framgår vad som är stamnätsledningar och vad som
är regionnät då dessa anläggningar har skilda funktioner. Stamnätet överför el från vind-,
vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till
elanvändarna via lokalnäten.
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd
och att kommunen lägger till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska kraftnät vill
även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan komma att
behövas för nya kraftledningar och stationer vid upprättande av vindkraftsutbyggnad.

24.4 Svar:

Texten i översiktsplanens avsnitt om elförsörjning utvecklas så att de olika ledningsnäten
särskiljs.
Se svar 24.3 om Vindbruksplan och hänsyn till svenska kraftnäts verksamhet.
I avsnittet 14.3.2 El på sidan 78 används begreppet strålning i samband med
kraftledningar. Svenska kraftnät vill uppmärksamma om att begreppet strålning inte
brukar användas i samband med de låga frekvenser som finns i kraftledningar eftersom
fotonenergin är så svag att fälten helt saknar de egenskaper man förknippar med ordet
stålning. Ett mer lämpligt begrepp att använda vid lågfrekventa nivåer likt de som
genereras kring kraftledningar är elektromagnetiska fält.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.eeodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer
och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om
förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid
produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används
ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar
återfinns i skrifterna Elnät i fysiskplanering och Vägledning för verksamhet vid
markförlagd kabel i stamnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts
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framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027.
Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se.
24.5 Svar:

Avsnitt 14.3.2 ändras så att begreppet strålning byts mot det mer lämpliga
elektromagnetiska fält.
Övrig information noteras.

25.
Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats:
Översiktsplanen berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de
förändringar som beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att
fastighetsindelningen kommer att behöva förändras eller att fastighetsanknutna
rättigheter (servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva
bildas. Omfattningen av dessa behov kommer dock att konkretiseras i senare skeden,
t.ex. då områden detaljplaneläggs.
Lantmäteriet vill dock uppmärksamma kommunen på att delar av kommunen är beläget
inom utpekat område i behov av omarrondering för jord- och skogsbrukets
rationalisering. I linje med detta krävs således jordförvärvstillstånd även för
privatpersoner inom dessa områden vid förvärv av lantbruksfastighet.
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har
någon uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för
allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för
detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen
kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och de särskilda
skälen redovisas i översiktsplanen.

25.1 Svar:

Översiktsplanen föreslår att en strategi tas fram för hantering av enskilt och kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner.

26.

Övergripande synpunkter

Länsstyrelsen

Översiktsplanen är väl genomarbetat och lättläst. De nationella, regionala och
kommunala målen är väl redovisade. En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning
för utvecklig 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.
I översiktsplanen står det att ”planeringsinriktningar ska vara vägledande vid
beslutsfattande som rör fysisk planering på alla nivåer”. Majoriteten av det som står
inom översiktsplanens rutor för ”planeringsinriktningar” är inte ställningstaganden, utan
karaktäriseras mer av generella mål och att kommunen ska följa lagen. Under rubriken
planeringsinriktningar riksintressen står det att ”inom områden av riksintresse får inte
åtgärder vidtas som påtagligt kan skada riksintresset”. Detta är en självklarhet och står i
miljöbalken. Översiktsplanens ställningstaganden är alltså att kommunen ska följa lagen.

26.1 Svar:

Ambitionen är att översiktsplanen ska utgöra ett verktyg för framtida fysisk planering.
Planeringsinriktningarna är därför inte enbart ställningstaganden utan ska också
fungera som stöd i all fysisk planering.
Det är viktigt att i översiktsplanen redovisa konkreta ställningstaganden och att dessa
redovisas på kartorna. Det enda ställningstagandet som redovisas på kartorna är
”Föreslagen ändring av riksintresse för kulturmiljö” och LIS-områden. Därutöver är det
endast bakgrundsfaktorer som redovisas.
Det finns ställningstaganden som inte redovisas på kartorna som att ”större
nybyggnadsområden ska lokaliseras i närhet till befintliga kommunikationer, service och
infrastruktur” och att ”lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns gena och
säkra gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik” samt att ”nya detaljplaner behövs
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främst för byggandet av flerbostadshus i centrala och halvcentrala lägen. Det gäller såväl
obebyggd mark som framtida omvandlingsområden”.
26.2 Svar:

Kommunens övergripande ställningstagande framgår av utvecklingsstrategin. Övriga
kartor visar förutsättningar och hänsyn. I efterföljande fördjupningar tas mer konkreta
ställningstaganden i markanvändningsfrågor.
Ett mål med kommunens översiktsplanering är att kommunen ska få beslut och
vägledning av länsstyrelsen om hur staten ser på framtida exploateringar, innan det finns
ärenden som brådskar. Detta för att underlätta ärendehanteringen och göra
prövningsprocessen snabbare och mer effektiv. Detta kan endast uppnås om kommunen
har konkreta ställningstaganden som länsstyrelsen kan ta ställning till.
Översiktsplanen innehåller faktauppgifter och underlagsmaterial som redan finns
redovisade på webbplatser och i länsstyrelsens externa webbgis. Dessa uppgifter bör
reduceras till att endast omfatta material som ligger till grund för kommunens
ställningstaganden. Istället för att i översiktsplanen ha med alla faktauppgifter och
underlagsmaterial kan det vara lämpligt att hänvisa till länsstyrelsens webbgis eller andra
dokument eller hemsidor där material finns, men det förutsätter förstås att dessa är
aktuella.

26.3 Svar:

Kommunen delar länsstyrelsens åsikt om att endast det som är relevant för
planeringsinriktningarna ska redovisas i översiktsplanen.
Med undantag för LIS-avsnittet redovisar kartorna i stort sett inga ställningstaganden,
utan bara bakgrundsfakta. Boverket visar på sin kunskapsbank hur kartredovisningen i
en översiktsplan kan delas upp på
Utvecklingsstrategi, Användning respektive Hänsyn.
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/forslag-till-opmodell/
Vindbruksplanen för Rättviks kommun finns inte med som en bilaga eller ett kapitel till
översiktsplanen. Om vindbruksplanen ska gälla ska den ingå som ett kapitel i
översiktsplanen. Förslagsvis kan vindbruksplanen läggas till som kapitel 17 i del 2
Planförslaget. Avsnittet kan heta Vindbruksplan med underrubrik se separat handling.
Nuvarande vindbruksplan ska heta Översiktsplan för Rättviks kommun, Del 2, kapitel
17.

26.4 Svar:

Översiktsplanen har tagits fram med hjälp av Boverkets stöd. Syftet med översiktsplanen
för Rättviks kommun är att vara mycket strategisk och övergripande samt sätta ramarna
för fortsatt arbete inom kommunen. Den karta som kallas Utvecklingsstrategi (avsnitt
5.3) har här rollen som karta för vägledning/användningskarta.
Kommunen har senare för avsikt att gå vidare och ta fram fördjupade översiktsplaner
för tätorterna. Dessa kommer tydliggöra hur översiktsplanens strategier omsätts i
ställningstaganden kring konkret mark- och vattenanvändning.
Kommunens gällande vindbruksplan läggs med som ett kapitel i översiktsplanen enlig
länsstyrelsens förslag.
Länsstyrelsens särskilda granskning
Riksintressen: Kulturmiljövård
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att avgränsning för
riksintresseområdena Dansbodarna och Linnévägen bör ändras. Länsstyrelsen har för
avsikt att i kommande revidering av länets riksintressen för kulturmiljövård och i samråd
med kommunen fastställa ny gränsdragning.

26.5 Svar:

Synpunkten noteras.
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Konflikt mellan riksintresse och LIS
Område 9.5, Bysjön
Hela området utgör riksintresse för naturvården. Området är relativt obebyggt, det finns
ett par hus på ett ställe vilket sammantaget gör att området inte är lämpligt för LIS.
Område 9.14, Nedre Gärdsjö – Ingels
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården som motiveras av bymiljöer med
omgivande odlingslandskap. Det är därför mycket angeläget att nytillkommande
bebyggelse anpassas vad gäller struktur och utformning. Detta regleras lämpligast genom
upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Område 9.15, Nittsjösjön och Nittsjö
Områdena ligger även dessa inom område av riksintresse för kulturmiljövården. De
utpekade områdena ligger dock inte inom riksintressets kärnområde. Det är angeläget att
nytillkommande bebyggelse gestaltas på ett sådant sätt att det anpassas det omgivande
landskapet. Detta regleras lämpligast genom upprättande av detaljplan eller
områdesbestämmelser. Området runt Nittsjösjön är obebyggd och det finns hotade arter
längst stranden och bedöms därför olämpligt som LIS-område.
Område 9.4, Oresjön, Furudal
Delområde 2 som ligger direkt söder om Ore kyrka bör utgå då kyrkans strategiska och
ensliga läge har ett stort symboliskt värde som är angeläget att bibehålla.
26.6 Svar:

Synpunkterna noteras men föranleder ingen ändring av LIS-planen. För område 9:14
och 9:15 kommer anpassning av ny bebyggelse att ingå i arbetet med en detaljplan.
Området 9;4, utgår det utpekade området närmast söder om Ore kyrka, ur LIS-planen.
Totalförsvaret
Rättviks kommun har ett stoppområde för vindkraftverk och ett område med särskilt
behov av hinderfrihet. Stoppområdet för vindkraftverk är ett definierat avgränsat område
där Försvarsmakten ej tillstyrker uppförande av vindkraftverk och har en restriktiv
hållning till övriga höga objekt, då dessa medför risk för påtaglig skada på riksintressen.
Där området med särskilt behov av hinderfrihet finns kan objekt högre än 20 meter
medföra påtaglig skada på verksamheten som bedrivs här. Ett sätt för kommunen att
säkerställa att totalförsvarets riksintressen tillgodoses, är därför ett generellt
ställningstagande att i ett tidigt skede skicka samtliga detaljplaner, förhandsbesked och
lov, som berör höga objekt (>45 meter inom sammanhållen bebyggelse,> 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse) på remiss till Försvarsmakten. Att notera är att
Försvarsmakten har överklaganderätt enligt PBL 13:10 oavsett om deras intresse är känt
av kommunen eller ej. Ett tidigt samråd i ärenden som rör höga objekt, ligger därför i
kommunens intresse.

26.7 Svar:

Översiktsplanens text om höjdbegräsningar för ny bebyggelse innehåller denna
information samt förslag till ny planeringsinriktning (avsnitt 9.2). En motsvarande text
läggs till i texten om riksintresset för totalförsvaret (avsnitt 6.10) efter länsstyrelsens
förslag.
Mellankommunal samordning
Stora opåverkade områden
Både i Leksands östra del och Faluns västra del mot Rättviks södra kommungräns har
det i översiktsplanerna för kommunerna pekats ut större opåverkade områden. Dessa
områden ska så långt det är möjligt hållas fria från större exploateringsföretag som
exempelvis trafikleder, större kraftledningar, industrier eller större områden för
fritidshusbebyggelse. Det bör vara fritt från bullerstörningar, höga byggnader och andra
visuella intryck som kan påverka vildmarkskaraktären negativt. För att områdena ska
kunna bestå ska hänsyn tas till dem även i grannkommunen.
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26.8 Svar:

Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
Miljökvalitetsnormer vatten
Översiktsplanen behöver redovisa samtliga sjöar och vattendrag som inte klarar
miljökvalitetsnormen, och även dem som ligger nära gränsen och därmed kan riskera att
inte klara MKN. För vart och ett av dessa vatten ska översiktsplanen ange hur
kommunen avser att arbeta för att miljökvalitetsnormerna ska klaras, t.ex. genom tillsyn,
genom anslutning till kommunalt VA, genom sanering av förorenad mark eller genom att
vissa områden undantas från exploatering.

26.9 Svar:

Kommunen tolkar att översiktsplanen främst ska redovisa de vatten som har
otillfredsställande och dålig status. Kommunen har reviderat planhandlingarna så att de
omfattar ett mer grundligt avsnitt om MKN och att allmänna åtgärdsförslag även ska
omfatta vattenområden med måttlig status. I tredje delen anges en rad åtgärder med
bäring på Åtgärdsplanen för vattenförvaltningen som kommunerna ska genomföra. De
åtgärder som inte anges är antingen inte aktuella för Rättviks kommun eller så har de
redan genomförts.
Hälsa och säkerhet
Planbeskrivningen anger att risk för ras och skred kan uppstå vid större förändringar av
marknivån. Länsstyrelsen vill framhålla att ras- och skredrisk kan förekomma även för
befintliga förhållanden.
Översiktsplanen anger också att geotekniska säkerhetsfrågor avseende ras och skred ska
uppmärksammas i samband med framtagande av nya detaljplaner. Förhållandena mellan
ras, skred och erosion enligt PBL ska alltid klarläggas i detaljplaneprocessen.

26.10 Svar:

Synpunkten noteras.
Stora delar av centralorten i Rättviks kommun och flera LIS-områden riskerar att
översvämmas vid beräknat högsta flöde och även 100-årsflödet påverkar delar av
kommunen vilket kommunen i översiktsplanen behöver ta ställning till hur detta ska
hanteras.
I del 1 ”Utmaningar och strategiska frågor” nämns att miljö- och klimatförändringar kan
påverka kommunen i form av bl.a. varmare somrar och kraftiga skyfall. Översiktsplanen
bör kartlägga samhällsviktiga samhällsfunktioner som kan påverkas av värme och
låglänta områden som saknar avrinningsmöjligheter vid skyfall samt ange
rekommendationer för hur dessa ska hanteras.

26.11 Svar:

Ett avsnitt om klimatanpassning har lagt till i översiktsplanens kapitel 15.
I avsnittet om Transporter av farligt gods står det att länsstyrelsen, tillsammans med
berörda myndigheter, beslutar om vilka vägar som rekommenderas för transporter av
farligt gods. Det är kommunen som beslutar om rekommenderade vägar för farligt
godstransporter inom kommunen efter samråd med länsstyrelsen. Förslag på
rekommenderade vägar för farligt gods tas fram av kommunen utifrån genomförd
riskanalys.

26.12 Svar:

Texten i avsnitt 15.5, om Farligt gods ändras efter länsstyrelsens synpunkt.
Räddningstjänstfrågor som påverkar samhällsplaneringen så som insatstider,
framkomlighet och bebyggelse som särskilt bör beaktas ur brandsäkerhetssynpunkt som
t.ex. höga byggnader eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör utgöra grund för
ställningstaganden i översiktsplanen.
I kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor nämns att barn- och
äldres tillgänglighet särskilt skall bevakas vid planläggning och att kommunens
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riskanalys skall ligga till grund för allt planarbete. Hur detta ska ske bör framgå av
översiktsplanen.
26.13 Svar:

Ett nytt avsnitt om räddningstjänsten (15.6) läggs till i översiktsplanens kapitel om
Miljö, hälsa och säkerhet. I avsnittet lyfts kommunens handlingsprogram fram.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Generellt sett har kommunen tagit fram en bra plan, med tydliga kartor där det är lätt att
se var LIS-områden finns i kommunen. Många av de föreslagna LIS-områdena är dock
relativt långa sammanhängande områden, dessa behöver delas upp för att få ”släpp” ner
till vattnet där allmänheten och djurlivet kan passera. Det gäller område 9.2, 9.4, 9.9,
9.11, 9.13 delområde 2, 9.16 delområde 1 och 2.

26.14 Svar:

Avsikten med LIS-planen är att peka ut lämpliga områden, men eventuell byggnation ska
vara relativt gles vilket skapar naturliga passager.
Kommunen behöver bedöma bebyggelsetrycket vid Skattungen och Siljan enligt MB 7
kap. 18 e §, punkten 3d. Det ska framgå av LIS-planen om kommunen bedömer att högt
eller lågt bebyggelsetryck råder vid dessa sjöar och därmed om restriktivitet för att peka
ut LIS-områden ska råda eller inte.

26.15 Svar:

Texten kommer att kompletteras med bedömning av bebyggelsetryck.
Område 9.13, Ljugaren Born
LIS-området som sträcker sig över Brännäsudden är olämpligt. Uddar och näs är
generellt sett olämpliga för LIS och kommunen har i detta fall inte specificerat varför de
vill ha LIS just på en udde om det är för en särskild verksamhet eller liknande.
Kommunen behöver utveckla detta eller ta bort området från LIS.

26.16 Svar:

Längs flera sjöar i kommunen har uddar pekats ut, men det kräver särskild hänsyn och
analys inför ett ev bygglov. Den här typen av detaljstudier görs inte för/LIS-områdena i
detta skede.
Område 9.18, Siljan, Tina
Området är olämpligt vid Salunäset, det finns idag ingen bebyggelse men området ser ut
att vara intressant för friluftslivet. Främst den sydvästra delen av näset är mycket
olämpligt.

26.17 Svar:

Kommunen delar synpunkten och föreslår att området vid Salunäset (Siljan, Tina) utgår
ur översiktsplanens del 4.
Övrigt
Övergripande mål, planer och program
I avsnitten om Miljömål står det att i det svenska miljömålssystemet finns 14 etappmål,
det stämmer inte utan det bör ändras till att det finns 28 etappmål, varav 18 mål är aktiva
och 10 har mål-åren passerat. I samma avsnitt bör det stå mer om det globala
hållbarhetsmålet (Agenda 2030). Hänvisningen till naturvårdsverkets hemsida när det
gäller det globala hållbarhetsmålet bör istället hänvisas till regeringens hemsida. När det
gäller de nationella miljömålen är sverigesmiljömål.se är lämplig källa att hänvisa till.
Alla regionala mål bör stå under avsnitt 4.4 som handlar just om regionala och lokala
mål, planer och program. Texten om Dalarna är något föråldrad, det finns ett nytt
åtgärdsprogram för år 2018–2022 som är fastställt. Åtgärdsprogrammet handlar om
åtgärder som ska göras för att nå miljömålen. Även Dalarnas energi- och klimatstrategi
ska revideras under år 2018.

26.18 Svar:

Avsnitten har reviderats.
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Avsnitten om planens konsekvenser på miljömålen verkar vara baserade på bristfälliga
analyser. Det handlar speciellt om avsnittet om levande skogar där texten handlar om
skogarnas betydelse för hälsa och friluftsliv. Detta har ingenting med miljömålet att göra
då dess fokus är biologisk mångfald. Likaså är avsnittet om ett rikt djur- och växtliv
bristfälligt eftersom det här bara förs ett resonemang kring att det är oundvikligt att
naturmark tas i anspråk vid byggande. Det bör åtminstone finnas ett resonemang om att
ytor, som uppmärksammats för extra hög artrikedom, bör undantas från exploatering.
49.19 Svar:

Avsnitten har reviderats.
Bostadsförsörjning
Enligt PBL 3:5 ska översiktsplanen visa hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder. Under rubriken Planeringsinriktningar
bebyggelseutveckling finns inga siffror om det bedömda behovet av bostäder. I
översiktsplanen nämns det bland annat att nya detaljplaner för obebyggd mark och
framtida omvandlingsområden för flerbostadshus i centrala och halvcentrala lägen
behöver tas fram, och att intresset för äldre detaljplanelagda områden kan ha avtagit.
Eftersom att översiktsplanen inte innehåller några siffror för framtida behov av bostäder
är det inte möjligt för länsstyrelsen att bedöma om översiktsplanen tillgodoser detta
behov.

26.20 Svar:

Rättviks kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Det behov av
bostäder som presenteras där kommer att utgöra underlag för bedömning av
bostadsbehovet och planberedskap i de fördjupade översiktsplaner kommunen har för
avsikt att ta fram.
Jordbruksmark
I avsnittet om jord- och skogsbruk behöver kommunen resonera kring: Vad
brukningsvärd jordbruksmark är, brukningsvärdet kan t.ex. bestå av produktionsvärden,
naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden, landskapsvärden. Vilka de väsentliga
samhällsintressena som går före jordbruksproduktion är. Vilka bedömningar eller
utredningar som ska göras för att se om annan mark kan tas i anspråk.

26.21 Svar:

Avsnittet har reviderats.
Grön infrastruktur
I översiktsplanen finns ingenting skrivet om begreppet grön infrastruktur. Kommunen
har ett uppdrag att arbeta med grön infrastruktur i samverkan med länsstyrelsen och det
borde tas upp i översiktsplanen hur kommunen tänker förhålla sig till detta. Grön
infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter, djur
och människor. Genom att bevara och stärka den gröna infrastrukturen kan vi skapa
hållbara miljöer där både vi människor och djur och natur mår bra. Utformningen av
grönområden kan vara en viktig länk till arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen
inom området. Värdefulla naturmiljöer och grönstruktur med tillhörande kopplingar kan
bilda stråk och korridorer som ökar sammanhanget i landskapet.

26.22

Översiktsplanen har kompletterats med avsnitt om Grön Infrastruktur och hur detta ska
beaktas i den fortsatta planeringen med fördjupande översiktsplaner samt detaljplaner.
Natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv
Kulturmiljö
Det är positivt att Rättviks kommun på olika sätt har för avsikt att säkerställa och värna
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, dels på ett övergripande plan genom upprättande av
kulturmiljöprogram och kulturlandskapsplan och dels på en mer detaljerad nivå genom
upprättande av områdesbestämmelser.
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Allmänt om fornlämningar
I planens avsnitt om Natur och kulturmiljövärden och underkapitlet om fornlämningar
behöver delen om fornlämningar fördjupas. Den nya kulturmiljölagen definierar
fornlämningar inte bara som lämningar efter äldre tiders bruk, men sätter en nedre gräns
för lämningar vid året 1850, d.v.s. bara lämningar som är varaktigt övergivna och äldre
än 1850 kan anses som fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt skydd genom
kulturmiljölagen och lagskyddet har stora konsekvenser för samhällsplaneringen genom
att den sätter begränsningar för markexploateringars lämplighet och genomförbarhet.
Tillstånd till ingrepp i fornlämningar är ofta kopplad till villkor om att det skall
genomföras arkeologiska undersökningar. Den uppdragsarkeologiska processen är
tidskrävande och behöver därför tas hänsyn till i planarbetet på detaljplannivå.
På samma sätt som byggnadsminnen, är fornlämningarna en viktig del av kulturmiljön
som helhet. Det är därför viktigt att fornlämningar beaktas i tidiga skeden av planering
och byggande. Ett samordnat agerande av berörda myndigheter kan effektivisera
samhällsplaneringen. Därför är det viktigt att synliggöra fornlämningsintressena även på
översiktsplanenivån. Översiktsplanens kart-del bör därför också visa ytorna med
fornlämningar i ett kartskikt, eftersom fornlämningarna medför särskilda krav för nyexploatering.
26.23 Svar:

Texten om fornlämningar har fördjupats och beskriver fornlämningar och lagskyddet
mer detaljerat där tidig kontakt med länsstyrelsen uppmuntras. På den skala kartan
presenteras är det svårt att visa ytor och linjer utan att det blir missvisande.
Under 2018/2019 kommer det ske större förändringar av hur Fornlämningar och
Fornminnesregistret (FMIS) presenteras och hanteras av länsstyrelser och
Riksantikvarieämbetet, därmed är det i nuläget inte lämpligt att detaljerat beskriva hur
det i dag är tillgängligt. För ytterligare information rörande fornlämningar och dess
lagskydd hänvisas till Länsstyrelsen.
Skog och historia tas inte upp då det kan innehålla stora kvalitetsproblem och till stor
del inte är kvalitetsgranskat av arkeolog. Det kan däremot vara ett viktigt verktyg om
man hanterar det som tips.
Naturmiljö
I avsnittet om Landskapsbildsvärden står det i sista stycket om visuellt skydd, det kallas
för landskapsbildskydd och är instiftat med stöd av naturvårdslagen (numera
miljöbalken) och har samma status som naturreservat.
I avsnittet om Gröna och blå strukturer, naturvårds och biologisk mångfald förslår
länsstyrelsen en omdisposition av kapitlets underrubriker så att de fördjupade avsnitten
om olika naturtyper (skogsmark, Odlingslandskap, våtmarker) läggs in direkt under den
inledande huvudtexten i kapitlet. Dessa avsnitt bör för övrigt kompletteras med en text
om vatten. Därefter kan alla stycken som beskriver olika typer av skydd placeras,
inkluderat avsnittet om vattendirektivet. Sist kan avsnittet om ekosystemtjänster
placeras.

26.24 Svar:

Avsnittet har delvis reviderats.
Länsstyrelsen föreslår fler justeringar i avsnittet om Skogsmark. Det bör kompletteras
med ett stycke som lyfter fram Ore som ett kärnområde i landet för brandpräglade
naturvärden, lämpligen placerat i anslutning till stycket om Enån. Sist finns två stycken
som behandlar skogskyddsstrategin och Ejhedens ekopark. Dessa bör flyttas till avsnittet
om Skyddade naturområden. I stycket om ekoparken står för övrigt felaktigt att den
omfattar 41 000 ha. Den korrekta siffran är 6 900 ha varav 4 500 utgörs av produktiv
skog. Meningen ”I ekoparken ska de ekologiska värdena styra över de ekonomiska och
minst 50 % av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal.” föreslår
länsstyrelsen ändras till ” I ekoparken styr de ekologiska målen för förvaltningen över de
ekonomiska och minst 50 % av den produktiva skogsmarken är avsatt till förmån för
naturvård”. I slutet av meningen ”Området kring Enån, från Ockrandalgången till
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Rättviks samhälle, har uppmärksammats för sin märkliga geologi och sina mycket höga
natur-värden”. bör ändras till ”..sin höga artrikedom kopplad till kalkinblandad sand”.
26.25 Svar:

Stycket som avser arealer i ekoparken har reviderats. Beskrivningen av ekoparken
kommer från Sveaskogs egen beskrivning om Ejheden. Kommunen anser att det är de
ekologiska värdena som ska styra förvaltningen av Ejheden inte de ekologiska målen
som kan vara något helt annat än de faktiska värdena i området. Ekoparker är inte att
betrakta som formellt skyddade och ska därför inte heller redovisas som skyddade
områden så som länsstyrelsen föreslår.
I avsnittet Opåverkade områden anges att ”de så kalla värdetrakterna Gåsb….utgör alla
större opåverkade områden”. Förutom den understrukna felstavningen så föreslås att
slutet av meningen ändras till ”..utgör alla landskap med hög koncentration av
naturskogar” eftersom de i sin helhet inte är opåverkade.

26.26 Svar:

Avsnittet har uppdaterats.
I avsnittet om Skogsbruk bör det inflikas stycken som lyfter fram den extra hänsyn
skogsbruket borde ta inom utpekade värdetrakter men också på Rättviksheden.

26.27 Svar:

Avsnittet har reviderats.
I del 3 Genomförande och konsekvensbeskrivning saknas ett avsnitt som beskriver
planerna för utveckling av landskapet utanför ”de öppna markerna”. Länsstyrelsen och
skogsstyrelsen har mycket att förmedla i form av information som tagits fram det senaste
årtiondet inom ramen för skogsskyddsstrategi och grön infrastruktur. Med tanke på hur
mycket text som i översiktsplanens tidigare delar lagts på att beskriva naturvärden bordet
detta vara en självklarhet.

26.28 Svar:

Grön Infrastruktur har införlivats i översiktsplanen.
Friluftsliv
Det skulle vara intressant att i nästa steg kartlägga hur invånarna använder olika områden
idag och hur man kan anpassa mer i detalj än vad som framgår nu. Det finns en metod
som Naturvårdsverket har tagit fram för sådant arbete, där man kan välja att använda
delar eller hela metoden för att få ett bättre underlag om det lokala friluftslivet.
http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2016/naturvardsverkets-delredovisning-av-ru-utveckling-avfriluftslivet-metod-for-kartlaggning.pdf

26.29 Svar:

Underlaget har kompletterats med en kort redogörelsen för metoden.
Miljöstörande verksamheter
För miljöstörande verksamheter finns sedan 2017 MSB:s vägledning ”Samhällsplanering
och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28411.pdf

26.30 Svar:

Informationen noteras.
Vattenförsörjning och avloppshantering
Vatten och avlopp
I översiktsplanens LIS-del anges att vissa områden är i närheten av sjöar med
övergödningsproblematik och att avloppsanläggningar är nära dricksvattenbrunnar. För
befintliga bebyggelseområden, som saknar gemensam VA-lösning och har dåliga
förutsättningar för individuella lösningar, kan ett alternativ ibland vara att kommunen
begränsar byggrätterna, vilket också är ett ställningstagande som behöver framgå av
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översiktsplanen, som stöd för att avslå bygglov fram till dess att ny detaljplan eller
områdesbestämmelser hunnit upprättas.
Översiktsplanen behöver behandla vatten- och avloppsfrågorna, beskriva problem och
intressekonflikter och ta ställning till hur kommunen vill att dessa frågor ska lösas.
Kapaciteten i befintliga verk bör redovisas geografiskt och stämmas av mot behoven i
deras närområde: planerade nybyggnadsområden samt problemområden med enskilda
avlopp. För de sistnämnda är det viktigt att det finns en tidplan för anslutning, eftersom
det vid förelägganden från Länsstyrelsen och vid överprövning av dessa hos mark- och
miljödomstolen tas hänsyn till i vilken utsträckning kommunen kan visa på en
fungerande VA-planering. Finns ingen sådan, avgörs varje ärende separat, utan hänsyn
till om det finns andra områden i kommunen som är i större behov av VA-utbyggnad.
26.31 Svar:

Rättviks kommun har en nyligen antagen VA-plan som redan från början var tänkt att
ingå som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Dessvärre har detta inte framgått tydligt i
samrådshandlingen.
VA-planen, som innehåller den efterfrågade informationen, finns med i översiktsplanens
utställningshandlingar.
Vattenförsörjning
När det gäller Planeringsinriktningar utvinning tar kommunen inte upp någon inriktning
som berör dricksvattenförsörjningen. Tidigare i texten beskrivs dock att framtida
täktverksamhet är olämplig i närheten av Rättviks nya huvudvattentäkt. Det är bra med
någon typ av inriktning. Jämför MB kap 9, 6 f §: "…täkten inte komma till stånd om 2.
naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida
dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning," Under
rubriken Planeringsinriktningar vattenförsörjning är första punkten (kraftledningar)
olämpligt placerad. Även punkten som gäller ytvatten. Tidigare i texten konstaterar
kommunen att endast grundvatten används för vattenförsörjningen.

26.32 Svar:

Rättviks kommun arbetar för att lokalisera en ny vattentäkt/reservvattentäkt. En
planeringsinriktning som säger att utredningsområde för ny täkt inte får användas till
verksamhet som kan medföra försämrad vattenförsörjning införs i översiktsplanen.
Kommunala reningsverk
Kompletterande information om hur slammet omhändertas samt om det finns planer på
förändringar saknas.

26.33 Svar:

Avsnittet revideras
Vattendirektivet
I stycket om vattendirektivet nämns inte grundvatten. Även grundvatten omfattas av
vattendirektivet och i Rättvik finns det utpekade grundvattenförekomster.

26.34 Svar:

Avsnitten har reviderats.
Täktverksamhet
I planförslaget beskrivs vilka berg- och naturgrustäkter som finns i kommunen i kap 14.
Enligt Länsstyrelsens Materialförsörjningsplan (Rapport 2012:03) bör det i
översiktsplanen anges avsatta områden i anslutning till tätorter som kan inrymma,
bergkrossanläggningar, miljöstörande verksamhet och masshantering. Denna
sammanfattning saknas.

26.35 Svar:

Frågan hanteras mer lämpligt i kommande fördjupande arbeten kring markanvändningen i tätorterna
LIS-områdenas redovisning
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Länsstyrelsen har inte hunnit gå igenom naturvärdesinventeringen och därför kan
synpunkter i granskningsskedet tillkomma om naturvärden i LIS och vid annan
exploatering.
LIS-avsnittet ska inte vara en bilaga till översiktsplanen, utan det ska ingå som en del av
översiktsplanen. I del 2 Planförslaget ska LIS-avsnittet läggas in som kapitel 16.
Avsnittet ska heta LIS med underrubrik se separat handling. Nuvarande bilaga om LIS
ska heta Översiktsplan för Rättviks kommun, Del 2, kapitel 16.
26.36 Svar:

LIS-områdena beskrivs i del 2 och finns med som en del av översiktsplanen (del 4).
I Rättviks LIS-plan på sida 14–17 finns områden utpekade kring Skattungen,
tillsammans med en text där det konstateras att Orsa kommun inte har pekat ut några
LIS-områden kring Skattungen. En ny översiktsplan för Orsa kommun är under
bearbetning inför utställningsskedet, och där pekar kommunen ut 3 LIS-områden längst
Skattungens stränder. Översiktsplaneförslaget med utpekade LIS-områden har sänts till
Rättviks kommun för samråd under samrådsskedet.

26.37 Svar:

Texten kommer att kompletteras med att Orsa kommuns förslag till ny översiktsplan (i
utställningsskede) pekar ut 3 LIS-områden längst Skattungens stränder.
Fornlämningar inom LIS områden
Sammanställningen av LIS-områdena uppvisar många brister angående fornlämningar.
Fornlämningarna är på alla kartor bara angivet som punkter, men omfattar däremot ofta
större ytor. Genom val av kartsymbolen kan det uppstå ett felaktigt intryck och området
med restriktioner runt fornlämningarna kan vara betydligt större än det som ärangivet på
kartan. Dessutom är inte alla fornlämningar innanför LIS-områdena markerade på
kartorna. Kartorna bör därför genomgås och manglande fornlämningar bör inprickas. Det
bör också uppmärksammas att strandnära lägen var under förhistorian favoriserade
boplatslägen och inte alla vattendrag och sjöar blev tidigare systematisk
fornlämningsinventerade. Därför kan det innanför LIS-områdena finnas okända
fornlämningar. Det kan vara nödvändigt att genomföra arkeologiska utredningar
och/eller förundersökningar innan vissa av områden kan exploateras.

26.38 Svar:

LIS-områdenas utbredning har vid område Oresjön 9.4, och Gryssen 9.12 ändrats samt
att området Siljan Tina 9.18 utgått. Övriga LIS-områden har bibehållits, men hänsyn till
fornlämningarna ska tas i fortsatt process med ÖP och LIS-plan. Innan byggnation eller
exploatering påbörjas ska arkeologisk utredning göras där så krävs.
LIS-planens kartor har delvis omarbetats så att fornlämningar tydligare framgår. Se
kommentar under rubrik ”Ändringar efter samrådet” i slutet av samrådsredogörelsen.
Exempel för kartor med brister:
LIS-område 9.4 Oresjön, Furudal
Här är fornlämningarna Ore 3:1 och 235 Ore som omfattar större ytor inte markerade på
kartan. Fornlämningen Ore 235 är en boplats som omfattar nästa hela strandzonen av den
nordliga LIS-område på kartan.
LIS-område 9.10 Ljugaren, Långnäset
Här ligger fornlämningen Rättvik 66:1 innanför LIS-området. Fornlämningen är en
blästbrukslämning och markerad som punkt på kartan. Fornlämningen omfattar med
säkerhet en större yta än markerad på kartan och med detta också området med
restriktionerna runt lämningen.
LIS-område 9.11 Ljugaren, Dådran
Här är fornlämningen Rättvik 505, en stensättning, inte med markerad på kartan.

26.39 Svar:

LIS-områdenas utbredning har vid område Oresjön 9.4, och Gryssen 9.12 ändrats samt
att området Siljan Tina 9.18 utgått. Övriga LIS-områden har bibehållits, men hänsyn till
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fornlämningarna ska tas i fortsatt process med ÖP och LIS-plan. Innan byggnation eller
exploatering påbörjas ska arkeologisk utredning göras där så krävs.
LIS-planens kartor har delvis omarbetats så att fornlämningar tydligare framgår. Se
kommentar under rubrik ”Ändringar efter samrådet” i slutet av samrådsredogörelsen.

Kommuner
27.
Ljusdals
kommun
27.1 Svar:

28.
Bollnäs
kommun

Ljusdals kommun ser det positivt att samverkan över kommun- och länsgränsen framförs
i dokumentet och ses som en del av kommunens samhällsutvecklingsarbete. I övrigt har
Ljusdals kommun inget att erinra.

Synpunkten noteras
Bollnäs kommun har tagit del av förslaget till översiktsplanen för Rättviks kommun och
har inget att erinra.

28.1 Svar:

Synpunkten noteras

29.

Leksands och Rättviks kommuner har flera gemensamma frågor.

Leksands
kommun

Rättvik och Leksands kommuner har ett gemensamt intresse av att få till stånd av
utveckling av Dalabanan med utbyggnad till dubbelspårig järnväg, vilket framhålls i
samrådsförslaget. Det är dock även viktigt att väg 70 ges möjlighet till utbyggnad och att
bebyggelseutvecklingen inte ska tillåtas begränsa en eventuell breddning eller andra
åtgärder som kan krävas.
Det är positivt att Rättvik vill samarbeta med grannkommunerna för att bevara och
utveckla värden hos gemensamma riksintressen, till exempel för Siljansbygden, och att
vikten av de värden som utgör den turistiska dragningskraften upprätthålls och utvecklas
i nära samverkan med de kommuner som berörs. Även vikten av samverkan med
grannkommuner vad gäller gång- och cykelstråk och leder framhålls och här kan
Siljansledens betydelse lyftas ytterligare.
Rättvik påtalar behovet av samråd med grannkommuner vid vindkraftsetableringar. Med
tanke på att vindkraft syns på långa avstånd kring Siljan och att Siljansområdet har så
stor betydelse för besöksnäringen och friluftslivet, bör det tydligare framgå att hänsyn
ska tas till landskapsbilden även i angränsande kommuner vid planering och prövning av
vindkraft.
Både Leksands och Falu kommun har föreslagit att områden i Leksands östra del och
Faluns västra del, mot Rättviks södra kommungräns, ska vara s.k. större opåverkade
områden. Dessa områden ska så långt det är möjligt hållas fria från större
exploateringsföretag som exempelvis trafikleder, större kraftledningar, industrier eller
större områden för fritidshusbebyggelse. Det bör vara fritt från bullerstörningar, höga
byggnader och andra visuella intryck som kan påverka vildmarkskaraktären negativt. För
att områdena ska kunna bestå bör hänsyn tas till dem även i grannkommunen.

29.1 Svar:

Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
Avsnittet om Siljansleden har reviderats.
Vad gäller förslagen till LIS-områden (områden för Landsbygdsutveckling I Strandnära
läge) som kan påverka Leksands kommun, bedöms de föreslagna områdena vid
Stumsnäs vara välgrundade. Däremot är det viktigt att det föreslagna området vid
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Lungsjöåns utlopp i Långsjön, Ollasbodarna inte påverkar ån negativt, åns system i sin
helhet behöver beaktas. Ån rinner även genom det område som föreslås som ett större,
opåverkat område, se ovan.
Det föreslagna LIS-området på Salunäset, väster om Tina, bedöms vara mindre lämpligt
eftersom det är en av de få mer sammanhängande obebyggda stränderna i södra Siljan
och är viktigt för friluftslivet. Området ligger på en udde, väl synligt från stora delar av
Siljan och en exploatering kommer att medföra stor påverkan på landskapsbilden. Skälet
till att övriga kommuner runt Siljan inte pekat ut fler LIS-områden vid sjön är just för att
värna riksintresset för turismen enligt 4 kap 2 § Miljöbalken.
29.2 Svar:

Det är flera aktörer som påpekat att LIS-området kring Salunäset (Siljan, Tina) är
olämpligt. Med hänsyn till landskapsbild och det rörliga friluftslivet utgår därför
området ur LIS-planen.

30.

Mora kommun ser positivt på de planeringsinriktningar som Rättviks kommun valt
gällande regionala frågor. Dessa är till stor del samstämmiga med de ställningstaganden
som gjorts i den fördjupande översiktsplanen för Mora kommun som är under
framtagande. Mora kommun och Rättviks kommun drar nytta av närheten och de goda
kommunikationerna mellan kommunerna, och ett stort antal kommuninnevånare rör sig
mellan kommunerna för arbete, boende och studier varje dag. Mora kommun delar synen
på viken av tillgängliga energieffektiva transportlösningar mellan kommunerna.

Mora kommun

Utveckling av Dalabanan är viktig även för Mora kommun, både för turism och
pendling, och kommunen stödjer Rättviks planeringsinriktning att sträva efter utbyggnad
med dubbelspår. Idag hämmas tågtrafiken på banan av dess undermåliga kapacitet och
standard vilket inverkar negativt på järnvägens konkurrenskraft gentemot bilismen, och
på norra Dalarna som arbetsmarknadsregion. Banan bör under hållas och ha en sådan
kapacitet att det går att erbjuda en tågtrafik med god kvalitet, som upplevs attraktivt för
både resenärer och godstransportörer, samt fler och snabbare förbindelser mellan orter
utmed banan. Detta medverkar även till att de transportpolitiska målen uppfylls. Det
behöver avsättas mer pengar i nationell plan för upprustning.
Detsamma gäller Rättviks kommuns syn på Orsabanan mot Bollnäs som strategisk
viktigt. Mora kommun deltar gärna i av Rättvik initierade aktiviteter och satsningar för
att utveckla GC-leder och stråk, bland annat cykelleder för besöksnäringen. kommunen
har startat upp arbetet med att ta fram en cykelplan, och ser positivt på att skapa
sammanhängande stråk och leder även över kommungränsen.
När det gäller samarbete kring vindkraftsetableringar så delar Mora kommun
uppfattningen att det är önskvärt och nödvändigt att samarbete kring landskapsbild vid
vindkraftsetableringar, särskilt kring Siljan.
30.1 Svar:

Synpunkterna noteras
I Rättviks kommuns förslag till LIS-plan pekas ett antal områden vid Siljan ut. Mora
kommun har (som konstateras i LIS-planen s 10) bedömt att bebyggelsetrycket kring
Siljan är så pass högt att LIS-områden ska pekas ut med restriktivitet enligt MB 7 kap.
18e §.

30.2 Svar:

LIS-planen har reviderats och antalet sammanhängande sträckor längs med Siljan har
reducerats.

31.

Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 är väl genomarbetad och ställer sig positiv till
att denna ersätter tidigare strategiska plan för framtida utveckling.

Ovanåkers
kommun

Rättviks kommun lyfter vikten av att mellankommunala angelägenheter samordnas med
angränsade kommuner och en god samverkan i ett tidigt skede inför kommunala
ställningstagande när det gäller användning av mark- och vattenområden. Detta är
Ovanåkers kommun positiva till.
Planförslaget nämner en rad frågor som är gränsöverstigande
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-

Länsväg 301 utpekas som ett utvecklingstråk.

-

Viktigt transportstråk främst för infrastruktur längs länsväg 296/301, som
förbinder Rättviks kommun med Orsa respektive Edsbyn/Alfta.

-

Viktigt transportstråk, Bingsjövägen som går på riksväg 50 genom Falu
kommun och Ovanåkers kommun.

-

Rättviks kommun ska medverka till utveckling av infrastrukturen såväl inom
länet som till angränsande län.

-

Vindkraftsetablering. Vikten av samverkan i ett tidigt skede vid anläggande av
vindkraft som kan komma att ha effekter på andra kommuner.

-

Rättviks kommun vill utöka samverkan kring planering av åtgärder för att
hantera effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan i gemensamma
vattendrag.

-

Några av de föreslagna LIS-områdena ligger vid gräns mot Ovanåkers
kommun. När det blir aktuellt att hantera dispens enligt LIS i något av dessa
områden ska den angränsande kommunen alltid informeras.

-

Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen kring
besöksnäring och evenemang.

Ovanåkers kommun lyfter även vikten av en tät samverkan och en god kommunikation
av viktiga mellankommunala frågor och angelägenheter. Ovanåkers kommun anser likt
Översiktsplan för Rättviks kommun 2030 att länsväg 296/301 och riksväg 50 är av stor
vikt för tillgängligheten mellan regionerna. Översiktsplan för Rättviks kommun 2030
nämner även potentialen och behovet för utvecklingen av godstrafiken, mer specifikt
järnvägen mellan Bollnäs-Orsa. Detta är Ovanåkers kommun positiva till och ser det som
en framtida samarbetsfråga som gynnar båda regionerna.
31.1 Svar:

Synpunkten noteras

32.

Orsa kommun ser positivt på de planeringsinriktningar som Rättviks kommun har valt
gällande regionala frågor.

Orsa kommun

Orsa kommun och Rättviks kommun drar nytta av närheten kommunerna, och ett stort
antal kommuninnevånare rör sig mellan kommunerna för arbete, boende och studier
varje dag. Orsa kommun delar synen på viken av tillgängliga energieffektiva
transportlösningar mellan kommunerna. Arbetspendling via kollektiva färdmedel nämns
som en planeringsinriktning, och vi tolkar det som att detta gäller såväl långväga
pendling som dagspendling till grannkommuner.
Utveckling av Dalabanan är viktig även för Orsa kommun, både för turism och pendling,
och kommunen stödjer Rättviks planerings-inriktning att sträva efter utbyggnad med
dubbelspår. Detsamma gäller Rättviks kommuns syn på Orsabanan mot Bollnäs som
strategiskt viktig.
Orsa kommun deltar gärna i av Rättvik initierade aktiviteter och satsningar för att
utveckla GC-leder och stråk, bland annat cykelleder för besöksnäringen. Vi ser positivt
på att skapa sammanhängande stråk och leder även över kommungränsen.
När det gäller samarbete kring vindkraftsetableringar så gäller Orsa kommuns
vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, fortsatt, även efter att
Orsas nya översiktsplan antagits. I dokumentet framgår att även Orsa kommun ser det
som önskvärt och nödvändigt att samarbete kring landskapsbild vid
vindkraftsetableringar.

32.1 Svar:

Synpunkterna noteras
I LIS-planen sid 14-17 finns områden utpekade i Skattungen, tillsammans med en text
där det konstateras att Orsa kommun inte pekat ut några LIS-områden i Skattungen. Orsa
kommun vill informera om att en ny översiktsplan över Orsa kommun är under
bearbetning inför utställningsskede och där pekar kommunen ut tre LIS-områden längs
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Skattungens stränder. Översiktsplaneförslaget med utpekade LIS-områden har sänts till
Rättviks kommun för samråd under samrådsskedet. Orsa kommun har bedömt att
bebyggelsetrycket inte är högt vid Skattungen. Inget av de av Orsa kommun utpekade
LIS-områdena gränsar direkt till Rättviks kommun, det närmaste är på södra sidan nära
Skattungholmen, mellan Granvbergs sovhol och Långnäset. LIS-områden har av Orsa
kommun pekats ut med intentionen att samla bebyggelse och lämna strandsträckor
oexploaterade för friluftslivet.
32.2 Svar:

Texten kompletteras med att Orsa kommuns förslag till ny översiktsplan (i
utställningsskede) pekar ut 3 LIS-områden längst Skattungens stränder.

33.

Falu kommun vill framföra följande synpunkter:

Falu kommun

Utvecklingsstrategi
Utpekandet av utvecklingsområden och utvecklingsstråk närmast de största orterna och
de största vägarna underlättar möjligheten att fortsatt kunna erbjuda en bra regional
kollektivtrafik. Det är positivt för hela regionens utveckling.
Rättvik i regionen
Det är positivt att Rättvik uppfattar Falun/Borlänge som det tvåkärniga regioncentrum
som översiktsplan FalunBorlänge har som målbild. Att högskolan och möjligheten till
arbetspendling lyfts fram som en viktig faktor för utvecklingen i Rättviks kommun ligger
i linje med Falu kommuns syn på regionen och dess utveckling.
Linnévägen
Falu kommun ser positivt på att hela Linnévägens sträckning i Rättviks kommun pekas
ut som riksintresse för kulturmiljövård. Att hela sträckan får samma status är positivt för
vägsträckningens kulturmiljövärde som helhet.
Stora opåverkade områden
I översiktsplan FalunBorlänge finns flera områden på gränsen mellan Rättviks och Falu
kommun som är utpekade som stora opåverkade områden. I förslaget till översiktsplan
för Rättviks kommun finns det ett område söder om Bingsjö och ett område vid
Ollasbodarna som ansluter till områden som är utpekade som stora opåverkade områden
i översiktsplan FalunBorlänge. I övrigt avgränsas de stora opåverkade områden som
pekats ut av respektive kommun av kommungränsen.
Den planeringsinriktning som redovisas för buller och vibrationer om att bullrande
verksamheter inte ska lokaliseras i närheten av områden med höga naturvärden eller
värde för friluftslivet kan med fördel förtydligas så att det framgår att även stora
opåverkade områden räknas in i dessa typer av områden.
Med tanke på de stora opåverkade områden som pekats ut i översiktsplan FalunBorlänge
på gränsen mellan Falu kommun och Rättviks kommun så vill Falu kommun att
bullrande verksamheter inte heller ska lokaliseras i närheten av områden med höga
naturvärden eller värden för friluftslivet, där stora opåverkade områden ingår, även när
områdena finns i angränsande kommun.
Vindbruk
Områdena som pekas ut som lämpliga för vindbruk ändras inte från nu gällande tillägg
till översiktsplanen. Då inget av områdena ligger nära Falu kommun har Falu kommun
ingenting att erinra.

33.1 Svar:

Synpunkterna noteras.
Översiktsplanens kap 7 om mellankommunala frågor, samt avsnitt 12.4.5 om opåverkade
områden utvecklas så att vikten av hänsyn över kommungränsen beskrivs.
LIS-områden
Två LIS-områden har pekats ut i direkt eller nära anslutning till Falu kommun.
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För LIS-området 8. Amungen, Dalstuga har Falu kommun inget att erinra. Delar av
området ser svårutnyttjat ut med anledning av det korta avståndet mellan stranden och elledningen som finns i området. Den väg som samrådsförslaget hänvisar till för att kunna
nå området är enskild.
För LIS-område 19. Långsjön, Ollasbodarna vill Falu kommun framföra att det är viktigt
att ta hänsyn till de naturvärdena som är knutna våtmarken och utloppet från Långsjön.
De utpekade värdena omfattas delvis av de södra delarna av LIS-området. Eftersom
närliggande område i Falu kommun redovisas som stort opåverkat område i
översiktsplan FalunBorlänge så är det viktigt att begränsa eventuell nybyggnation till just
förtätning av fritidshus så som nu redovisas i planförslaget.
33.2 Svar:

Synpunkterna noteras, men föranleder inga förändringar av översiktsplanens del 4.
Organisation

34.
Landstinget
Dalarna

Landstingen Dalarna har inga synpunkter på förslaget till översiktsplan för Rättviks
kommun.

34.1 Svar:

Noteras

35.

Del 1

LRF Rättvik

I del 1 av översiktsplanen anser vi det viktigt att lyfta fram livsmedelsstrategin. Denna
bör även påverka skrivningarna i planen över lag.

35.1 Svar:

Översiktsplanen lyfter de frågor om mark- och vattenanvändning som har relation till
livsmedelsproduktion och areella näringar. Livsmedelsstrategin i sin helhet lämnas dock
utanför översiktsplanen.
Del 2
Avsnitt 13.1: Här bör nulägesbeskrivningen ses över. Till exempel bör de odlade
spannmålsslagen kompletteras med vete då detta är en betydande gröda i dagens läge.
Det bör stå ”ett antal mjölkbönder” istället för ”ett fåtal” eftersom Rättvik är en av de
kommuner i länet som har flest aktiva mjölkproducenter. Det bör även ses över vilka
begrepp som används om gymnasieskolan så att detta blir rätt.

35.2 Svar:

Översiktsplanen ska främst visa ställningstaganden för framtiden. Gällande fakta om
nuläget hittas lättare och tydligare på annat håll. Information om de grödor som odlas i
kommunen tas därför bort ur texten.
Texten om mjölkbönderna ändras efter LRF:s förslag.
Avsnitt 13.2: Här ställer vi oss mycket frågande till skrivningen om ett mer extensivt
skogsbruk. Detta är en viktig resurs som bör främjas istället för att motarbetas.
Vad gäller rutan med planeringsinriktningar vill vi ändra till följande:



35.3 Svar:

Bebyggelse av brukningsbar åkermark ska ej ske, även försiktighet med idag ej
brukad åkermark måste råda då den kan bli viktig i framtiden. Detta särskilt i
närheten av aktiva brukningscentrum.
Sista meningen om rörligt friluftsliv bör strykas helt då den inskränker
pågående markanvändning.

Avseende skrivningar om skogsbruk har de delvis reviderats. Kommunen anser att en
omställning av sättet att bruka skogen krävs men det innebär nödvändigtvis inte att
alternativa brukningsmetoder används överallt eller att mer mark skyddas genom
formellt skydd. En översiktsplans uppgift är att vara vägledande för en längre tid
framöver och hållbart och långsiktighet ska vara ledorden. Översiktsplanen ska ta
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hänsyn till många intressen och tillgodose dem. Besöksnäringen och naturturismen är
sådana som också måste tillgodoses samt våra miljömål och hållbarhetsmål. Kommunen
vill vara vägledande inom hållbarhet och det innebär att en samexistens mellan
ekologiska, sociala och ekonomiska intressen ska råda.
Kommunen anser att brukningsbar jord inte ska bebyggas dock finns det ibland inget
annat alternativ och ett totalförbud mot att bygga på brukningsbar jord kan inte anses
vara långsiktigt hållbart för en levande landsbygd. Generationsväxling inom lantbruk
måste vara möjligt för att lantbruken långsiktigt ska kunna överleva och inte sällan vill
man bo flera generationer på gården. Bebyggelse på jordbruksmark får dock inte ske på
sådant sätt att brukandet av marken avsevärt försvåras på sådant sätt att
brukningsenheter delas upp.
Kommunen är av uppfattningen att rörligt friluftsliv idag inte inskränker den pågående
markanvändningen. Allemansrätten gäller alla och är en viktig resurs får vår
besöksnäring. Med skrivningen avsågs inte att stora områden av skog ska undantas
brukningen. Kommunen tänker sig att viktiga stigar och leder ska kunna finnas kvar i
samsyn med markägare. Skrivningen avsåg också främst kommunens egna skogsinnehav
och tyvärr framgick inte detta. Punkten har därför reviderats.
Avsnitt 14.2.1: Här bör vattenkraftens stora vikt för närmiljön och dess kulturvärden
beskrivas.
35.4 Svar:

Vattenkraften kan inte anses ha en stor betydelse för närmiljön utom möjligen den
negativa påverkan av denna.
Allmänt
Vi anser att för stor vikt läggs på bevarande vilket genomsyrar hela översiktsplanen. En
större hänsyn måste istället ges för nuvarande samt framtida produktion.

35.5 Svar:

Kommunen och omvärlden står inför stora utmaningar om att ställa om till ett mer
hållbart samhälle/värld. Kommunens vill vara vägledande som Hållbar kommun. De
areella näringarna är viktiga men de måste kunna samexistera med våra miljömål och
hållbarhetsmål annars blir brukandet av jorden inte långsiktigt hållbart.

36.

Synpunkter gällande förslag till två LIS-områden (Oresjön Furudal 2) mellan Ore kyrka
och Norudden Dalbyn.

Ore
Hembygdsförening

I del 2, punkt 6.1 beskrivs att områden utmed Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön
utgör ett geografiskt riksintresse.
Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rör liga friluftslivets,
intressen särskilt beaktas i samband med ingrepp i miljön. Boverket anger att vid dessa
vattendrag ska kommunerna vara restriktiva när de pekar ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I det slutliga förslaget så behöver större hänsyn
tas till detta och strandskyddet för ett rörligt friluftsliv i högre grad bevaras.
I bilagan gällande LIS under punkt 5 pekas ett urvalskriterium ut att det ska vara
strandområden som redan är ianspråktagna med fritidshus. Ytterligare ett urvalskriterium
är att det ska utgöra kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintliga tätorter, byar
och bruksmiljöer med närhet till kollektivtrafikstråk.
I del 2 kapitel 12 beskrivs kulturmiljövärden och Gammelstan i Norrboda omnämns. Mot
bakgrund av ovanstående är det med stor förvåning som man tar del av detta förslag till
LIS-områden.
Vi anser att de absolut inte är lämpliga som LIS-områden och de uppfyller inte
urvalskriterierna eller utgångspunkterna. De är helt obebyggda och ligger långt från
serviceort, allmänna kommunikationer och allmänt VA-när. Ett kulturområde med
Kyrkstigen som idag nyttjas till promenader och cykling. Strandområdena nyttjas mycket
frö friluftsliv, fiske, bad och båtliv. Betjänar både byns och fritidshusens invånare samt
besökare.
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Kyrkstigen utgår från den unika Gammelstan i Norrboda och har anslutningar av stigar
från byarna i Sunnanhed och Sörboda. Leder som folk förr i tiden använde sig av för att
komma till kyrkan då sjön inte var farbar. Kyrkstigen används idag av både grupper och
enskilda som en del i friluftsliv och kulturupplevelse. Gemensam vandring i samband
med friluftsgudstjänst ordnas av församlingen. På tavlor efter Kyrkstigen och efter
markerade stigar i närområdet runt höjden (Lukohol) söder om kyrkogården och till
Slipstensudden finns information om speciella platser. Vi hävdar bestämt att dessa
platser ska förbli orörda och hoppas att våra synpunkter hörsammas.
36.1 Svar:

För området Oresjön-Furudal 2 kommer planen att revideras och det utpekade området
närmast söder om kyrkan utgår. Vid kommande detaljplanering av området kommer
naturligtvis hänsyn att tas till befintliga anläggningar som ex.vis kyrkstigen och det
rörliga friluftslivet.

37.

Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg vill härmed lämna följande synpunkter på
kommunens förslag till översiktsplan för Rättviks kommun 2030.

Dala
Hälsinglands
järnväg

På sidan 54 nämns Orsabanan som sträcker sig mellan Orsa och Bollnäs, den förbinder
Inlandsbanan med Norra stambanan. Där uppges det felaktigt att järnvägen för
närvarande inte kan användas på grund av bristande bärighet.
Föreningen vill framhålla att sträckan Orsa-Furudal är öppen för både godstrafik och
persontrafik. Sträckan har ett högsta tillåtet axeltryck på 22,5 ton och max hastighet är
40 kilometer i timmen.
Det finns således inga kända begränsningar på denna sträcka på grund av bristande
bärighet.
Det har bland annat körts flera mycket tunga provtåg med kalk från Kallholsfors och
vidare norrut efter Inlandsbanan, dessutom kör Orsa Järnvägsförening bland annat
museitåg tur och retur Furudal-Orsa under Orsayrorna på somrarna. Det är då ett tungt
diesellok som drar fullstora personvagnar.
Det är korrekt att Trafikverket tagit beslut om att upphöra med underhållet på sträckan
Furudal-Bollnäs. Men det bör tilläggas i översiktsplanen att Inlandsbanan skriftligen
begärt hos Trafikverket att få ta över förvaltningen även av denna bandel. Detta är ett
naturligt steg eftersom Inlandsbanan redan förvaltar sträckan Orsa-Furudal.
Det bör även tilläggas att hela bandelen Orsa-Bollnäs ingår i det stora projektet
Inlandslänken som Inlandsbanan nu driver. Inlandslänken handlar om en upprustning av
sträckan Mora-Gällivare, samt återöppnande av de två tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn och
Orsa-Bollnäs, nästa steg två i detta stora projekt är att återöppna även sträckan MoraFilipstad.
På sid 54-55 bör det nämnas att ett återöppnade av bandelen Furudal-Bollnäs även skulle
möjliggöra turisttrafik på hela sträckan, vilket skulle kunna gynna näringslivet i flera
kommuner (bland annat med övernattningar, försäljning av mat etc).
I faktarutan på sid 55 bör det specificeras att Rättviks kommun aktivt ska verka för att
återöppna sträckan Furudal-Bollnäs för att därigenom avlasta Dalabanan och vägarna i
området, samt att detta skulle ha stora positiva miljömässiga vinster.

37.1 Svar:

Texten i avsnitt 11.1 ändras. Del om bristande bärighet tas bort. Information om
inlandsbanans begäran om att ta över förvaltningen av sträckan läggs till

38.

Under ”utmaningar och strategiska frågor” så beskrivs att det är en flytande gräns mellan
fritidsboende och permanentboende. Det håller vi med om. När andelstalen sätts för en
samfälld vägförening så är Lantmäteriet strikta och har en skarp gräns mellan fritidshus
och permanent hus. Här bör kommunen vara tydlig när de medverkar i
lantmäteriförrättningar och medverka till att sätta rättvisa andelstal. Varje fastighet ska
ha samma andelstal oavsett om man är folkbokförd på fastigheten.

Södra Rättviks
samfällighets
förening
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38.1 Svar:

Kommunen har väldigt litet inflytande i dessa frågor, som avgörs av lantmäteriet.
Frågan lämnas därför utanför översiktsplanen.
I planförslaget så beskrivs att Vidablicksvägen skall arbetas fram i en fördjupad
översiktsplan framöver. Detta är väldigt märkligt att man i en översiktsplan börjar
ifrågasätta gällande detaljplan och skall ändra i detaljplan i en fördjupad översiktsplan.
Gällande detaljplan som är fastställd måste gälla och inte ifrågasättas i en översiktsplan.
Oklar är vad som menas om det skall göras en fördjupad översiktsplan för del av
Altsarbyn. Sedan inte ansvarig, Rättviks kommun, som huvudman för nya
Vidablicksvägen inte genomfört byggnation och inte gjort sitt åtagande för att få en
tillfredställande trafiksituation i området är högst beklagligt.

38.2 Svar:

En fördjupad översiktsplan är ett sätt att ta ett större grepp om ett geografiskt område
för att se de större sammanhangen och strukturerna. Arbetet med en fördjupad plan för
Rättviks tätort kommer att utgå från gällande detaljplaner och sätta dem i ett
sammanhang. I fördjupningsarbetet ifrågasätts inte gällande planer utan de tydliggör
dem, ser hur de förhåller sig till andra områden runt om kring. FÖP ska alltså inte
ersätta gällande planer utan skapa en helhetsbild av tätortens utveckling och sätta de
enskilda delområden i ett sammanhang - så väl geografiskt som tidsmässigt.
I översiktsplanen så benämns att där Enskild huvudmannaskap skall gälla för vägar så
skall allmänna platser och grönområden ingå. Här ser vid det som fel att man blandar
ihop att de befintliga vägföreningarna generellt skall ta större ansvar. Fel att det skall
vara med i en översiktsplan att grönområden skall ingå. Detta måste lösas för varje
enskilt område hur man vill ha det. Ett förtydligande måste göras. Dagvatten nämns och
det är bra. Där ligger större ansvar på bygglovhanteringen att minska hårdgjorda ytor och
ett lokalt omhändertagande måste förbättras betydligt.

38.3 Svar:

Avsnitt 11.1.1 kompletteras med information om att ansvarsfördelningen om vilka
allmänna platser som ska omfattas av enskilt respektive av kommunalt huvudmannaskap
regleras i respektive detaljplan.
Utbyggnaden av cykelvägar har beskrivits att det är två områden som är aktuella, Öja
och Sjurbergsvägen. Eftersom vår förening har åtagit oss skötsel av även mindre gång
och cykelvägar så bör inte det vara en så låg och dålig ambition att det är bara västerut
som det är värt att satsa på. Det måste finnas och vara en större ambition mot södra
Rättvik och på andra platser i kommunen.

38.4 Svar:

I översiktsplanen lyfts behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet då
detta är ett tillfälle att föra dialog med staten/trafikverket.
För kommunala gång- och cykelvägar föreslås att ett helhetsgrepp om nuläge och
framtida behov tas i arbete med en cykelplan. Gång och cykelvägar i tätorterna fångas
också upp i kommande arbete med fördjupade planer.
Kollektivtrafiken beskrivs att det skall underlätta för boende på landsbygden. Här har
drastiska försämringar genomförts för våra medlemmar när pendlingsmöjligheterna har
drastiskt försämrats till Leksand/Borlänge och Falun. En förbättring eller återgång till
tidigare skulle förbättra för våra medlemmar. Pendlarparkering skulle ordnas, men den
saknas. Bussträckning under icke skoltid borde ändras och inge göra omvägen förbi
Söderås skola.

38.5 Svar:

Kollektivtrafiken/busslinjerna i Dalarna planeras och drivs av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten som ligger under landstinget Dalarna. Rättviks kommun
agerar för att bevaka Rättviks intressen.
Pendlarparkeringar i anslutning till strategiskt viktiga hållplatslägen lyfts fram som en
planeringsinriktning i översiktsplaneförslaget.
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39.
Arvets
samfällighetsförening

Arvets bysamfällighet anser inte att ert förslag i byn arvet från i söder Gosägsudden fram
till Särnagård i norr utlägga strandnära ett LIS-område är välgenomtänkt. Hela bymiljön
kommer att förändras med ert förslag där jordbruksmark och hagmark kan koma att
förändras vid en ev. bebyggelse i framtiden.
Markområde för bebyggelse finns vid Särnagård, Moldnäsudden samt Svenskby (klara
tomter) som tillgodoser Furudal med möjlighet till bebyggelse strandnära där kommunen
är markägare.
I Furudal finns flertalet tomter dels på Tilhedsområdet samt Tappudden för permanent
boende.
Behovet är därmed tillgodosett i Arvet och Furudal i sjönära områden för bebyggelse,
utan att behöva utnyttja jordbruksmark och hagmark i det föreslagna sjönära området i
Arvets by. (reviderat förslag redovisas på kartor som finns att tillgå i
samhällsutvecklingsförvaltningens diarium)
Därmed är vårt förslag att ni beakta våra synpunkter och reviderar den tilltänkta LISplanen för Arvets by enligt förslag.

39.1 Svar:

Synpunkterna noteras men föranleder ingen ändring av LIS-planen. Områden som
består av jordbruksmark ska enligt LIS-planen värnas och inte exploateras.

40.

7.1.4 Vindkraft

J. Stridh (C )

Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanläggningar finns som
kompensation till lokalsamhället.

Yttrandet
innehåller flera
förslag på
ändringar och
tillägg. De flesta
har inarbetats i
dokumentet. De
som inte
inarbetats eller
som behöver
kommenteras
beskrivs här.

9.2.2 Planering på landsbygden
Ta bort skrivningen om områdesbestämmelser.
• Nyttjandet av förnyelsebara energikällor och energismarta material, byggmetoder och
uppvärmningssätt inom bostadssektorn ska uppmuntras. Byggnation i trä? Finns väl
tidigare beslut om det?
Planeringsinriktningar skolor och förskolor:
• Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns gena och säkra gång- och
cykelvägar samt god kollektivtrafik. Ska detta vara med?
Planeringsinriktningar godstrafik
• Kommunen ska verka för utbyggnad av Dalabanan med fler mötesplatser. och tågstopp
i Vikarbyn. Mötesplatser för tåg, ska det förtydligas?
Planeringsinriktningar gång- och cykeltrafik
•Ta fram cykelkarta som främjar ökad cykeltrafik och bidrar positivt till besöksnäringen.
Ta bort passar inte i ÖP, för detaljerat

40.1 Svar:

En ny planeringsinriktning om bygdemedel för vindkraft läggs till i planen.
Skrivningen om områdesbestämmelser revideras så att syftet med dem blir tydligare.
Skrivningen om att de är beslutade tas bort.
Information om Rättviks träbyggnadsstrategi, ”Mer byggande i trä”, antaget av
kommunfullmäktige 2012.04.19 läggs till kap 9.
Planeringsinriktningen omformuleras så att det framgår att det ska finnas
förutsättningar för bra gång och cykelvägar.
Formuleringen om godstrafik ändras.
Framtagande av cykelkarta för kommunen har stora värden både för de boende och för
besöksnäringen. Förslaget lämnas kvar i översiktsplanen
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41
R. Daniels (C)

41.1 Svar:

Översiktsplanens LIS-plan är ett levande dokument som ska revideras vart fjärde år.
Nuvarande process fokuserar därför på de områden som inventerats för LIS, men det
kan bli aktuellt att utreda och komplettera med fler vid kommande revideringar av
översiktsplanen. Synpunkten föranleder ingen förändring av översiktsplans del 4.

41.2 Svar:

Planeringsininriktningen ändras så att det framgår att någon form av fördjupningar för
tätorterna där markanvändningen framgår måste göras, men i vilken form dessa görs
anges ej.

41.3 Svar:

Skolornas och förskolornas lokalisering framgår av översiktsplanens karta 3.

41.4 Svar:

Noteras

42.

Moderaterna i Rättvik vill tacka samhällsutvecklingsförvaltningen för det utarbetade
förslaget till Översiktsplan för Rättviks kommun 2020-2030.

Moderaterna

Moderaterna ställer sig positivt till förslaget men vill uppmärksamma att det är viktigt att
innan arbeten med områdesbestämmelser startas måste översiktsplanen vara klar,
antagen och vunnit i laga kraft.

42.1 Svar:

Synpunkten noteras.

43.

Synpunkter - allmänt

Dala Vatten &
Avfall AB

Rättviks kommun antog den kommunala VA-planen 2016-12-20. I VA-planen skrivs på
flera ställen om samordningen mellan den kommunala översiktsplanen och VA-planen.
Visserligen nämns ordet VA-plan i förslaget till ÖP på några ställen, t.ex. del 3, sid 111
och 122 och det finns en läshänvisning i del 2, sid 82, men önskvärt vore att VA-planen
”arbetas in” mera i ÖP:n.
Synpunkter – konkret – del 2, planförslag sid 81.
Texten: Vid planering och utbyggnad av kraftledningar ska lokalisering och utformning
ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och friluftsmiljö.
Förslag: Tas bort eller ändra kraftledningar till VA-ledningar.
Text under 14.5: Förslag till ändring enligt rödgul markering: KURSIVV TEXT ÄR
INKLIPPT FRÅN ÖP MED UNDERSTRYKNINGAR VID ÄNDRINGSFÖRSLAG.
1 4.5 Vatten och avlopp
14.5.1 Det allmänna VA-nätet
Rättviks Teknik AB är huvudman för det kommunala ledningsnätet och driften sker
genom det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB. Verksamhetsområdet för vatten
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och avlopp omfattar de större tätorterna Rättvik, Vikarbyn, Boda kyrkby och Furudal
med omkringliggande byar, samt byar som Nedre Gärdsjö, Kärvsåsen, Gulleråsen,
Dalfors och Dådran.
Inom det allmänna VA-nätet, verksamhetsområdet, är huvudmannen ansvarig. De
fastigheter som finns inom verksamhetsområdet och som saknar godkända vatten- och
avloppslösningar rar ansluta till det allmänna nätet. Därutöver kan de fastighetsägare
som så önskar, och där det är praktiskt genomförbart, få möjlighet till anslutning.
De fastigheter som är anslutna till de allmänna avloppsreningsverken får sitt
avloppsvatten renat av något av de fem verken i Rättvik, Gulleråsen, Furudal, Dalfors
och Dådran.
Idag är reningsverket i Rättvik om- och tillbyggt och har en kapacitet på 25 000
personekvivalenter. Arbete med att bygga bort inläckage av dag- och dränvatten som
idag belastar reningsverket återstår och är angeläget.
Nya utbyggnadsområden bör alltid anslutas till det allmänna VA-nätet.Dala Vatten och
Avfall AB.
Synpunkter – konkret – del 3, genomförande och konsekvensbeskrivning.
18.3. Sid 112, ”Avsaknad av VA-plan…” under 0-alternativ = fel. Föreslagen
komplettering: Kf antog 2016-12-20 en kommunal VA-plan
Sid 113 ”Tydlighet kring kommunens ambitioner och vilja vad gäller VA-, fiber-samt
vindkraftutbyggnad ger förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering för den
enskilde.”
Föreslagen komplettering: Ta med VA-planens utbyggnadsplan, samt förankra den
politiskt/ekonomiskt så att invånarna kan ”lita på” planen.
43.1 Svar:

Rättviks kommuns VA-plan kommer att läggas till som del av översiktsplanen.
Översiktsplanens text i avsnitt 14.5.1 samt i del 3 ändras efter DVAABs förslag.
Synpunkter – konkret – del LIS-bilagan.
sid 61-62, LIS-område 9.21 Siljan, Lerdal:
Området ligger helt dikt emot Rättviks ARV och är helt olämpligt för alla former av
bostadsändamål. Vi förordar ett skyddsavstånd från reningsverket på minst 300 meter.
Området bör strykas som lämpligt LIS-område – om inte måste stycket med ”Hälso- och
säkerhetsaspekter” kompletteras med att området kommer ibland att vara utsatt för lukt
från reningsverket.
Blir området ändå aktuellt för detaljplanering/bygglovprövning kommer vi som
huvudman för VA-verksamheten att begära att kommunen/exploatören bekostar
eventuellt erforderliga luktreducerande åtgärder.
sid 24-25, LIS-område 9.5 Bysjön, Kärvsåsen - Gulleråsen: Kommunalt VA saknas i den
västra delen av utredningsområdet. Endast kommunalt vatten för några fastigheter öster
om utredningsområdet.

43.2 Svar:

Inom reningsverkets skyddsområde ligger redan idag ca 50
fritidshus/permanentboenden. De tilltänkta campingstugorna medför inte någon
begränsning för reningsverkets verksamhet.

44.

Synpunkter på förslaget till ÖP

A.M Roos (C)

Kursivt = Viktigt!
Överstruket = ändra eller ta bort text
6 Riksintressen (sid28)
6.3 Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
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Skogsmark av betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra
rationellt skogsbruk.
9.2.2 (sid 39)
Ta bort skrivningen om att det kan behövas bygglov för nyttobyggnader
(ekonomibyggnader) för jordbruksverksamhet. Det skulle försvåra och fördyra för det
småskaliga lantbrukets verksamhet, som har det tufft nog ändå att överleva men som är så
viktiga för att bevara mångfalden och det öppna landskapet.
Med tanke på de senaste diskussionerna med byarna i södra Rättvik tycker jag att vi ska
ändra/alt ta bort texten att det finns beslut om ta fram områdesbestämmelser för några byar
söder om Rättviks tätort.
Även ta bort texten i sista stycket ”tydliggör hur kommunen vill att marken inom området
ska användas och vilka restriktioner som ska gälla”.
12.3 (sid 63)
Tredje stycket andra meningen:
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen är det moderna skogsbruket. Så
är det inte!!! Ändra eller ta bort.
Att beskriva skogsbruket som det största hotet mot den biologiska mångfalden känns totalt
fel. Hänsyn till den biologiska mångfalden tas varje dag inom det moderna skogsbruket.
Planeringsinriktningar friluftsliv (sid 72)
8:e punkten: Tätortsnära skog ska hanteras med hyggesfri avverkning.
Ändra till ”bör övervägas”. Alla typer av skog är inte lämplig för hyggesfri avverkning. Vad
avses med tätortsnära skog?
13.1 Jordbruk (sid 74)
Tredje meningen: ”Jorden är i de flesta fall mycket bördig och kalkrik”
Stämmer inte enligt min uppfattning. På några ställen är den bördig men inte mycket bördig.
Planeringsinriktningar areella näringar (sid 75)
Kommunen ska vara ett föredöme som skogsägare när det gäller hänsynstagande till sociala värden och natur
och kulturvärden samt att förvalta skogen på ett ansvarsfullt sätt.
44.1 Svar:

Beträffande skrivelsen om skogsbruket och den biologiska mångfalden har den delvis
reviderats. Dock påverkar skogsbruket i stor utsträckning inom vissa områden den
biologiska mångfalden och det finns mycket forskning som visar på tydliga samband
mellan ett extensivt brukande av skogen och minskad förekomst av en mängd olika arter.
Skrivelse om tätortsnära skog har reviderats och förtydligats om att det gäller
kommunens egna skogsinnehav. Dock anser kommunen att ekonomiska och ekologiska
intressen ska kunna samexistera. Se även svar 1.1.

45.

Allmänt

Naturskyddsföreningen

Beträffande Del 1, avsnitt 2, Rättvik i siffor, vill vi påpeka att kommunens landyta är ca
1 900 km2, inte 1,9 km2.

45.1 Svar:

Landytan är korrigerad till rätt tiopotens.
Områdesanvändningskarta
I samrådshandlingens Del 1, avsnitt 1.5 Läsanvisningar (sidan 7), står det att Del 2
avslutas med en områdesanvändningskarta för hela kommunen. Den finns emellertid inte
med i de handlingar som vi har kunnat ladda ned från kommunens hemsida. Vi finner det
anmärkningsvärt att ett så viktigt och för översiktsplanen centralt dokument saknas i
samrådshandlingarna.
Förutom LIS-områden, saknas det alltså redovisning på karta hur kommunen vill
utvecklas. Var finns övriga förslag om markanvändning för bebyggelse, industrier och
annat? Är tanken att kommunen enbart skall utvecklas genom LIS-områden?
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45.2 Svar:

Texten om områdesanvändningskartan är felaktig och bygger på ett ursprungligt förslag
där de fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för kommunens primära serviceorter skulle
presenteras tillsammans med översiktsplanen. Rättviks översiktsplan är strategisk och
ska vara ett planeringsunderlag för kommande arbetet med fördjupningar och
detaljplaner. I översiktsplanen redovisas kommunens övergripande syn på den fysiska
utvecklingen i avsnitt 5.3, utvecklingsstrategi. Efterföljande fördjupningar (som
redovisas i lämpligare skala) av översiktsplanen kommer att redovisa markanvändning.
Se även svar 49.2.
Vindkraft
År 2011 tog kommunen fram en vindbruksplan, ett arbete i vilket även
Naturskyddsföreningen deltog. Det bäst lämpade området enligt denna plan var
Hedboberget vid Dalfors, där det nu finns en park med 15 vindkraftverk. Ett annat
utpekat område var Broboberget.
Kunskapen och erfarenheterna beträffande vindkraftverkens påverkan på natur och miljö
var vid denna tidpunkt relativt begränsad. Vi har lärt och sett en hel del av de tyvärr
negativa sidorna sedan dess, och detta var ett tungt vägande skäl när
Naturskyddsföreningen beslöt att överklaga Länsstyrelsens beslut av 2016-06-30
(ärenden 551-1902-2014 resp 551-1908-2014) att ge tillstånd till två vindkraftparker om
totalt 115 st 230 m höga vindkraftverk vid Broberget och Lannaberget. Totalt skulle
kraftverken uppta en yta om 55 km2, en yta som kan jämföras med Orsasjön (52 km2).
Miljödomstolen gav oss rätt och i sina beslut 4389-16 resp 4391-16 av 2018-03-15,
upphävde den Länsstyrelsens beslut och avslog tillståndsansökan.
Vi anser det bra att nuvarande vindbruksplan skall revideras. Detta skall dock inte bara
baseras på ”nya utpekade riksintressen för vindkraft”, utan även på den kunskap och
erfarenheter om natur- och miljöpåverkan som erhållits vid andra vindkraftsetableringar.
En sak som framförts vid diskussionen om vindkraftverk är möjligheten till lokala
arbetstillfällen. Erfarenheterna från byggandet av andra stora parker är dock att
byggnationerna görs av utifrån kommande stora företag med betydande resurser och
specialister. Även det tekniskt avancerade underhållet sköts av specialistföretag, det
hamnar knappast hos mindre företag med hemvist i Rättvik.

45.3 Svar:

Revidering av kommunens vindbruksplan kommer att göras utifrån de förutsättningar
och det kunskapsläge som råder vid tiden för revideringen.
LIS-områden
Enligt samrådsdokumentet är ”syftet med LIS-områden att långsiktigt stimulera och öka
förutsättningarna för den lokala utvecklingen genom att ge ökad möjlighet till
bebyggelse och anläggningar nära vatten. I Rättvik ska möjligheten till differentierat
strandskydd användas för att:
• öka befolkningen på landsbygden och i byarna
• ge underlag för att behålla och utveckla befintlig service
• öka landsbygdens attraktivitet för turism och fritidsverksamhet”.
Kommunen skriver vidare att ”inom LIS-områden ska marken vara lämplig att bebygga,
farbar väg finnas, vatten- och avloppsförsörjningen långsiktigt klaras samt hänsyn tas till
värdefulla natur- och kulturmiljöer och hälso- och säkerhetsaspekter”.
När man då studerar de totalt 21 föreslagna LIS-områdena finner man att, av de tre ovan
angivna motiveringarna, tydligen den tredje har vägt tyngst. Visserligen nämns
fastboende i flera fall, men med tanke på bl a läge, kommunikationer och avstånd till
daglig service, bedömer vi att detta endast torde attrahera ett fåtal. Huvudsyftet tycks
vara att möjliggöra byggandet av strandnära fritidshus.
Många av dessa LIS-områdens betydelse för landsbygdsutvecklingen torde bli mycket
begränsad och det motiverar därmed inte att man släpper på strandskyddet. Turism och
rörligt friluftsliv, exempelvis med vandring och cykling, är mycket viktigt för Rättviks
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kommun och attraktionskraften beror till stor del på det kuperade landskapet med många
sjöar och vackra vyer. Det är viktigt att dessa sjöar kan nås och att stränderna skyddas
mot fritidshus och privatisering.
Av beskrivningarna för de olika LIS-områdena framgår vidare att i alla de fall som
sjöarna ”delas” med andra kommuner har, med undantag av Mora, dessa inte pekat ut
LIS-områden vid Siljan, Skattungen och Amungen, dvs sjöar som även omfattas av
riksintressen för naturvård och friluftsliv.
45.4 Svar:

Orsa kommun har i sin översiktsplan föreslagit tre LIS-områden längs kommunens del
av Skattungen. I fortsatt process kan de två kommunernas utpekade områden vägas
samman och värderas.
Bland de föreslagna 21 LIS-områdena finns två stycken strax söder om Rättviks
centrum, benämnda Siljan-Båthamnen resp Siljan-Lerdal. Motiven till val av dessa
områden är detsamma i bägge fallen: ”Efter exploatering och tillgänglighetsanpassning
är området med sitt öppna läge mot Siljan av intresse för besöksnäringen och kan stärka
service i Rättvik”. Vidare anger man att ”hela området är tillgängligt för framtida
bebyggelse i form av fritidshus, gärna med möjlighet till uthyrning, om avstånd till
järnvägen hålls. Även kompletterande bebyggelse till befintlig är möjlig”.
Naturskyddsföreningen ifrågasätter hela detta koncept, som ursprungligen bygger på ett
medborgarförslag. Området vid båthamnen har förvisso inga större naturvärden, men de
öppna ytorna vid båthamnen behövs för det rörliga friluftslivet: för båtliv, segling,
skridskoåkning och för modellflygklubbens verksamhet. Fina vinterdagar brukar
exempelvis så många personer ha båthamnen som utgångspunkt för skridskoturer att
parkeringarna vid båthamnen knappt räcker till.
Det södra området, Siljan-Lerdal, är för närboende ett populärt område för promenader,
många går där i princip dagligen. Området har nyligen gallrats/röjts. Återkommande
röjningar är f ö nödvändiga för att hindra igenväxning. Den stora öppna ytan användes
tidvis som extra campingplats.
Av de skisser över området som exploateringsintressenterna tagit fram och som vi haft
tillgång till, framgår att man planerar bygga 34 st fritidshus på området, i princip nästan
nere vid strandlinjen. Framför husen skall byggas en (smal) längsgående brygga,
alternativt anläggs en stig längs stranden för det rörliga friluftslivet. Man kan dock med
fog fråga sig hur detta kommer att upplevas av dem som vill promenera längs stranden.
De facto kommer nog strandremsan att i princip privatiseras. Vi noterar f ö att i LISplanen, avsnitt 8 Riktlinjer, påpekar man att ”om det för anläggningens eller byggnadens
funktion inte är möjligt att säkerställa fri passage behöver strandskyddsdispensen inte
villkoras om fri passage”.
Kommunen skriver vidare att ”trots restriktionerna kring Siljansområdet samt tätortsnära
LIS-områden, pekas området ut eftersom grannkommunen i söder ej pekat ut områden
vid Siljan, samt att det har en liten betydelse i fråga om privat exploatering i området”.
Vår tolkning är istället att Leksands kommun har visat gott omdöme genom att inte ta
med områden vid Siljan. Vad gäller frågan om privat exploatering, kan vi inte undgå att
undra om bakgrunden till denna skrivning. Det ryktas om att tjänstemän och politiker,
som har anknytning till LIS-arbetet, står på kölistan för fritidshus i området, dvs en klar
jävssituation.
Man kan fråga sig varför kommunen inte i ett tidigare skede direkt avfärdat detta projekt.
Att bebygga detta område innebär avsteg från alla de planeringsinriktningar som
kommunen anger i Del 2 av samrådsdokumentationen, avsnitten 15.4 – 15.6:
o Hela strandlinjen längs de två föreslagna LIS-områdena är klassad som
översvämningskänslig mark och enligt riktlinjerna gäller att ”Inom
översvämningskänsliga områden bör restriktivitet råda för nybyggnationer. Ny
bebyggelse ska förhålla sig till risknivåer för översvämning.”
o Med tanke på transport av farligt gods, föreskriver Länsstyrelsen ett skyddsavstånd på
70 m för bostäder och 150 m för hotell. Avståndet mellan järnvägen och strandlinjen är
ca 70 m i det södra området Siljan-Lerdal och marginellt större vid Siljan-Båthamnen. Vi
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har dock observerat att i LIS-planen, avsnitt 8, har kommunen istället angivet ett minsta
skyddsavstånd på 30 m.
o Större delen av det södra området ligger dessutom inom riskområdet för reningsverket
(150 m), främst då för lukt.
Därtill finns störningar i form av buller från väg och järnväg dygnet runt. Att sätta upp
bullerplank, alternativt bygga en bullervall, bedömer vi inte vara lämpligt.
Med den föreslagna byggnationen på detta strandområde, skulle en mycket stor del av
stränderna vid Rättviks tätort därefter vara ”privatiserade”.
Naturskyddsföreningen anser att området vid Båthamnen och söderut mot reningsverket
istället bör utvecklas för det rörliga friluftslivet och för de boende i närområdet.
o Gör ett parkområde som kommer alla till del, inte bara en liten grupp privata
investerare.
o Bygg den länge efterfrågade cykelvägen förbi reningsverket och genom området för att
underlätta för cyklister (cykelpendlare) från delar av Sörbygge, främst Utanåker,
Västgärde, Tina och Utby samt från Leksand.
o Ordna en bättre och säkrare passage över RV70 och järnvägen mellan Lerdal och
området.
45.5 Svar:

Besöksnäringen är en snabbt växande näring och den utgör en betydande del av Rättviks
näringar. Sjönära campingstugor väntas bidra positivt till kommunens framtida
utveckling. Erforderliga riskbedömingar utifrån järnväg, riksväg, reningsverk är
genomförda.
Ett annat föreslaget LIS-område är Siljan-Tina, där man med tre delområden i praktiken
har intecknat hela strandlinjen. Den mer centrala delen är delvis redan bebyggd och där
återfinns dels byns badplats och flera båtbryggor/båtplatser. Det södra området omfattar
hela Salunäsets strandlinje, ett attraktivt område för vandringar och i området finns även
fornlämningar. Vi anser att båda dessa områden skall strykas från LIS-listan. Detsamma
gäller för den norra delen av LIS-området vid Gärdsjön, ett populärt område för
friluftslivet.
Beträffande områdena vid Skattungen-Näset, Oresjön-Furudal och Ljugaren-Born får vi
intrycket att de i huvudsak är inriktade på fritidshusbebyggelse, ej till fromma för rörligt
friluftsliv.
Vi har inte haft tid, kännedom om och möjlighet att gå igenom alla föreslagna LISområden, utan främst fokuserat våra synpunkter på de två tätortsnära områden som vi
finner direkt olämpliga.
Vi vill poängtera att vår generella åsikt är att man överskattar LIS-områdenas betydelse
för landsbygdsutvecklingen. Istället för att primärt satsa på strandnära fritidshus för en
begränsad grupp människor, borde man värna mer om strandskyddet. Detta har en stor
betydelse för den turistande allmänhetens, och inte minst lokalbefolkningens,
möjligheter till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

45.6 Svar:

Rättviks kommun värnar det rörliga friluftslivet, för att bevara det tas hänsyn till er
synpunkt och LIS-området vid Salunäset tas bort.
Slutligen vill vi upprepa att vi finner det anmärkningsvärt att ett så viktigt och för
översiktsplanen centralt dokument som en områdesanvändningskarta för hela kommunen
saknas i samrådshandlingarna.

45.7 Svar:

Texten om områdesanvändningskartan är felaktig och bygger på ett ursprungligt förslag
där de fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för kommunens primära serviceorter skulle
presenteras tillsammans med översiktsplanen. Rättviks översiktsplan är strategisk och
ska vara ett planeringsunderlag för kommande arbetet med FÖP och detaljplaner. I
översiktsplanen redovisas kommunens övergripande syn på den fysiska utvecklingen i
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avsnitt 5.3, utvecklingsstrategi. Efterföljande fördjupningar (som redovisas i lämpligare
skala) av översiktsplanen kommer att redovisa markanvändning. Se även svar 49.2

46.
Rättviks
båtklubb
Piraten

46.1 Svar:

En översiktsplan skall redovisa hur kommunen konkret vill hantera markanvändningen. I
översiktsplanen framgår det inte hur kommunen ser på de LIS områden som finns med i
bilagan. Det finns ingen prioritering och tydlig riktning vad man vill satsa på.
Rättviks båtklubb ansvarar för skötsel och drift av hamnområdet i Rättvik. Under ett
antal år har föreningen ställt frågan till kommunen om att få upprätta ett avtal som
reglerar nyttjandet av hamnområdet utan att få ett svar. På LIS området Lerdal har
föreningen bedrivit camping under ett antal år. Det har skett i samråd med kommunen.
Att peka ut LIS-områden är en möjlighet som ges inom strandskyddslagstiftningen.
Kommunen kan i en LIS-plan peka lämpliga områdena som kan ges dispens från
strandskyddet för att de anses lämpliga för landsbygdsutveckling.
Kommunen avser inte att göra en inbördes rangordning av utpekade LIS-områden, de
ska istället ses som rekommenderade områden där utveckling kan ske. Kommunens
avsikt med LIS-planen och LIS-områdena är att möjliggöra för verksamheter, satsningar
och byggnation som på olika sätt kan bidra till utvecklingen av Rättviks kommun. Ev
satsningar inom de utpekade områdena väntas dock ske på enskilda initiativ.
Kommunen försöker alltid skapa så stor nytta för kommunens invånare som möjligt när
vi prioriterar mellan olika intressen. Att skriva ett arrendeavtal mellan kommunen och
båtklubben är prioriterat för kommunen gällande båtklubbens huvudverksamhet.

47.
Dalarnas
museum

Dalarnas museum har tagit del av översiktsplanen och vill uppmärksamma nödvändiga
justeringar och kompletteringar. Yttrandet är uppdelat i en del som berör bebyggelse
samt en del som berör fornlämningar. Dalarnas museum yrkar att föreslagen plan
omarbetas med hänsyn till nedanstående synpunkter.

Yttrandet
innehåller även
argument och
resonemang kring
de punkter som
sammanfattas
här.
Av utrymmesskäl
lämnas dessa
utanför samrådsredogörelsen,
men finns att läsa
i det diarieförda
yttrandet.

Sammanfattning

47.1 Svar:

Kommunen delar Dalarnas museums synpunkter och noterar stöder för översiktsplanens
förslag om att ta fram ett kulturmiljöprogram och områdesbestämmelser.

•

•
•
•
•

Det är bra att det i ÖP Rättvik står ”Natur- och kulturmiljövärden är exempel på
allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till och främja […] För
att ta hänsyn till natur- och kulturvärden i den fysiska planeringen behövs
kunskap om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag”.
Det är bra att upprätta områdesbestämmelser för att värna kulturvärden.
Översiktsplanen måste kompletteras med ett kulturmiljöprogram eller med mer
detaljerade preciseringar av vilka kulturvärden som finns i kommunen.
Beståndet av medeltida timmerhus i kommunen måste värnas.
Det är bra att ÖP Rättvik uppmärksammar kulturmiljöns betydelse för turismen.

Sammanfattning forts.
•
•
•
•

Informationen om fornlämningar och kulturmiljöer i översiktsplan för Rättvik
inklusive bilagan med LIS-områden behöver justeras och kompletteras så att
den blir saklig, komplett och konsekvent.
Det behövs nya kunskapsunderlag för att kunna göra kvalificerade bedömningar
av de flesta av de föreslagna LIS-områdena.
Det behöver göras arkeologiska utredningar och/eller förundersökningar i flera
av LIS-områdena, vilket länsstyrelsen avgör.
Följande LIS-områden måste justeras eller i sin helhet utgå: 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.13, 9.14, 9.18.
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47.2 Svar:

Fornlämningar har delvis lagts till i kartorna och LIS-områdenas utbredning ses över
med hänsyn till fornlämningarna. Se kommentar under rubrik ”Ändringar efter
samrådet” i slutet av samråds-redogörelsen.
Innan byggnation eller exploatering påbörjas ska arkeologisk utredning göras där så
krävs.

48.
Skanova

Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens och
framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv telekommarknad,
präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga detaljreglering. Vi vill att så många
som möjligt ska få ta del av de möjligheter - i form av tjänster - som en modern
infrastruktur ger. En sådan marknad gynnar alla parter - grossister, operatörer och
slutkunder.
Borlänge [sic] tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant att
prioritera vid en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till
medborgare och näringsliv.
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På
så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få
en smidigare och snabbare planprocess.

48.1 Svar:

Kommunen har för avsikt att alltid samråda med berörda ledningsägare vid planering
eller åtgärd som berör dem. Skanova finns på den sändlista som Rättviks kommun
använder vid samråd och granskning av detaljplaner.

49.

Ore församling vill med dessa synpunkter avstyrka att (på karta) markerat område
utläggs som LIS-område.

Ore
Församling

Området som föreslås genomkorsas av ”kyrkstigen” som långt tillbaks i tiden (ca: 400
år) har brukats av kyrkobesökare från östra sidan av Oresjön och idag en vandringsled.
Området har därutöver skyddsvärda naturvärden bla slipstens brott och kvarnplatser.
Naturhänsyn har tagits vid skogsbruk av stiftet där församlingen haft synpunkter i
området. Området är verkligen värt att bevara i nuvarande form och olämpligt till LISområde som föreslagits.

49.1 Svar:

Vid en mer detaljerad planering/bygglovprövning i områden kommer det naturligtvis att
tas hänsyn till befintliga anläggningar som ex.vis Kyrkstigen. För området OresjönFurudal 2 kommer planen att revideras och det utpekade området närmast söder om
kyrkan utgår.

Ändringar efter samrådet
Nedan listas de ändringar som gjorts i översiktsplanehandlingarnas delar
efter samrådet. Utöver listade ändringar har också mindre redaktionella
ändringar införts i översiktsplanens alla fyra delar.
Del 1:




Läshänvisningarna har ändrats för att beskriva och förtydliga
planens struktur.
Förtydligande text om att LIS-planen samt redan antagna VA- och
vindbruksplaner utgör del av översiktsplanen har förts in i
läshänvisningen.
Bruket av källor i avsnittet Rättvik i omvärlden har förtydligats
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Sveriges miljömålsarbete och miljömål samt de globala
hållbarhetsmålen Agenda 2030 beskrivs.
Dalarnas regionala miljömål och åtgärdsprogram beskrivs.
Kommunens folkhälsoarbete har lyfts fram.
Texten om utvecklingsstrategikartans sekundära serviceorter och
transportstråk har utvecklats.

Del 2:
Texten:





















Alla kartor har kompletterats med skalstock.
Kap 7 om Riksintressen har reviderats, avsnitt om totalförsvaret
har utvecklats.
Karta som visar Rättviks kommun i regionen har infogats.
Text om regionala frågor (kap 8) har utvecklats så att de stora
opåverkade områdenas relation till grannkommuner (även avsnitt
14.2.5) samt vikten av samverkan kring vattenfrågor beskrivs.
Avsnitt om framtida bostadsbehov och bostadsförsörjningsprogram (kap 10.1.1) har reviderats.
Text om områdesbestämmelser i avsnitt om planering på
landsbygden (10.2.2) har reviderats.
Texten om skolor och förskolor (11.3) har reviderats.
Text om väg 301 (12.1.1) har förtydligats.
Text om enskilda vägar (12.1) har förtydligats.
Text om fornlämningar, landskapsbildsvärden och andra
kulturlämningar har utvecklats (13.2.2 och 13.2.3).
Två nya kartor (4b och 5b) har lagts till.
Kap 14 har kompletterats med information om de nya värdetrakter
som föreslås inom ramen för projektet ”Grön infrastruktur” samt
kommunens roll i detta.
Kap 14 har omstrukturerats för att tydligare beskriva skogens
värden och hur de skyddas. Vissa textavsnitt har utvecklats.
Avsnitt om vattendirektivet, MKN för vatten och statusen i
kommunens vattendrag och sjöar har tillkommit (14.1.7).
Ett avsnitt om Grön infrastruktur har lagts till (14.1.9).
Text om jordbruken och skogsbruket i kommunen har reviderats
(15.1 och 15.2).
Avsnitt 16.5 om Vatten och avlopp har reviderats.
Text om energieffektivitet har utvecklats (16.2).
Text om farligt gods har reviderats (17.6).
Avsnitt om klimatanpassning och räddningstjänsten har lagts till i
planhandlingen (17.4 och 17.7).

Planeringsinriktningar:
Dessa planeringsinriktningar har tillkommit eller är omskrivna så att dess
innebörd ändrats.


Ingrepp som kan påverka den orörda karaktären inom stora
opåverkade områden över kommungränsen ska samrådas med
berörd kommun.
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I samband med planering och byggande ska eventuella effekter av
klimatförändringar klarläggas och vägas in.
Detaljplaner, förhandsbesked och lov som möjliggöra höga objekt
(högre än 45 inom sammanhållen bebyggelse, högre än 20 m
utanför sammanhållen bebyggelse) samrådas med försvarsmakten.
Kommunen föreslår att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket
utmed väg 301 genomförs med syfte att förbättra framkomlighet
och trafiksäkerhet för alla trafikslag.
Kommunen bör ta fram en strategi för framtida hantering av
enskilt och kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i
detaljplaner.
Vid fysisk planering ska hänsyn tas till värdetrakter för skog,
våtmarker och odlingslandskap så att exploatering inte påverkar
värdetrakternas landskapsekologiska värden (grön infrastruktur).
Kommunen ska ta initiativ till samverkansprojekt med markägare i
de områden där skogsbruket och friluftslivet behöver kunna
samexistera på ett hållbart sätt.
I kommunens egna skogsinnehav ska tätortsnära skog hanteras
med hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen av
skötsel ska avsättas i skogsbruksplan.
Ny bebyggelse ska inte splittra sammanhängande värdetrakter för
jordbruk eller övrig brukningsmark jordbruksmark eller försvåra
pågående jordbruksdrift.
Elproduktion ska ske med hänsyn till natur-, frilufts- och kulturmiljövärden.
Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanläggningar finns till lokalsamhället.
Planering av ny bebyggelse intill befintliga ledningar ska ske i
dialog med ledningsägaren.
Utredningsområde/-en för ny vattentäkt ska inte användas till
verksamheter som kan medföra försämrad vattenförsörjning.
Utanför verksamhetsområde för allmänt VA ska nybyggnation
bedömas restriktivt om risk för hälsa, miljön eller olägenheter kan
uppstå som följd av enskilt avlopp.
En risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatrisker ska tas
fram.
Viktiga samhällsfunktioner, som identifieras i risk- och sårbarhetsanalysen, ska lokaliseras med särskild säkerhetsmarginal till
riskområden.

Del 3:
Texten:



Kommunens regionala samverkan för genomförande av flera
kommunala förvaltningsuppdrag beskrivs i nytt avsnitt (16.1.1).
En sammanställning över de åtaganden och fortsatta arbeten som
konstateras i översiktsplanen läggs till i avsnittet Genomförande.
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Naturvärden och kommunens hantering av vattenfrågor har
tydliggjorts i avsnitt 17.5 om nollalternativ samt i figuren (kap 18)
som beskriver konsekvenser och åtgärder.
Konsekvensbeskrivningen i relation till miljömålen har utvecklats
(kap 21.6).

Del 4:
Texten:









LIS-planen är en del av översiktsplanen, detta har förtydligats i
planhandlingen och på försättsbladet.
Texten har ändrats så att det framgår att Orsa kommun, i sitt
förslag till ny översiktsplan, pekat ut tre LIS-områden kring
Skattungen.
Namn på de enskilda tjänstepersoner som deltagit i processen att
ta fram LIS-planen har tagits bort.
Text om att allmänt VA finns utbyggt väster om Bysjön hat tagits
bort
Text om nybyggnation nära farligt gods leder har förtydligats.
Oresjön, Furudal 2 (9.4) västra delen av området har utgått och
texten uppdaterats.
Gryssen, Östbjörka (9.12), det nordvästra området har utgått och
texten uppdaterats.
Siljan, Tina 1 (9.18) har utgått och texten uppdaterats.

Kartor/LIS-områden:






Oresjön, Furudal 2 (9.4) västra delen av området har utgått.
Gryssen, Östbjörka (9.12), det nordvästra området har utgått.
Siljan, Tina 1 (9.18) har utgått.
Översiktskartan på s. 8 har justerats så att färgerna blivit tydligare.
Kända fornlämningar har lagts till och visas i samtliga kartor (se
kommentar om fornlämningar nedan).

Återstår att göra i del 4:
LIS-planens kartor har omarbetats efter samrådet (se ovan) men visst
redigeringsarbete återstår innan kartorna är helt klara. Vissa ändringar har
av olika skäl inte genomförts i utställningshandlingen. I antagandehandlingens kommer LIS-planen att ytterligare bearbetas så att:


Kartorna kompletteras så att fler fornlämningar och områden där
det finns risk för översvämning framgår. I nuläget saknas de
lämningar som finns som polygoner i underlagsmaterialet samt
vissa uppgifter om översvämningskänsliga områden. Detta innebär
att ytterligare sådana kommer att synas i antagandehandlingens
kartor. Samtliga befintliga fornlämningar och översvämningsområden har dock värderats och bedömts i utpekandet av LISområden.
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Fornlämningar och den symbol som markerar dessa på karta ska
läggas till i teckenförklaringarna



LIS-område väster om Åsbäckviken tas bort från karta 9.18 (2).
Området har utgått som föreslaget LIS-område och ska tas bort ur
kartan (jfr karta 9.18 (1)).



Kartorna 9.10, 9.11, och 9.13 (1) omarbetas så att de kända
fornminnena redovisas tydligare. De har nu hamnat under ett
kartlager för vattenområde som olyckligt täcker över delar av
fornminnena.



Översiktskartan på sida 9 ska revideras för att återspegla de
genomförda ändringarna inom LIS-område 9.4, 9.12 och 9.18.

Fortsatt handläggning
Efter att ovan nämnda ändringar och kompletteringar gjorts med
anledning av inkomna synpunkter ska planförslaget ställas ut ännu en
gång. Utställningen ska enligt lag pågå i minst två månader.
Efter utställningen sammanställer kommunen inkomna synpunkter i ett
särskilt utlåtande. I utlåtandet redogörs för vilka eventuella ändringar som
synpunkterna lett till. Ändringarna införs i planhandlingen innan den
antas av kommunfullmäktige.

Rättvik 2018-06-19
Samhällsutvecklingsförvaltningen

