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Samråd beslut, SBU, 2018-11-14 

Granskning beslut, SBU, 20XX-XX-XX 

Antagande, KS/KF 20XX-XX-XX 

Laga kraft, 20XX-XX-XX 

  

 

Lissbrändan   

(Lerdal 14:50 & del av 62:36 mfl.)  

Rättviks kommun 

 

Planbeskrivning 
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 Samrådshandling 
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INLEDNING 

 I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur 
miljön är tänkt att förändras eller bevaras.  

I dessa handlingar visas ett tänkt förslag till nya bostadstomter i 
Lerdal. Förslaget ställs ut för att ge berörda möjlighet att lämna 

synpunkter. Utifrån inkomna synpunkter bearbetas därefter 
planförslaget innan det ställs ut för granskning av allmänheten 
(granskningsskede).  

I antagandeskedet antas detaljplanen av kommunstyrelsen. Efter 
antagandet har ej tillgodosedda sakägare under 3 veckor möjlighet 

att överklaga detaljplanen innan beslutet vinner laga kraft. 

 

Planprocessen 

 

 

 

 

 

  

Förfarande Planen hanteras med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Handlingar 

 

 

 

• Planbeskrivning 

• Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 

• Behovsbedömning 

• Dagvattenutredning 

• Geoteknisk utredning 

Bakgrund  Initiativet till planarbetet kommer från fastighetsägaren till Lerdal 
14:48 som önskar bygga ut sitt bostadshus och göra ändringar som 
inte är möjliga enligt gällande detaljplan.  

Då frågan om detaljplanearbete i området aktualiserades valde 
Rättviks kommun att samtidigt se över möjligheten att skapa ett 

antal nya bostadstomter för att tillgodose den stora efterfrågan på 
bostäder i Rättviks tätort. 

Nordöst om aktuellt planområdet finns området som är planerat för 

en större bostadsexploatering. 

Syfte Planens syfte är att pröva möjligheten till en utbyggnad på fastighet 

Lerdal 14:48 samt att pröva möjligheten att skapa ny mark för 
bostadsändamål.   

  Förslag     Samråd     Förslag   Granskning Antagande  Laga kraft 
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Planområdet ska utformas och ge förutsättningar till en koppling 
med det kommande bostadsområdet i nordöst.  

Området lutar kraftigt och detaljplanen måste därför ta särskild 

hänsyn till detta, framförallt när det handlar om trafik och 
dagvatten.   

Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden så att inte områdets 
riksintressanta värden påverkas negativt. 

Behovsbedömning För att undersöka behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har en 

behovsbedömning för miljöbedömning tagits fram. 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och en 

miljöbedömning med konsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18 
behöver därför inte göras. Behovsbedömningen utgör en del av 
planhandlingarna. 

Avvägningar  

enligt MB  
Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon 
konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen enligt 

miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresseområde för turism 
och rörligt friluftsliv. Detaljplanens genomförande, som bygger 
vidare på tätortens struktur, bedöms inte påverka riksintresset 

negativt.  

Detaljplanen bedöms inte heller medföra att någon miljökvalitets-

norm enligt miljöbalken 5 kap överskrids. 

 
Plandata 

Areal och 

markägande 
Planområdets yta är ungefär 2 hektar. 

Inom planområdet finns sex fastigheter. Kommunen äger 
fastigheterna Lerdal 14:50, Lerdal 62:36, Lerdal 25:35 och Lerdal 

14:19. 

Fastighet Lerdal 14:48 är privatägd och marken i samfällighet S:11 
förvaltas av Lerdal-Gärdebyns vägförening. 

 
Tidigare ställningstaganden 

Planuppdrag Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-11-23 om planuppdrag 

för området för att pröva möjligheten att skapa nya bostadstomter 
och ändra gällande planbestämmelser för fastighet Lerdal 14:48.  

Översiktsplan I gällande översiktsplan från 1992 ingår planområdet i området 

Lerdal – Gärdebyn för vilket det sägs att det sammanhängande 
öppna landskapet och värdefull naturmark ska bevaras. 

Översiktsplanen är förklarad inaktuell och arbete med en ny 
översiktsplan pågår. I förslaget till ny översiktsplan ligger 
planområdet inom tätortsområde för centralorten Rättvik. 
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En fördjupad översiktsplan finns för det angränsande området i 
nordöst, som även det kallas Lissbrändan. Den konstaterar att 
området är lämpligt för en större utbyggnad av sammanhållen 

bostadsbebyggelse. FÖP:en antogs 1988 varpå nedan nämnda 
detaljplan togs fram (B268). 

Detaljplan  I gällande detaljplan (laga kraft 1992-12-11 (B276) är området till 
största del utlagt som naturmark. Egenskapsbestämmelser reglerar 
hur träd och vegetation ska gallras inom området för att träd ska 

bevaras och för att upprätthålla god sikt.  

 

 Befintlig byggnad inom planområdets södra del är utlagd som 

kvartersmark för bostäder. Utöver befintlig bebyggelse är den mesta 
marken på fastigheten utlagd som prickmark vilket försvårar för 
fastighetsägaren att utveckla sitt boende.  

Öster om planområdet är marken idag obebyggd men ingår i en 
detaljplan (B268) som möjliggör utbyggnad av hela området till ett 

bostadsområde. Detaljplanen vann laga kraft 1990, en del av denna 
detaljplan berörs i planområdets östra del. 

Riksintresse Planområdet ingår i ett område kring Siljan, som är av riksintresse 

för friluftsliv (miljöbalken 3:6) samt ett större område av riks-
intresse för turism och rörligt friluftsliv Siljansområdet (miljöbalken 

4:2).  

 

Friluftsliv, Miljöbalken (MB) 3 kap 6 §, Siljansområdet 

Huvudkriterier: 

• Område med särskilt goda förutsättningar för berikande 

Utsnitt ur detaljplan 1992-12-11 (B276) över planområdet 
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upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer. 

• Område med särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

• Område med särskilt goda förutsättningar för 
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande 

upplevelser. 

Förutsättningar att behålla upplevelsevärden:  

Storskalig exploatering eller bebyggelse med dålig anpassning till 
landskapet, industrietableringar täktverksamhet och vägbyggen kan 
skada landskapsbilden och därmed värdet för friluftslivet. Andra 

exempel på skadliga företeelser kan vara bulleralstrande 
verksamheter (t.ex. vattenskoterkörning, vattenskidåkning), hinder 

att nå stränderna genom strandnära bebyggelse, negativ visuell 
påverkan (telemaster, vindkraftverk och kraftledningar). 

Turism och friluftsliv, främst rörligt friluftsliv, MB 4 kap 2 §, 
Siljansområdet 

I miljöbalkens fjärde kapitel har riksdagen pekat ut ett antal 

geografiska områden som i sin helhet är av riksintresse. Områdena, 
som i de flesta fall är stora, har pekats ut med hänsyn till de stora 
natur- och kulturvärden som finns i dem. 

För samtliga utpekade områden gäller att exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och 

kulturvärden påtagligt skadas. 

Förbudet mot påtaglig skada eller övriga krav på förbud och hänsyn 
gäller dock inte i de fall då åtgärden avser: 

• utveckling av befintliga tätorter, 

• utveckling av det lokala näringslivet, 

• utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret, 
eller 

• om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta 
fyndigheter av ämnen eller material. 

Ny bebyggelse i planområdet ska anpassas så att inte de 
riksintressanta värdena skadas. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintressena 
negativt.  

 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Historik Lerdalsområdet utgör ett kulturlandskap i sluttningen ner mot Siljan 
där äldre jordbruksbyar och gårdar successivt byggts ihop med 

varierande småhusbebyggelse. Idag är området en del av det 
tätbebyggda området som utgörs av Rättviks tätort. 
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Mark och bebyggelse 

Mark och  

vegetation 
Planområdet utgörs idag av naturmark med mestadels lövträd och 

lövsly som röjs med jämna mellanrum. I områdets södra del står en 
grupp uppvuxna träd som skapar avgränsning mot Slalomvägen.  

Ytorna närmast Slalomvägen hålls öppna för utsikten.  

Marken i området sluttar mot nordväst och varierar i höjd mellan ca 

+200 meter till 215 meter (RH2000). Dagvattenhantering och 
ytvatten ska därför ägnas särskild uppmärksamhet vid exploatering.  

Områdets lutning gör det också möjligt att erbjuda bostäder med 

utsikt över centrum och Siljan. Dessa värden ska tillvaratas i 
utformningen av området samtidigt som kringboendes möjligheter 

till utblickar värnas. 

Geotekniska 

förhållanden 
Planområdet sluttar ner mot Siljan med en höjdskillnad på ca 15 
meter. SGUs jordartskarta visar att området består av moränlera 

eller lerig morän. För att säkerställa att marken är lämplig för 
uppförande av bostäder har en särskild geoteknisk undersökning 

genomförts inom planområdet. (WSP 2018-06-01). Resultatet i 
utredningen visar att området har erforderlig säkerhet mot skred och 
ras. Det konstateras dock att all mulljord bör schaktas bort innan 

byggnation, då detta är en sättningskänslig jord, samt att en 

Del av planområdet.  
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geotekniker bör konsulteras innan fastställande av byggnationer och 
dess laster. 

Bebyggelse och 

karaktär 
Inom planområdet är endast fastighet Lerdal 14:48 bebyggd. Här 

finns ett mindre bostadshus och ett antal komplementbyggnader. 

 

I närområdet finns främst småhusbebyggelse mestadels med röda 

tegeltak och träfasader i blandande kulörer. Vanligast är olika 
slamfärger och främst falurött. Söder om planområdet finns Brunte-
gårdens restaurang- och hotellverksamhet, även den i en träbyggnad 

med fasader i falurött och tak i rött tegel.  

Flera av gårdarna i omgivningen är välbevarade delar av den forna 

bybebyggelsen i Lerdal.  

Service Det finns ingen utbyggd kommersiell service inom området. 
Kommersiell och offentlig service finns i Rättviks centrum cirka en 

km från planområdet.  

Kulturmiljö och 

fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om forn-

lämningar som inte tidigare varit kända skulle påträffas vid 
grävning eller under annat arbete inom området ska dessa anmälas 
till länsstyrelsen. 

Rekreation och 

friluftsliv 
Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för turism och 
rörligt friluftsliv, se tidigare stycke om riksintressen.  

Områdets naturnära läge ger god tillgång till miljöer för lek och 
utevistelse. I planområdets närhet finns skidbacke, rodelbana och 
stora naturområden för utomhus- och friluftsaktiviteter. 

Naturreservatet Dalen är beläget knappt en kilometer från 
planområdet. Vidare finns tillgång till en rad fritidsaktiviteter i 

centrala Rättvik. 

Den bebyggda fastigheten Lerdal 14:48. 



 
8 (17) 

Anslutning till planområdet för gående och cyklister ska planeras i 
relation till den ännu inte utbyggda plan som gäller för området 
öster om planområdet.  

Landskapsbild -  

Utblick mot Siljan 

Marken i området sluttar mot nordväst vilket gör det möjligt att 
erbjuda bostäder med utsikt över centrum och Siljan. Denna 

möjlighet ska tillvaratas i utformningen av området samtidigt som 
kringboendes möjligheter till utblickar värnas. 

Lutningen och det centrala läget gör också att planområdet är väl 

synligt från såväl centrum, som långbryggan och från riksvägs-
infarten norrifrån. Det är därför viktigt att området utformas på ett 

sådant sätt att det passar i sin miljö och i det blickfång där det 
hamnar.  

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd.   

 Miljö och riskfaktorer 

Radon Berggrunden i området utgörs av radioaktiva graniter och 

pegmatiter vilket kan medföra höga halter av radon. Vid byggnation 
kommer det att ställas krav på radonmätning och beroende på 
utfallet av denna eventuellt radonsäkrad konstruktion.  

Buller  Med buller menas olika former av oönskat ljud.  

Närheten till Slalomvägen väster om planområdet genererar ett visst 

trafikbuller, hastigheten på vägen och mängden trafik är dock sådan 
att de inte antas ge upphov till bullerstörningar.  

Närmsta lift i skidanläggningen ligger ca 70 m söder om 

planområdet. Vintertid när verksamheten är igång kan visst ljud 
uppkomma. Ljuden bedöms inte medföra till någon olägenhet för 

planområdet. 

Översvämning Planområdet ligget högt över Siljan och Enån. Ingen risk finns för 
höga vattenflöden eller översvämning från dessa vattendrag.  

Vid mycket nederbörd och snösmältning behöver stora mängder 
dagvatten passera planområdet. För att säkerställa så att detta kan 

ske utan att orsaka problem har en dagvattenutredning tagits fram. 

Farligt gods Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en vägledning för 
planläggning intill transportleder för farligt gods. Vägledningen 

innebär att en riskhanteringsprocess ska genomföras när detalj-
planer tas fram inom 150 m från en transportled för farligt gods. 

Från planområdet är det mer än 650 m till riksväg 70 och järnvägen 
som är närmaste rekommenderade led för farligt-gods. Behov av 
riskhanteringsprocess bedöms inte behövas.  

Räddningstjänst Den beräknade körtiden för räddningstjänsten är max 10 min. 
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Gator och trafik 

Gatunät Vålsvedsvägen och Slalomvägen omger planområdet. Slalomvägen 
fungerar som matargata för trafiken från centrala Rättvik och upp i 

Lerdal. Lutningarna gör det svårt att köra i området i vissa vinter-
väglag. Detta måste ingå i bedömningen av lämplig anslutning och 

infart till området.  

 

Då planområdet lutar kraftigt har olika vägförslag bedömts under 
planarbetet för att säkerställa lämplig anslutningsväg som kan 

försörja nya bostadstomter inom planområdet.  

Gång och cykel Gång- och cykelväg finns längs med Slalomvägen från centrum 
fram till pensionat Bruntegården. 

Kommunen planerar eventuellt att förlänga den befintliga gång- och 
cykelvägen längs med Vålsvedsvägen fram till Bruntegården. 

Denna kommer i detta fall placeras söder om Vålsvedsvägen och 
påverkar därmed inte planområdet. 

Kollektivtrafik Kollektivtrafik till området finns. Avståndet till närmsta busshåll-

plats Fyrklövern är ca 250 m.  

Från planområdet är det ca 1,5 km till resecentrum i centrala Rättvik 

som är knutpunkt för bussar och tåg  

Parkering  Parkering ska ordnas inom respektive fastighet, bostadstomterna ska 
utformas så att detta är möjligt. 

Slalomvägen som är matargatan för trafik upp i Lerdal. 
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 Teknisk försörjning 

Uppvärmning, el, 

tele och bredband 
Planområdet saknar utbyggd infrastruktur i form av elektricitet, 
tele- och bredbandskommunikationer. I omkringliggande gator 

finns dock fjärrvärme och el utbyggt. Dala Energi AB ansvarar för 
elnätet i området. 

Ett stadsnät för bredbandsuppkoppling är uppbyggt i centrala 
Rättvik. Det är möjligt att koppla ny bebyggelse till stadsnätet. 

Avfall Dala Vatten & Avfall AB tar hand om avfallet i Rättviks kommun, 

då området lutar så bör det skapas en gemensam uppsamlingsplats 
uppe vid Vålsvedsvägen.   

Vatten och avlopp Området ligger inom det kommunala VA-verksamhetsområdet. 
Vatten- och spillvattenledningsnät med kapacitet att ta emot fler 
anslutna finns i angränsande gator.  

VA-ledningar passerar genom planområdet. Åtkomst till dessa 
måste säkerställas i planen. 

Dagvatten Dagvatten från planområdet och Lerdalssluttningen rinner via diken 
och kulvertar ned till Enån. Dagvattenflödet från planområdet ska 
minimeras för att inte öka flödet i dikena nedströms och därmed 

skydda omkringliggande bebyggelse. 

SGU:s jordartskarta visar att området består av moränlera eller lerig 

morän, som har en låg genomsläpplighet. Infiltrationsmöjligheterna 
för dagvatten inom området bedöms därför vara begränsad.  

En dagvattenutredning (Dagvattenutredning Lissbrändan 4, WSP 

2017-08-31) har därför tagits fram. Den visar att det möjligt att 
omhänderta dagvatten inom området på ett sätt som inte orsakar 

risker och olägenheter för omkringboende eller miljön. För detta 
krävs dock särskilda åtgärder inom området. Planförslaget ska 
säkerställa att så görs.  

Det finns allmänna dagvattenledningar inom området, dock så är 
kapaciteten i dem inte tillräcklig för att tåla ytterligare anslutningar. 

Fastighetsägare måste själva ordna fungerande dagvattenlösning för 
sin fastighet. Dag- och dränvatten får inte kopplas till 
spillvattenledningen. 

 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

 Detaljplanen möjliggör uppförande av nya bostäder samt 

utbyggnad av befintlig bebyggelse på Lerdalssluttningen i Rättviks 
tätort.   

 Mark och bebyggelse 

Mark och  

vegetation 
Inom de delar av planområdet, där möjlighet ges att skapa nya 
bostadstomter kommer marken förändras då bostadstomterna 
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iordningställs med nya byggnader och trädgårdar ersätter dagens 
naturmark. 

De delar av planområdet som inte är bostadstomt eller gatumark 

lämnas som naturmark. Delar av naturmarken ges bestämmelse 
som säger att dagvattenanläggning ska finnas för att säkerställa att 

de diken som behövs för dagvattenhanteringen kan komma till 
stånd. 

I området södra del står en grupp uppvuxna träd som bör sparas för 

att skapa avgränsning mot Slalomvägen.  

Vegetationen inom naturmarken (Natur) ska skötas och vid behov 

gallras och röjas, på ett sätt att vissa träd och buskar behålls.  

Ny bebyggelse Inom planområdet ges möjlighet till ca sex stycken nya bostads-
tomter samt att den befintliga fastigheten Lerdal 14:48 ges 

möjlighet att köpa till lite mark runt sin fastighet. Gällande 
begränsningar om hur marken får bebyggas plockas bort och ges 

samma förutsättning som de nya tomterna (B).  

Det är viktigt att en god helhetsverkan uppnås både på avstånd och 
för de som befinner sig i området. Bebyggelsen inom planområdet 

ska anpassas till topografin på platsen. Höjden på huvud-
byggnaderna regleras med en bestämmelse om högsta nockhöjd 

över havsnivån, höjden varierar inom planområdet beroende på 
placering. Hur hög varje enskild byggnad kan bli styrs då av var på 
tomten byggnaden placeras. En byggnad som placeras på tomtens 

lägre del kan då göras högre än om den placeras högre upp.  

De komplementbyggnader som uppförs får inte bli lika höga som 
huvudbyggnaden för att hindra att höga byggnader placeras på för 

stora ytor inom planområdet. Dessa får inte vara högre än 4,5 meter 
till nock. Bestämmelserna om höjd ska säkerställa att det finns 

utrymme till utsikt från de bostäder som tillåts. 

Då området har en synlig placering på Lerdalssluttningen ska tak 
uppföras med ej reflekterande material (f1). Taktäckning kan 

exempelvis utgöras av tegel, betong, trä, plåt eller sedum. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns och 

komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter från fastighets-
gräns för att säkerställa rimliga avstånd som möjliggör uppförande 
och skötsel av byggnaderna från den egna fastigheten. 

Bestämmelsen gäller inte sammanbyggda hus, t.ex. par- eller 
radhus (p1).  

För varje fastighet får 15 % bebyggas (byggnadsarea), inom detta 
ska både huvudbyggnad och komplementbyggnader rymmas (e1).  

 Miljö och riskfaktorer 

Radon Berggrunden i området utgörs av radioaktiva graniter och 
pegmatiter vilket kan innebära höga halter av radon. Vid 

byggnation kommer det att ställas krav på radonmätning och 
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beroende på utfallet av denna kan särskilda byggnadstekniska 
åtgärder komma att krävas. 

Buller  Den trafik som berör området bedöms inte vara av sådan 

omfattning att den påverkar de nya bostäderna eller befintliga 
bostäder i området, inte heller med den ökning av trafik som 

kommer ske p.g.a. de nya bostadstomterna. Inte heller eventuellt 
ljud från skidanläggningen bedöms påverka området.  

Räddningstjänst  Gata och vändplats i området utformas så att räddningstjänsten har 

god framkomlighet vid en eventuell utryckning. 

 Gator och trafik 

Gatunät och 

angöring 
Inom planområdet föreslås en gata med möjlighet att anlägga en 
vändplats i områdets norra del, detaljplanen möjliggör också att 
gatan förlängs in i det angränsande området för att möta en sedan 

tidigare planerad gata där. Den genomgående vägen kan anläggas 
först när det andra området är utbyggt.  

Tillfarten till de nya tomterna kommer ske via infart från 
Vålsvedsvägen i söder. Dike för uppsamlande av dagvatten ska 
finnas inom gatans område. 

Användningsområdet för den nya gatan är ca 10-12 meter brett för 
att största delen av den mark som krävs för att bygga gatan och 

anlägga dike ska inrymmas. Det finns en risk att vissa av de slänter 
som behövs för att anlägga gatan kan behöva sträcka sig in på 
kvartersmark. Vid en detaljerad projektering av gatan med 

tillhörande diken så framgår om det finns behov att säkerställa att 
blivande fastighetsägare inte får göra ingrepp i gatans slänter. 

Vilket då kan ske i kommande köpekontrakt vid försäljning av 
tomter. 

Inom området gata är det möjligt att placera en gemensam 

uppsamlingsplats för hushållsavfall, tänkt placering är infarten vid 
Vålsvedsvägen. . 

Gång- och  

cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik inom planområdet sker på gatan i blandad 
trafikmiljö.  

I planområdets norra del, genom naturområdet, är det möjligt att 

anlägga en mindre gångväg som möjliggör en genväg ut till gång- 
och cykelvägen längs Slalomvägen.  

Parkering Parkeringsplatser för fastigheternas/bostädernas behov ska ordnas 
inom den egna fastigheten.  

För vissa bostadstomter gäller att körbar förbindelse inte får 

anordnas kring delar av bostadstomten för att säkerställa att 
infart/utfart inte placeras i gatans sväng vilket är olämpligt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt.  



 
13 (17) 

 Teknisk försörjning 

Uppvärmning  

och el 
Fjärrvärmeledningar finns i Vålsvedsvägen. Det är möjligt att 
ansluta till dessa ledningar. 

Avfall Avfall ska hanteras enligt kommunens anvisningar. En yta för en 
gemensam uppsamlingsplats möjliggörs vid infarten till området 

vid Vålsvedsvägen.  

Vatten och avlopp Ny bebyggelse inom planområdet ska anslutas till det allmänna 
nätet för vatten och avlopp. 

Dagvatten Befintliga dagvattenledningar i området har inte kapacitet att 
omhänderta ytterligare dagvatten från planområdet. Dagvatten-

lösningar för planområdet ska utformas så att den inte medför 
försämring av dagvattensituationen för befintlig bebyggelse 
belägen nedanför planområdet. 

Enligt förslag i genomförd dagvattenutredning ska dagvatten 
samlas upp och fördröjas i diken innan det avleds mot befintligt 

dike nordväst om planområdet. Dagvattenutredningen utgår från en 
tidig skiss av planförslaget, men principerna är detsamma i 
nuvarande planförslag.  

 

 I naturmarken i planområdets västra del samt i gatan ska dagvatten-
diken finnas för uppsamling, fördröjning och avledning av dag-

vatten från planområdet. Det långa dike som passerar i naturmarken 
västra del samlar även dagvatten från omgivningarna och för det till 

slutrecipienten Enån. 

Behovet av rening bedöms som liten men för att minska för-
oreningsmängderna från området, och därmed belastningen på 
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recipienten, ska delar av dagvattnet passera diken inom plan-
området, innan det släpps vidare mot recipient. 

Mellan bostadstomterna bör avskärande makadamfyllda svackdiken 

anläggas för att kunna leda vatten bort från den nya bebyggelsen. 
Takdagvatten leds via stuprör och utkastare över gräsmattorna eller 

leds direkt i ledningar till diken eller magasin.  

Ett dike söder om Vålsvedsvägen samlar upp vatten från 
ovanliggande naturmark och leder bort det från planområdet. 

Samtliga diken föreslås leda mot det befintliga diket i planområdets 
västra del.  

Dikena ska ordnas med krossmaterial/stenkistor där vatten kan 
infiltrera och fördröjas. Fördröjningsmagasin och diken är 
rekommenderade att anlägga ovanför grundvattennivån för att 

fungera optimalt.  

Särskild omsorg ska läggas vid husens anpassning till befintliga 

marknivåer och stor hänsyn ska tas till områdets lutning vid 
planering av dagvattenanläggning. 

 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 

 Genomförande av planen innebär ingen negativ påverkan vad gäller 
riksintressen eller miljökvalitetsnormer. Planen bedöms inte heller 

orsaka negativ påverkan på miljön eller orsaka risker för hälsa och 
säkerhet.  

Planen ger möjlighet att skapa ett antal bostadstomter inom en 

central och attraktiv del av Rättviks tätort.  

 Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala 

aspekter 

Nollalternativ 

 

Nollalternativet innebär att området fortsätter att användas som 

tidigare, vilket innebär att det fortsätter vara naturmark med visst 
behov av skötsel och slyröjning.  

Ändras inte detaljplanen för fastigheten Lerdal 14:48 kommer de 

boende att fortsatt ha svårt för att modernisera och bygga ut sitt 
boende. 

Om planområdet förblir oplanerat minskar möjligheten att 
iordningställa nya bostäder och därmed minska bristen på bostäder 
i kommunen.  

Landskapsbilden för just denna plats skulle vara opåverkad. 

Planalternativ Planalternativet innebär att planområdet byggs ut i enlighet med 

planförslaget. Det centrala läget och den vackra utsikten gör 
området attraktivt för exploatering. Kommunen kan då erbjuda 
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bostäder i ett attraktivt läge, vilket också torde innebära att 
kundunderlaget för befintlig service ökar. 

Tillskapandet av bostadstomter innebär att oexploaterad mark tas i 

anspråk med viss påverkan på såväl växt- och djurliv som 
landskapsbilden i området och i Rättvik. Detaljplanens regleringar 

gör dock att genomförandet inte bedöms påverka riksintressena 
negativt. 

 GENOMFÖRANDE 

 I detta avsnitt beskrivs övergripande ansvarsfördelning och 
möjligheter till genomförande av detaljplanen. Avsikten med 

beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet 
av detaljplanen. 

 Organisatoriska frågor 

Tidplan Nedan redovisas en preliminär tidplan för planarbetet 

Samråd: november/december 2018  

Granskning: mars 2019 

Antagande: kvartal 2 2019  

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år det datum då detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetiden men 

kan då ändras eller upphöra utan att fastighetsägaren kan ställa 
anspråk på ersättning. 

Huvudmannaskap Naturmarken inom planområdet omfattas av allmänt huvud-

mannaskap.  

För gatan gäller enskilt huvudmannaskap (a1). Stor del av gatunätet 

i Rättviks tätort, och delarna kring planområdet, har sedan länge 
enskilt huvudmannaskap och sköts om och underhålls av 
vägsamfällighetsföreningar. Gatan inom planområdet kommer 

alltså fogas in i ett befintligt nät av gator med enskilt huvud-
mannaskap. För bästa praktiska lösning, och av gammal hävd, 

läggs därför också gatan i denna plan ut som allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap.  

För den gata som bildas bör det inrättas en gemensamhets-

anläggning och en samfällighetsförening bildas. 

 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheter och 

ägoförhållanden 
Inom planområdet finns sex fastigheter. Kommunen äger 
fastigheterna Lerdal 14:50, Lerdal 25:35, Lerdal 62:36 och Lerdal 

14:19. 
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Fastighet Ledal 14:48 är privatägd och marken i samfällighet S:11 
förvaltas av Lerdal-Gärdebyns vägförening. 

Fastighetsbildning För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Område utlagt 

som kvartersmark ska utgöra en eller flera separata fastigheter, som 
bildas genom avstyckning och/eller fastighetsreglering.  

Över den södra delen av fastighet Lerdal 14:48 löper en del av 
samhällighet S:11, som i gällande detaljplan är utlagd som lokal 
gata. Marken förvaltas av Lerdal-Gärdebyns vägförening, men 

ingår inte i befintligt vägsystem.  

Genom en överenskommelse mellan vägföreningen och 

fastighetsägaren till Lerdal 14:48 ska den del som ligger sydöst om 
fastigheten Lerdal 14:48 överlåtas och regleras till denna fastighet 
och ingå i förslaget till ny detaljplan. Ovan nämnda del får i 

detaljplanen en markanvändning för bostadsändamål som dock ej 
får förses med byggnad. 

Även del av Lerdal 62:36 och Lerdal 14:50 kommer säljas och 
regleras till samma fastighetsägare från kommunens fastigheter.  

 

Bild som visar områdena sydöst (från S:11), nordöst (från Lerdal 62:36) och                                                                       

nordväst (från Lerdal 14:50) om befintlig bostadsfastighet som kommer regleras 

till Lerdal 14:48. 

Ansvarsfördelning Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för upprättande av 
detaljplan med tillhörande handlingar samt för myndighetsutövning 

vid bygglov. 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för de fastighetsbildningsåtgärder 
som krävs för planens genomförande. 
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 Tekniska frågor 

Vatten- och avlopp Nya anläggningar inom planområdet ska anslutas till det allmänna 
VA-nätet.  

Befintliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten går genom 
planområdet. Mellan fastighet Lerdal 14:48 och den nya 

bostadstomten nordväst om samma fastighet lämnas ett 7,5 m brett 
område naturmark under vilken ledningar passerar. Ledningarna 
fortsätter över naturmarken, under Slalomvägen och vidare 

västerut. 

El och fiberkabel Dala Energi AB ansvarar för utbyggnaden av elförsörjningen. 

 Ekonomiska frågor 

Fördelning av 
kostnader, avgifter 

och taxor 

Kommunen kommer att initiera att fastighetsreglering påbörjas 
samt ansvara för utbyggnad av gator, VA m.m. Kommunen 

kommer sedan sälja bostadstomterna.  

Kommande fastighetsägare kommer sedan ha kostnader för 

anslutningar enligt gällande taxor. Samt kostnader för kommande 
byggnation. 

 Medverkande tjänstemän 

 Planhandlingarna har upprättats av WSP Sverige AB på uppdrag av 
samhällsutvecklingsförvaltningen, Rättviks kommun. 

I planarbetet har kommunens trafikplanerare, bygglovhandläggare 
och andra berörda inom kommunorganisationen medverkat. 
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