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MOB § 14 Dnr 2013/299 

Granskning av detaljplanen för Lerdal 31:28 
(Werkmästergatan) 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan för Lerdal 31:28 finns framtaget för granskning. 

Avsikten är att pröva möjligheten att bygga bostäder i fem enskilda småhus 

på fastigheten. Planen antogs 2015 men överklagades och i det nya förslaget 

har dagvattenhanteringen förtydligats. 

Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans i ärendet och har därför givits 

möjlighet att yttra sig. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra gällande det nya 

förslaget till detaljplan. 

   

 

Expedieras: Mark- och planenheten, Rättviks kommun 
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MOB § 15 Dnr 2016-M750 

XX:XX – hänsyn till miljö och grannar 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggenheten har mottagit två klagomål gällande återkommande 

störning, i form av festande och campande gäster i en villaträdgård på 

fastigheten XX:XX. 

Störningen har pågått under Classic Car Week (CCW) i flera år. De ställer 

upp flera husvagnar, husbilar och tält. Bilder som klaganden sänt visar bl. a 

en fullklottrad husvagn. Gräsmattan intill tält och bilar har gula ytor som 

visar att där stått fler tält än de som finns med på bilderna. Utöver CCW 

förekommer störande fyllefester även under andra tidpunkter på somrarna. 

Enligt klaganden störs grannarna av festande från morgon till kväll, hög 

skränande musik och toalettbesök i en grannträdgård. En grannfamilj uppges 

inte kunna bo hemma under CCW, eftersom deras trädgård används för 

toabesök. Det finns enligt ett av klagomålen endast en toa att tillgå för 

gästerna. 

En av klaganden uppger att de har kontaktat både polis och socialkontor, fått 

hjälp som lugnat ned tillfälligt, men att problemet fortsätter. De önskar nu få 

förebyggande hjälp från miljö- och byggnadsnämnden, inför nästa 

sommarsäsong och CCW. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren XX, att inte 

upplåta sin trädgård till campingliknande verksamhet, om inte verksamheten 

kan skötas så att det inte uppstår någon olägenhet för grannar och miljö. Om 

campinggäster tas emot ska följande regler hållas: 

 Musik får endast spelas dag- och kvällstid, på låg nivå, maximalt  

45 dB. Nattetid mellan kl. 22:00 – 06:00 ska det vara tyst. 

 Inga andra höga ljud över 45 dB får förekomma. 

 Gästerna ska ha tillgång till väl skötta toaletter och hygienutrymmen i 

tillräcklig omfattning. 

 Gästerna får inte gå över och uträtta sina behov eller andra störande 

aktiviteter i grannars trädgårdar. 

Lagstöd 

Beslutet är taget med stöd av 2 kap. 2, 3, 6, 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9 § 

miljöbalken (1998:808) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 

2014:13) om buller inomhus. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(37) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bilagor 

Bilaga 1 Klagomål 1 till miljö- och byggenheten 

Bilaga 2 Klagomål 2 till miljö- och byggenheten 

Bilaga 3 FoHMFS 2014:13 

Bilaga 4 Hur man överklagar 
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MOB § 16 Dnr 2016-M751 

Lerdal 35:21 – Svar på anmälan om användning av 
schaktmassor i anläggningssyfte, föreläggande om 
skyddsåtgärder 

Ärendebeskrivning 

Dalafrakt AB (DF) inkom den 19 december 2016 med en anmälan om 

användning av schaktmassor i anläggningssyfte, i enlighet med 

Miljöprövningsförordning (2013:251) 29 kap. § 14.  

En reviderad miljöprövningsförordning beslutades 1 december 2016 och 

träder i kraft 1 januari 2017. Enligt den nya förordningen ska anmälan göras 

enligt 29 kap. 35 §. 

DF har avtalat med Rättviks kommun, mark- och planenheten, om att 

påbörja schaktarbeten på fastighetsområde ”Ringen”, som ligger inom 

fastigheten Lerdal 35:21>4. Som en del av upplägget mellan DF och 

kommunen gäller att området ska fyllas med återvunna material som är 

lämpliga för senare byggnationer. 

Allmänt om schaktmassor 

Schaktmassor betraktas i princip alltid som ett avfall. Att använda avfall för 

anläggningsändamål såsom exempelvis utfyllnad är ett 

återvinningsförfarande. Om det inte finns något anläggningsändamål är det 

ett bortskaffningsförfarande (deponering). Avfall kan återvinnas/användas 

för anläggningsändamål förutsatt att åtgärden har ett syfte som kan 

motiveras, åtgärden är definierad i tid och rum samt att återvinningen inte 

ökar föroreningsbelastningen på platsen. 

Miljöbalkens hänsynsregler 

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som utför en åtgärd ha 

tillräcklig kunskap och vidta tillräckliga försiktighetsmått som är rimliga i 

förhållande till kostnad och miljönytta. 

Detaljplan 

Området är planlagt för industri (Detaljplan B310). Planen vann laga kraft 

2006-08-01. Några geotekniska undersökningar är inte gjorda. Miljö- och 

byggenheten har upplyst mark- och planenheten om detta. I planen står bl. a: 

Miljökonsekvensbeskrivning: 

”En miljöbedömning har gjorts 2006-01-30. Exploateringen bedöms ej 

medföra betydande miljöpåverkan. Någon särskild 

miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas.”  
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Markbeskaffenhet 

”Nödvändiga geotekniska undersökningar, som skall vara klara innan 

planen antas, skall göras av exploatören”. I planens 

genomförandebeskrivning står: Nödvändiga geotekniska undersökningar 

skall göras av exploatören Rättviks kommun. Exploatören skall bekosta en 

principutredning för VA inom området.” 

Under rubrik Bebyggelseområden, Arbetsplatser står bl. a: 

”Tillkommande verksamheter inom området måste vara anpassade så, att 

tillflödet till kommunens vattentäkt inte påverkas av miljöstörande 

verksamhet”.  

Parkering 

”Då planområdet ligger i omedelbar anslutning till lv 301, som är 

rekommenderad väg för farligt gods, utgör området lämplig 

uppställningsplats för fordon med farligt gods. Uppställningsplatsen skall 

utformas efter gällande regler, så att tillflödet till kommunens vattentäkt inte 

påverkas.” 

Markförhållanden  

Området ligger nedströms Hedsåsberget. Marken uppströms området sluttar 

ganska brant. Uppe på berget är marklutningen ca 25 %.  I och strax 

uppströms området är marklutningen 8-9 %. Dag och grundvatten bör därför 

trycka på genom området, som i sin tur ligger nära uppströms Rättviksåsen, 

en skyddsvärd grundvattenresurs. Rättviks dricksvattentäkt tar vatten ur 

denna, avstånd till vattentäkten är ca 1 km. Vattenskyddsområdet slutar ca 

150 meter snett nedströms det planerade området.  

Eftersom marken inte undersökts, vet man inte vad jorden består av, hur 

genomtränglig den är och vad det är för grundvattennivå att ta hänsyn till. 

Detta bör göras av exploatören innan marken schaktas och fylls upp. 

Miljö- och byggenheten har kontaktat Sveriges geologiska undersökning 

(SGU), som svarar att de inte vet något om grundvattennivån för det 

planerade området, men att marken består av morän. Norr om väg 301 består 

jorden av isälvssediment, där Rättviksåsen leder mot vattentäkten. Allmänt 

gäller att grundvattnet brukar ligga ganska ytligt i en bergsslänt. De föreslår 

att massorna ska kontrolleras så att de inte innehåller föroreningar och att det 

bör sättas grundvattenrör uppströms och nedströms det planerade området, 

för att senare kunna hålla kontroll på grundvattnet. SGU anser att om 

massorna inte innehåller föroreningar, bör planerad verksamhet inte innebära 

någon uppenbar risk.  

Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 

I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 - Återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten – anges föroreningsnivåer för mindre än ringa, ringa 

samt mer än ringa risk. Ur resurssynpunkt är det positivt att återvinna massor 
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i anläggningsändamål. Normalt ska dock utgångspunkten vara att inte höja 

föroreningshalten på den plats där massor används, ett område bör inte 

belastas med nya ämnen som inte funnits på platsen tidigare.  

Enligt bilaga 2 i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1: Vatten som tränger in i 

konstruktionen och kommer i kontakt med avfallet kan laka ut föroreningar. 

Viktiga faktorer är hur mycket vatten som når avfallet, vilket i sin tur beror 

både på avfallets och anläggningens egenskaper (vattengenomsläpplighet 

och täthet), men även på lokaliseringen (nederbörd, 

grundvattenförhållanden, avfallets placering i förhållande till 

grundvattenytan). Vidare påverkas utlakningen av avfallets struktur och 

kornstorlek samt den kemiska sammansättningen på lakvätskan.  

Yttranden 

Länsstyrelsen och Dala Vatten och Avfall AB har lämnat yttrande i ärendet, 

enligt bifogade bilagor. 

Miljöenhetens bedömning 

Eftersom området planeras för industri, skulle lakvatten som inte samlats 

upp kunna innehålla kemikalier, även efter att den planerade utfyllnaden.  

För att minska risken för utlakning till Rättviksåsens grundvatten ska de 

massor som läggs närmast intill dagvattendiken uppfylla halt- eller 

lakningskrav för mindre än ringa risk. Övriga massor ska klara kraven för 

ringa risk. 

Byggavfallet ska vara sorterat, så att det inte innehåller farligt avfall. Inte 

heller trä eftersom det inte är inert eller metall som det finns bättre 

omhändertagande för. 

Tidsplan är satt med en period som bör överensstämma med det avtal som 

kommunen tecknat med DF. Om området inte är klart till dess, kan en ny 

prövning inledas. 

Under förutsättning att föreslagna villkor beaktas bedömer miljöavdelningen 

att åtgärden kan vidtas och inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

Enligt miljöprövningsförordningen är användning av avfall för 

anläggningsändamål en anmälningspliktig verksamhet (prövningsnivå C) om 

föroreningsrisken är ringa. Verksamheten får prövningsnivå C 90.141. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Dalafrakt AB, 

organisationsnummer 556607-9975, att i samband med användning av 

schaktmassor i anläggningssyfte inom fastigheten Lerdal 35:21 vidta 

följande försiktighetsmått: 

1. För utfyllnad får endast massor av jord, grus och sten som 

uppkommer vid schaktning i mark samt byggavfall av inert karaktär 

användas (se punkt 2). Andra former av avfall är otillåtna.  

2. Byggavfall får endast bestå av betong, tegel, kakel, klinker och 

porslin. Byggavfallet får inte vara förorenat eller nedskräpat. 

3. Det kemiska innehållet i massor som ska användas för uppläggning 

eller utfyllnad närmast intill dagvattendiken ska uppfylla halt- eller 

lakningskraven för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets 

handbok 2010:1. I övrigt ska massorna klara kraven för ringa risk.   

4. Massor som misstänks kunna vara förorenade ska provtas för att 

säkerställa att fastställda halt- eller lakningskriterier uppfylls. 

Mottagna massor ska vara dokumenterade avseende ursprung, 

avfallslämnare, samt uppgift om hur stora mängder som tagits emot. 

5. Grundvattenrör ska placeras uppströms och nedströms det planerade 

området, för att senare kunna kontrollera grundvattnets innehåll av 

eventuella föroreningar. 

6. Mottagning av schaktmassor för utfyllnad får pågå som längst till och 

med 2019-11-01. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap 2, 3, 6, 7 §§, 9 kap 6 §, 26 kap 9, 19 §§. 

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 5, 6 §§. 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 22 §. 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap 10 §, 29 kap 35 §. 

Naturvårdsverkets vägledning, handbok 2010:1. 

   

Information 

Inom detaljplanelagt område kan marklov behövas, från kommunens 

byggavdelning. 

Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll. 
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Avgift 

För handläggning av ärendet tas en avgift ut på 2 175 kr motsvarande  

3 timmar à 725 kr, i enlighet med Rättviks kommuns taxa inom miljöbalkens 

område. Faktura skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

 

Bilagor 

Anmälan från Dalafrakt AB, inkl. kompletteringar 

Yttrande från Länsstyrelsen 

Yttrande från DVAAB 

 

Expedieras: Dalafrakt AB, Box 116, 793 23 Leksand 

Kopia: Rättviks kommun, mark- och planenheten 

Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 

 

mailto:info@dvaab.se
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MOB § 17 Dnr 2017-M26 

Gärdebyn 20:2 – ansökan strandskyddsdispens  

Ärendebeskrivning 

Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för ett bostadshus på  

225 m2 vid Siljans strand söder om Rättvik. Fastigheten är obebyggd 

förutom en litet omklädningsrum/förråd på 8 m2 som är i dåligt skick. Den 

har två högt belägna, liggande fönster och inuti finns det väggfasta bänkar 

längs tre väggar. Taket är trasigt.  

Den aktuella platsen ligger inom strandskyddsområde vilket enligt 7 kap  

14 § Miljöbalken omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 

strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7:13).  

Inom ett strandskyddsområde får bland annat inte nya byggnader uppföras 

(MB 7:15). Kommunen får bevilja dispens från förbuden i 15 § om det finns 

särskilda skäl (MB 7:18b). Som särskilda skäl vid prövningen av dispens får 

man beakta endast ett antal skäl som anges i lagen. 

Som särskilda skäl för dispens anger sökanden att området har tagits i 

anspråk och har skickat med bilder på bebyggelse från angränsande 

fastighet. Sökanden har också angett som särskilt skäl att området är väl 

avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 

annan exploatering.  

Det saknas särskilda skäl för att ge dispens. Det finns inget som gör att 

området är väl avskilt från stranden och området är inte ianspråktaget. Att 

angränsande fastighet är bebyggd innebär inte att den aktuella 

platsen/fastigheten kan anses som ianspråktagen. Byggnaden på den aktuella 

fastigheten innebär inte att området är ianspråktaget. Byggnaden är liten, i 

dåligt skick och har av allt att döma tidigare använts som omklädningsrum åt 

Gärdebygårdens gäster. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden är eniga med förvaltningen och 

beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens. 

   

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 

Summa avgifter: 725 kr för handläggning. Faktura skickas separat. 
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MOB § 18 Dnr 2016-B092 

Lerdal 14:48 – nybyggnad bostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 14:48.  

Åtgärden gäller även fastigheten Lerdal 62:36>3. 

Åtgärden avser rivning av befintlig huvudbyggnad och på samma plats 

byggs ett nytt enbostadshus i souterräng med dubbelgarage.  

Byggnaden uppförs med Faluröd stående träfasad och tegelrött tegeltak.  

Fastigheten är på 1525 m2 och ansluter till kommunalt VA-ledningssystem.  

Detaljplan 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1992-12-11 B276.  

Åtgärden utgör avvikelser från detaljplanen: 

1. Del av byggnation på prickad mark och naturmark. 

2. Byggrätten och byggnadshöjden överskrids. 

3. Taklutning är 30 grader, planen anger 18-27 grader. 

4. Våningsantal överskrids i och med souterrängdelen. 

 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Enheten har inte 

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till en 

krets av rågrannar, endast avskilda av en väg och/eller av enhetens bedömts 

vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, dagvattenhantering eller annan 

anledning.  

Svar har bara inkommit från Rättviks kommun som äger närmast 

angränsande fastigheter. Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) yttrat sig 

med information om avgifter samt att skyddsavstånd till VA-ledningar ska 

vara 3 meter.  

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden inte är förenlig med detaljplanen och har 

därför sett över möjligheterna att bevilja bygglov utifrån 9 kap. 31 b § 

och/eller 31 c § PBL. Fastigheten har idag ytterst begränsad byggrätt med 

stor del prickad mark. Del av byggnad som ställs på prickmark bedöms 

utgöra en liten och godtagbar avvikelse. Del av byggnad som förläggs över 
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fastighetsgräns och därtill på naturmark, bedöms som godtagbar med stöd av 

avtalet mellan fastighetsägaren och kommunen samt den planerade 

fastighetsregleringen. Åtgärden bedöms inte ha betydande naturpåverkan och 

bedöms utgöra ett begränsat ianspråktagande av naturmark vilket inte anses 

påverka allmänhetens rättighet och intresse för området. Avvikelser sett till 

våningsantal och byggnadshöjd har utifrån platsbesök, planerad detaljplan 

och grannehörande utan erinran, bedömts som godtagbara avvikelser. 

Utifrån ärendets förutsättningar, där fastighetsägaren genom avtal med 

kommunen förankrat åtgärden, samt den planerad detaljplan för området som 

arbetas fram, bedömer enheten att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 

31 c § PBL. Avvikelserna som ovan bedömts blir i samband med 

planändring överensstämmande med planen. 

Övrig teknisk bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13. 

Enhetens förslag till beslut 

Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § PBL med villkor att badrum 

våning 1 ska uppfylla tillgänglighetskrav enligt BBR 3 kap. och inrymma 

tvättmöjlighet. 

Yrkande 

Per-Olof Back (S) yrka på kommunicering om avslag med hänvisning till 

prickmark och att planändringen för området inte är klar än. 

Proposition 

Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 

nämnden bifallit detsamma. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att kommunicera om avslag 

med hänvisning till att del av byggnation sker på prickad mark och 

naturmark samt att byggrätten och byggnadshöjden överskrids. 

   

Kommunicering om avslag 

Kommunicering om avslag innebär att ni får tillfälle att komma in med 

synpunkter, ändringar eller kompletteringar i ärendet innan nämnden tar 

slutgiltig ställning.  

Ärendet planeras att åter tas upp på nämndens sammanträde 2017-03-22 och 

svar på denna kommunicering ska skickas till miljö- och byggenheten senast 

2017-03-13. Om Ni önskar ytterligare svarstid uppmanas Ni att kontakta 

miljö- och byggenheten. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-B092 

Nybyggnadskarta 2016-B092-8 

Ritningar 2016-B092-42016-B092-5 och 2016-B092-6 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2016-B092-11 

Avtalsservitut daterat 2017-01-13 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13 

Grannehörande 

 

Bilaga: Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 
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MOB § 19 Dnr 2016-B210 

Övre Gärdsjö 12:12 – parkering 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Övre Gärdsjö 12:12. 

Åtgärden avser utökning av befintlig parkeringsplats för egna bilar, service- 

och arbetsfordon. Ytan som ska utgöra parkeringsplats är belägen mellan 

garage- och förrådsbyggnaden och vägen.  Fastigheten ligger inte inom 

detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.  

Fastighetshistorik 

Nämnden har tidigare hanterat ärende om parkeringsplats på fastigheten, 

ärende 2013-B042, och i MOB § 114 daterat 2014-10-29 beviljade nämnden 

bygglov. Ärendet överklagades av fastighetsägaren till Övre Gärdsjö 9:20. 

Länsstyrelsen och mark och miljödomstolen avslog överklagandet. 

Underrättelse och yttranden 

Berörda parter har getts möjlighet att yttra sig över ansökt åtgärd.  

Trafikverket har i yttrande framfört samma bedömning som i tidigare ärende, 

att parkeringen ska anläggas minst två meter eller mer från asfaltskant. 

Enhetens bedömning 

Utifrån tidigare hanterat ärende 2013-B042 och de uppgifter som framkom i 

det ärendet, samt beslut från överprövningsinstanser, ser enheten att ansökt 

åtgärd utgör en godtagbar utökning av bygglovet i MOB § 114. Ytan som tas 

i anspråk för parkering bedöms inte medföra sådan påverkan på 

omgivningen att det skulle utgöra fara för hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet för angränsande fastighetsägare.  

Vidare bedömer enheten att åtgärden utifrån 2 kap. 5-6 §§ PBL, inte medför 

negativ betydelse för natur- och kulturvärdena på platsen och att placeringen 

uppfyller behovet av god trafikmiljö. Enhetens tolkning av översiktsplanen 

för området är att ansökt parkeringsplats inte negativt kommer att påverka 

bymiljön i Övre Gärdsjö, som idag är en del av ett aktivt jord- och 

skogsbrukslandskap med inslag av maskiner och tyngre fordon på 

fastigheterna. Inga yttranden med erinran har inkommit i samband med 

grannehörande, men enheten har inför förslag till beslut beaktat de 

synpunkter som framkom i ärende 2013-B042. 

Enhetens förslag till beslut 

Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § PBL med villkor att yta om två 

meter från vägkant ska hållas fri. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, 

PBL enligt enhetens förslag. 

2. Startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL 

3. Åtgärden kräver ingen kontrollplan eller kontrollansvarig. 

Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

Villkor 

Yta om två meter från vägkant ska hållas fri. 

   

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-B210 

Situationsplan 2016-B210-2 

Foton 2016-B210-3 

Yttrande Trafikverket 2016-B210-11 

Grannehörande 

Handlingar i ärendet 2013-B042 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga.  

 

Summa avgifter: 2 175 kr. Faktura skickas separat. 

 

Expedieras: Sökande 

Kopia: Fastighetsägare till Övre Gärdsjö 9:20  
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MOB § 20 Dnr 2016-B001 

Vikarbyn 2:114 – nybyggnad garage 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare hanterat ansökan om bygglov för 

nybyggnation av 60 m2 garage på fastigheten Vikarbyn 2:114. 

Fasad bekläds med röd lockpanel i trä och tak i svart tegelprofilerad plåt. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område.  

Enligt beslut MOB § 41 daterat 2016-05-18 avslog nämnden ansökan med 

hänvisning till att åtgärden bedömdes utgöra betydande olägenhet för 

angränsande fastighetsägare. 

Beslut MOB § 41 överklagades av sökande och Länsstyrelsen har i beslut 

daterat 2016-11-14 återförvisat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för 

fortsatt handläggning. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte utgör 

betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 § plan- och 

bygglagen, PBL. 

Detaljplan 1975-06-24 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område där byggnation av 

komplementbyggnader medges upp till maximalt 60 m2. Därtill får uthus och 

komplementbyggnader uppföras med en våning och inte till större höjd än  

3 meter. På fastigheten står idag en vedbod som sökande har för avsikt att 

riva när de får beviljat bygglov för ny garagebyggnad. 

Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser 

Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har inför MOB § 41 

lämnats tillfälle att yttra sig. Där har synpunkter på byggnadernas placering 

framförts från grannar eftersom det skulle innebära försämrade 

utsiktsförhållanden. Räddningstjänsten upplyser om de tekniska 

egenskapskrav som ska uppfyllas för byggnaden då den placeras 1,5 meter 

från befintligt bostadshus. 

Enhetens bedömning 

Utifrån Länsstyrelsens beslut bedömer enheten att bygglov ska beviljas.  

Det framgår inte i Länsstyrelsens beslut att angränsande fastighetsägare har 

underrättats om beslutet och därmed getts möjlighet att överklaga.  

Om befintlig vedbod inräknas i byggrätten för komplementbyggnader, så 

utgör åtgärden en avvikelse från detaljplanen. Sökande har meddelat att de 

har för avsikt att riva vedboden, vilket får anses utgöra villkor för beslut.  
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Enhetens förslag till beslut 

Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 

§ PBL enligt enhetens bedömning. 

Villkor 

Att vedboden rivs. 

   

 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta miljö- och 

byggenheten för att bestämma tidpunkt. 

Åtgärden kräver en kontrollplan, enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen 

(PBL). Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under 

arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens 

ansvar att ett förslag till kontrollplan upprättas. Byggnadsnämnden fastställer 

kontrollplanen i startbeskedet.  

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

Vilka handlingar som ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden inför 

slutbesked bestäms i startbeskedet.  

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och 

bygglagen. 

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-B001 

Ritningar och situationsplan 2016-B001-7 

Teknisk beskrivning 2016-B001-8 

MOB § 41 daterat 2016-05-18 

Länsstyrelsens beslut, vår beteckning 2016-B001-25 

Skrivelser från byggherren 2016-B001-20 och 2016-B001-22 
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Beslutet kan överklagas, se bilaga.  

Summa avgifter: 3 980 kr. Faktura skickas separat. 

 

Expedieras: Sökande 

Kopia: Fastighetsägare till Vikarbyn 2:115, Vikarbyn  2:116 och 

Vikarbyn  2:117  

Underrättelse:  Fastighetsägare till Vikarbyn 2:113 och Vikarbyn 2:106  
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MOB § 21 Dnr 2017-B006 

Lerdal 32:21 – tidsbegränsat bygglov tälthall 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om tidsbegränsat 

bygglov för åtgärd på fastigheten Lerdal 32:21. Gatuadressen är inte 

fastställd men ligger strax nordost om Domarbacksvägen. 

Byggnationen avser en tälthall på 180 m2 som ska utgöra förråd och lager. 

Markytan grusas och hallen uppförs med en fackverkskonstruktion klädd 

med plåt och duk. Bygglovet söks för 5 år, till 2022-03-01.  

Detaljplan 

Fastigheten omfattas delvis av detaljplan 1960-12-31 A15. Åtgärden utgör 

avvikelse från detaljplanen då byggnation delvis förläggs på naturmark. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Enheten har inte 

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till en 

krets av rågrannar, endast avskilda av en väg och/eller av enhetens bedömts 

vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, dagvattenhantering eller annan 

anledning. Ägare av angränsande fastigheter samt närmast boende på 

Domarbacksvägen har bedömts vara berörda. Samtliga parter som har hörts 

har inkommit med svar. Angränsande fastighetsägare, natursamordnare 

Rättviks kommun, Dala Vatten och Avfall AB och Dala Energi har ingen 

erinran. 

Räddningstjänsten meddelar att om hallen placeras 8 meter från befintlig 

förrådsbyggnad ställs inga ytterligare brandskyddskrav. 

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden utgör en liten och godtagbar avvikelse från 

detaljplanen och att tidsbegränsat bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 

33 § PBL. Del av byggnad förläggs utanför detaljplanerat område, dock ser 

enheten att byggnaden bör placeras 8 meter från befintligt förråd, dvs. med 

större del på naturmark, med hänvisning till brandspridningskrav. Åtgärden 

bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller utgöra begränsning av 

allmänhetens intressen eller rättighet. 

Enheten ser med fördel att tälthallar söks genom tidsbegränsade bygglov, 

initialt på 5 år med möjlighet till förlängning, då det beroende på tältdukars 

kvalitet samt byggnadens placering i förhållande till t.ex. påverkande 

växtlighet, framöver kan begränsa antalet ovårdade byggnader.  
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Sökande är medveten om och ställer sig positiv till justering av placering för 

att bemöta brandskyddskrav i förhållande till befintlig byggnad på 

fastigheten.  

Ytterligare bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10. 

Enhetens förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

2. Meddela startbesked och förutsättningar enligt enhetens bedömning, 

med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 

Med villkor att placering av byggnaden revideras i nordlig riktning till 8 

meter från befintligt förråd. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov  

2017-03-01 till 2022-03-01 med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

2. Nämnden meddelar startbesked och förutsättningar enligt enhetens 

bedömning, med stöd av 10 kap. 23-24 §§ PBL. 

Villkor 

Placering av byggnaden revideras i nordlig riktning till 8 meter från 

befintligt förråd. 

   

Upplysningar 

Åtgärden kräver ingen kontrollplan eller kontrollansvarig. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet och att åtgärden utförs enligt 

kraven i plan- och bygglagen. 

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

Byggherren ska i anmälan om slutbesked bifoga situationsplan som påvisar 

reviderad placering. 

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

 

 

     Forts. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B006-1 

Teknisk beskrivning 2017-B006-2 

Situationsplan 2017-B006-3 

Ritning 2017-B006-4 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10 

Grannehörande 

Yttranden remissinstanser 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga.  

 

Summa avgifter: 4 350 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras: Sökande 

Underrättelse: Fastighetsägare till Lerdal 17:14, Lerdal 24:47 och  

Lerdal 35:32. 
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MOB § 22 Dnr 2017-B024 

Lerdal 33:87 – nybyggnad bostadshus 

Kjell Wikström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 

föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 33:87. 

Byggnationen avser ett enbostadshus med sammanbyggt dubbelgarage som 

uppförs med vit träfasad och mörkgrå betongpannor.  

Byggnadsarea är 234,3 m2.  Fastigheten är på 1399 m2 och ansluter till 

kommunalt VA-ledningssystem och fjärrvärme.  

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 1992-01-07 B268. Planen anger att 

byggnader ska utföras med sadeltak och med en takvinkel om 18-27 grader. 

Fasader ska ha vit, gul eller röd färgton. Plusmark får endast bebyggas med 

garage och andra uthus, samt där så prövas lämpligt, med mindre del av 

huvudbyggnad. Största tillåtna byggnadsarea på tomt för fristående 

bostadshus med en lägenhet är 200 m2. Totalt får högst 20 % av tomtarealen 

bebyggas.  

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Enheten har inte 

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till en 

krets av rågrannar, endast avskilda av en väg och/eller av enhetens bedömts 

vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, dagvattenhantering eller annan 

anledning.  

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) har inkommit mer information om 

avgifter samt den förbindelsepunkt för vatten som är placerad stödmur 

planeras. Stödmur bör enligt DVAAB placeras 3 meter från servisventil så 

drift och underhåll av vattenledningen inte påverkas. 

Räddningstjänsten har inga invändningar. 

Markansvarig i Rättviks kommun har inga erinringar mot själva bygglovet 

men påpekar vikten av att ta hand om regnvatten i största möjliga mån på 

egen tomt för att undvika problem med tomterna nedanför.  

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från grannar och remissinstanser. 
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Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden utgör avvikelse från detaljplanen gällande 

byggrätten. Eftersom garaget byggs ihop med huvudbyggnaden överskrids 

byggrätten med 34,3 m2. Enheten ser dock detta som en liten och godtagbar 

avvikelse eftersom den sammanlagda byggrätten för huvudbyggnad och 

komplementbyggnader medger 279,8 m2, och åtgärden anses anpassad till 

områdets karaktär och inte utgöra olägenhet för någon part samt i övrigt 

bedöms kunna uppfylla kraven i 2 och 8 kapitlet PBL. Del av huvudbyggnad 

som förläggs på plusmark bedöms som lämpligt, åtgärden med stödmur i 

närheten av servisventil bedöms kunna hanteras vid det tekniska samrådet, 

där DVAAB erbjuds att delta. Dagvattenhantering och stödmurens placering 

kommer att diskuteras vid det tekniska samrådet. 

Ytterligare bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13. 

Enhetens förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 

2. Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström, SCO346-14, godtas. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 

2. Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström, SCO346-14, godtas. 

   

 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta byggenheten för 

att bestämma tidpunkt. 

Ärendet behöver kompletteras med en energiberäkning och förslag på 

kontrollplan senast till det tekniska samrådet. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. 

Dala Vatten och Avfall AB har inkommit med erinran gällande stödmuren 

och avstånd till ledning, se bifogat yttrande.  

Bostäder skall förses med brandvarnare (BFS 1998:38). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. 

Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 

utförs av lantmäterienheten eller kommunens mätavdelning. 
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Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. 

Byggherren ska i anmälan om slutbesked bifoga situationsplan som påvisar 

reviderad placering. 

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet slutförts så 

att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. Innan byggnaden får tas i bruk 

måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

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

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

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

   

 

Summa avgifter: 16 160 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras:  Sökande 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och fastighetsägare till 

Lerdal 33:86, Lerdal 33:88 och Lerdal 33:10. 
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MOB § 23 Dnr 2016-B235 

Rättvik 1:22 – förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Rättvik 1:22, Enåbadsvägen. 

Åtgärden avser uppförande av flerbostadshus på ca 300 m2 som uppförs i en 

tvåplansbyggnad i timmer på en tilltänkt avstyckning av 1000 m2 från 

Rättvik 1:22. 

Parkeringsplatser och infart anordnas mot gemensamhetsanläggningen som 

angränsar tilltänkt avstyckning.  

Ärendehistorik 

Ärendet presenterades för nämnden på sammanträdet den 16 november 

2016, där även platsbesök på fastigheten utfördes. 

Nämnden gav genom MOB § 100 enheten i uppgift att begära in 

kompletterande information från byggherren inför beslut i ärendet. 

Kompletterande uppgifter avsåg; nybyggnadskarta, uppgifter om 

byggnadsarea och byggnadshöjd samt önskemål om fotomontage, idéskiss 

eller liknande som bättre förmedlar planerad åtgärd. 

Detaljplan 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1992-10-20 B272.  

Området anger planbestämmelser: 

1. Markanvändning avsedd för vandrarhem. 

2. Högsta byggnadshöjd 6,5 meter. Därutöver får enstaka takkupor och 

andra mindre påbyggnader anordnas. 

3. Största byggnadsarea är 920 m2.  

4. Högst antal våningar är 2 och tak ska ha taklutning mellan 14 och 30 

grader. 

5. Byggnader och uteplatser ska utformas med hänsyn till buller från 

genomfart och Knektplatsen. Ekvivalent ljudnivå inomhus för dygn får 

i bostadsrum vara högst 30 dBA och för balkong/uteplats högst 55 

dBA.  
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Enhetens bedömning  

Åtgärden utgör avvikelser från detaljplanen:  

1. Marken anges som område för vandrarhem och ansökan avser 

flerbostadshus.  

2. Del av byggnaden förläggs på prickad mark, som inte får bebyggas. 

3. Byggrätten överskrids med 96 m2.  

 

Kommunicering om avslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2017-01-25 MOB § 6 att 

kommunicera om avslag med hänvisning till avvikelser från detaljplanen. 

Sökande har svarat på kommuniceringen men meddelat att de inte har något 

ytterligare att tillföra ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå sökt förhandsbesked. 

   

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Expedieras: Rättviksgården AB, Enåbadsvägen 1, 795 32 Rättvik 
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MOB § 24 Dnr 2016-B258 

Utanåker 9:25 – förhandsbesked  

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked 

för byggnation på fastigheten Utanåker 9:25. 

Fastigheten är på 5 000 m2 och åtgärden avser att bygga ett enbostadshus i 

två plan om drygt 100 m2 byggarea (BYA) mot sydväst, i närhet till 

vägkorsningen Utanåkers byväg/Klockargatu. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Översiktsplanen 

Fastigheten Utanåker 9:25 ligger inom ett område av nationellt intresse där 

det finns både grundläggande och särskilda bestämmelser för hushållning 

med mark- och vattenområden. 

- Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, 3 kap. 

miljöbalken, (MB). 

- Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. MB. 

- Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv, 3 kap. MB. 

- Brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse, 3 kap. MB. 

Uttryck och beskrivning av riksintresse för kulturmiljövård i södra 

Rättvik 

”Byarna, Altsarbyn, Bäck, Söderås, Östergrav, Västergrav, Västgärde, 

Utanåker och Utby ligger med exponerat läge i landskapet och omkransas av 

ett öppet landskap med vid utsikt över Siljan.” 

”Befintlig äldre bebyggelse och det öppna odlingslandskapet bör bevaras. 

Försiktighet med nybebyggelse. Anpassning.” 

Förutsättningar för bevarande av riksintresse för naturvård i södra 

Rättvik 

”Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselement. 

Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden 

kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, 

skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, 

spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 

luftledningar, vägdragningar.” 
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Översiktsplanens rekommendationer 

”Det är angeläget att dessa åtta väl bevarade och vackert belägna bymiljöer 

bibehålls. Kommunen ska också verka för att insatser görs för att bevara det 

öppna odlingslandskapet i sluttningen. Det är av stor vikt att befintliga 

karakteristiska byggnader och gårdar bevaras och underhålls. Enstaka nya 

byggnader kan endast tillkomma om de med stor omsorg anpassas till 

landskapet, byn och befintliga traditionella byggnaders karaktär och om de i 

övrigt prövas lämpliga”. 

”Det öppna landskapet ska så långt som möjligt bevaras. Brukare, markägare 

och samhället bör tillsammans sträva mot att närmiljön runt byar och fäbodar 

behålls öppen och i hävd.” 

Kommunicering om avslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 MOB § 2, att 

kommunicera om avslag. 

Sökande har valt att inte svara på kommuniceringen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked. 

   

Motivering 

Fastigheten Utanåker 9:25 ligger inom ett område av nationellt intresse där 

det finns både grundläggande och särskilda bestämmelser för hushållning 

med mark- och vattenområden. 

I översiktsplanen står det bland annat: ”Kommunen ska också verka för att 

insatser görs för att bevara det öppna odlingslandskapet”. 

Om byggnation sker enligt sökandes förslag ovan kommer inskränkningar, i 

allt för stor utsträckning, ske i det öppna odlingslandskapet. 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

 

Expedieras: Sökande 

Underrättas: Fastighetsägare till Utanåker 1:14, 1:15, 3:6, 6:27, 7:54,  

och 8:14 
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MOB § 25 Dnr 2017-B032 

Gärdebyn 12:30 – nybyggnad bostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Gärdebyn 12:30. 

Byggnationen avser ett enbostadshus i två våningar på 205 m2 byggarea 

(BYA). Fasaderna på byggnaderna bekläs med liggande träpanel som målas 

mörkgråa, alternativt med järnvitriol. Taken beläggs med betongtakpannor i 

tegelröd kulör. Fönster och detaljer såsom vindskivor, dörr- och fönsterfoder 

och knutbrädor målas vita. 

Fastigheten är på 4663 m2 och ligger utanför verksamhetsområde för 

kommunalt VA-ledningssystem men kommer att ansluta till kommunalt 

vatten- och avloppssystem eftersom det finns utmed fastighetens södra gräns. 

Ett servitutsavtal mellan fastigheten och Rättviks Teknik AB (RTAB) 

upprättades 2013-10-08.  

Infart ordnas från Gärdebygatan in på befintlig väg i väst. Vidare sker infart 

till huset genom att anlägga ny väg utefter södra sidan på fastigheten. 

Detaljplan/områdesbestämmelse 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Historik 

Fastigheten beviljades positivt förhandsbesked 2016-08-17. Diarienummer: 

2016-B169 MOB § 67 

Yttranden 

Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har getts möjlighet att 

yttra sig. Då ansökan inkom sent innan sammanträdet är svarstiden satt till 

den 2017-02-28. Eventuella yttranden redovisas på sammanträdet. 

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden anses kunna komma att uppfylla kraven i 2 

och 8 kapitlet PBL. 

Enhetens förslag till beslut 

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

bygglagen (PBL). 

2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig Nils Berglund,  

072-741 11 48, med behörighet K som kontrollansvarig godtas. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

bygglagen (PBL) enligt enhetens förslag. 

2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig Nils Berglund,  

med behörighet K som kontrollansvarig godtas. 

   

Motivering 

Nämnden delar enhetens bedömning och anser att ansökt åtgärd passar in i 

omkringliggande miljö och bedöms kunna uppfylla tillämpliga delar av kap. 

2 och 8, plan- och bygglagen (PBL). 

Upplysningar 

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

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

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

PBL. 

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

byggherren föreslår Nils Berglund, med behörighet K som kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll skall utföras i detta ärende.  

Ärendet behöver kompletteras med en energiberäkning senast till det 

tekniska samrådet. 

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

senast till det tekniska samrådet inkomma med förslag på kontrollplan. 

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

enligt 10 kap. 4 § PBL. Byggherren ska i anmälan om slutbesked bifoga 

situationsplan som påvisar reviderad placering. 

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet slutförts så 

att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. 

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

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

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B032 

Teknisk beskrivning 2017-B032-2 

Nybyggnadskarta 2017-B032-3 
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Ritning markplanering 2017-B032-4 

Ritningar 2017-B032-5 

Anmälan kontrollansvarig 2017-B032-6 

Bilaga eldstad 2017-B032-7 

 

Summa avgifter: 16 160 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras: Sökande 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån  

och fastighetsägare till Gärdebyn 7:11, 7:16, 7:21, 12:26, 12:27, 12:28, 

23:35, 37:8 och 39:7. 
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MOB § 26 Dnr 2016-B272 

Gärdebyn 7:31 – nybyggnad bostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan bygglov för 

enbostadshus på fastigheten Gärdebyn 7:31. 

Åtgärden avser byggnation av enbostadshus på ca 154 m2 byggnadsarea 

(BYA). Ett fristående garage om ca 60 m2 garage byggs söder om 

bostadshuset. Väggarna bekläs med stående träpanel som målas i ljusgrå 

kulör. Taket beläggs med betongtakpannor i svart kulör. 

Fastigheten är på 960 m2 och ligger inom detaljplanerat område. Huset 

ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Detaljplan/områdesbestämmelse 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1979-08-23 B139. 

Avvikelser från detaljplanen 
Byggrätt: 

I planbestämmelserna står att tomtplats inte får ges mindre storlek än  

1000 m2 och medger en byggrätt på en femtedel av tomtstorleken.  

Tomtens storlek uppgår till 960 m2 och därför skulle byggrätten då  

vara 192 m2.  

Sammanlagda byggnadsarean (BYA) i detta fall blir 154 + 60 = 214 m2. 

Avvikelsen blir därför 22 m2 större än angiven byggrätt.  

Prickmark: 

Enligt planbestämmelserna får prickmark ej bebyggas. 

I detta fall önskas garaget placeras söder om bostadshuset vilket innebär att 

det helt kommer byggas på prickmark. Även del av bostadshuset, ca 37 m2, 

kommer placeras på prickmark. 

Höjd: 

I planbestämmelserna anges att byggnad ej får uppföras till större höjd än  

5,2 meter. Det anges dock inte om denna höjdangivelse är byggnadshöjd, 

nockhöjd eller totalhöjd. Det får med all sannolikhet antas att angiven höjd 

är nockhöjd.  

Området får endast byggas med en våning enligt planen. Skulle den angivna 

höjden vara byggnadshöjden skulle huset då bli i två våningar.  

Om det vore totalhöjd som angavs skulle huset med eventuell skorsten, 

någon form av antenn eller dylikt få en lägre takutformning och som frångår 

planens krav på 23-27 graders taklutning. 
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Nockhöjden i detta fall kommer att bli 0,57 m högre än vad som anges i 

planbestämmelserna. 

Yttranden 

Enheten har inte hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat 

utskicket till en begränsad krets av rågrannar, endast avskilda av en väg 

och/eller av enhetens bedöms vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, 

dagvattenhantering eller annan anledning. 

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från grannar och remissinstanser. 

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden utgör tre avvikelser från detaljplanen: Höjd, 

byggrätt samt byggnation på prickmark enligt ovan.  

Trots nämnda avvikelser bedömer enheten att åtgärden anses kunna komma 

att uppfylla kraven i 2 och 8 kapitlet PBL och anpassas till områdets karaktär 

samt inte utgöra olägenhet för någon part i området. 

Enhetens förslag till beslut 

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

(PBL). 

2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig, Olle Wiklund, godtas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, 

PBL. 

2. Olle Wiklund med behörighet N, godtas som kontrollansvarig. 

   

Motivering 

Nämnden delar enhetens förslag och anser att ansökt åtgärd passar in i 

omkringliggande miljö och bedöms kunna uppfylla tillämpliga delar av  

kap. 2 och 8, plan- och bygglagen (PBL). Nämnden delar även enhetens 

förslag enligt 9 kap. § 31 b PBL att nämnda avvikelser är godtagbara och 

förenliga med detaljplanens syfte. Det har även gjorts en bedömning, på 

plats, att byggnationen inte utgör en betydande olägenhet för grannar eller 

boende i området. 

Upplysningar 

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

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

Åtgärden inte får påbörjas innan startbesked meddelats enligt 10 kap.  

3 § PBL. 
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Det krävs utstakning och lägeskontroll av behörig person i detta ärende. 

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

godtar Olle Wiklund, som kontrollansvarig. 

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

senast till det tekniska samrådet inkomma med förslag på kontrollplan. 

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

Byggherren ska i anmälan om slutbesked bifoga situationsplan som påvisar 

reviderad placering. 

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet slutförts så 

att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 

4 § PBL. 

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

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

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

   

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-B272 

Teknisk beskrivning 2016-B272-2 

Nybyggnadskarta 2016-B272-3 

Ritningar 2016-B272-4, 5, 6, 7, och 8 

Energiberäkning 2016-B272-10 

Bilaga färgval 2016-B272-11 

Anmälan kontrollansvarig 2016-B272-12 

 

Summa avgifter: 16 160 kr. Faktura skickas separat. 

Expedieras: Sökande 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån  

Fastighetsägare till Gärdebyn 7:9, 7:24, 7:25, 7:26, 7:30, 7:32, 7:33  

och 33:14. 
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MOB § 27 

Redovisning av delegationer 

Redovisning enligt delegationsordning tagen av  

miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-29, MOB § 40. 

 

Beslutande enligt PBL, bilaga 1a 

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE) 

Byggnadsinspektör Joachim Hedbys (JHS) 

Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b 

Miljöinspektör Martin Clarstedt 

Miljöinspektör Barbro Wallgren 

Miljöinspektör Jennie Prans 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Natur- och miljösamordnare Pia Söderström 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen som därmed läggs 

till handlingarna. 

   


