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INLEDNING 

 I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur 

miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet 

utformas ett förslag till detaljplan. Här får berörda möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. Utifrån inkomna synpunkter sker 

därefter en bearbetning av planförslaget innan det ställs ut för 

granskning av allmänheten (granskningsskede). I antagandeskedet 

antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej 

tillgodosedda sakägare under 3 veckor möjlighet att överklaga 

detaljplanen innan beslutet vinner laga kraft. 

 Planprocessen 

 

 

 

 

 

 
Lag Planen upprättas enligt PBL 2010:900. 

 
Förfarande Planen tas med standardförfarande  

Handlingar 

 

 

- Plankarta med tillhörande bestämmelser och illustration 

- Planbeskrivning (det här dokumentet) 

- Behovsbedömning 

- Fastighetsförteckning 

- Bullerutredning 

Bakgrund  Mangeln 1 är en centralt belägen rivningstomt. De byggnader som 

stått på fastigheten till vintern 2016 har rivits. Fastigheten är idag i 

kommunal ägo och det kommunala bostadsbolaget önskar uppföra 

nya bostäder istället. 

Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ge byggrätt för 

en något större bostadsbyggnad på fastighet Mangeln 1 än vad som 

är möjligt enligt gällande detaljplan. Detaljplanen prövar också 

möjligheterna att förlägga kompletterande verksamheter med 

centrumändamål i bostädernas bottenvåningar på fastigheten.  

Behovsbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning görs en 

behovsbedömning i ett tidigt skede av planarbetet. Uppförandet av 

flerbostadshus bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och 

en miljöbedömning med konsekvensbeskrivning enligt PBL 5:18 

behöver därför inte göras. Behovsbedömningen utgör en del av 

planhandlingarna. 

Samrådsskede 

  Förslag     Samråd     Förslag   Granskning Antagande  Laga kraft 

Granskningsskede Antagandeskede 
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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 

miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap överskrids. 

 
Plandata 

Läge och 
avgränsning 

Planområdet ligger i de centrala delarna av Rättviks tätort. Området 

avgränsas i väster av Annikasgatan och en stor parkering, söder ut 

av Ågatan. Den resterande delen av fastigheten angränsar till en 

befintlig mindre parkering samt bebyggelse i kvarteret Mangeln. 

 

 

Areal och 
markägande 

Planområdet omfattar en areal om ca 1800 m2. Fastigheten ägs av 

Rättviks fastigheter AB 

 
Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan I kommunens översiktsplan från 1992 är Rättviks samhälle angivet 

som ett tätbebyggelseområde. I riktlinjerna anges att Rättviks 

samhälle successivt avses omvandlas och förtätas. 

Detaljplan  I gällande detaljplan B 79 (laga kraft 1971-04-05), är området 

planlagt för sammanbyggt bostadshus i tre våningar samt park eller 

plantering. Övrig mark är prickad och får inte bebyggas.  
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Gällande detaljplan, den aktuella fastigheten ligger inom den röda 

rutan. 

Riksintresse Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för turism och 

rörligt friluftsliv, som i stort sammanfaller med Siljansringen. Inom 

detta område ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen 

särskilt beaktas.   

Planuppdrag Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) beslutade 2016-10-26 att ge 

samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för fastighet Mangeln 1. 

 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Historik På fastigheten har den så kallade Dalagården stått. Dalagården 

uppfördes vid sekelskiftet 1800-1900 och har förutom privatbostad 

även varit hotell. Huvudbyggnaden revs i december 2016, 

tillhörande förrådsbyggnader och uthus har monterats ned och/eller 

flyttats till andra platser i kommunen. 

För dagens Rättviksbor är huset och tomten mest känt som Fellbys 

efter den senaste ägaren Sune Fellby som var en lokalprofil som 

fram till sin bortgång vid 92 års ålder (2012) ofta syntes ute i 

Rättvik.  
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Foto över fastighet Mangeln 1, tagen vid översvämning för ca 100 år sedan. Källa: 

bildarkivet Rättviks kommun 

Kommunen köpte fastigheten efter Fellbys död för att ge det 

kommunala bostadsbolaget möjlighet att bygga nya bostäder och 

lokaler för handelsverksamhet.  

Då byggnaden var i mycket dåligt skick vid förvärvet och då det 

råder stor brist på tillgängliga lägenheter i centrala Rättvik gavs år 

2016 rivningslov för huvudbyggnaden Dalagården. De mindre 

timrade gårdshusen har sålts, monterats ned och flyttats. 

 Mark och bebyggelse 

Mark och vegetation Planområdet består i huvudsak av ianspråktagen mark i form av 

bebyggd kvartersmark. Området är plant utan större höjdskillnader. 

Vegetationen på tomten har bestått av rabatter, syrener, bärbuskar 

samt en större björk och några minde träd, bland annat lönn och 

rönn. Efter att huvudbyggnaden rivits och uthusen plockas ner är 

också större delen av gården uppbruten eller gräsbevuxen. 
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Foto över planområdet från hösten 2016. Under vintern 2017 har samtliga byggnader på 

fastigheten rivits eller fraktats bort. 

Geotekniska 
förhållanden 

Sweco har på uppdrag av Rättviks fastigheter AB genomfört en 

geoteknisk utredning (2016-07-08) med syfte att beskriva rådande 

geotekniska förhållanden samt ge rekommendationer för 

grundläggning och markarbeten för planerad byggnation.  

Utredningen visar att det är möjligt att bygga bostäder inom 

planområdet men rådande markförhållanden gör att utredningen 

rekommenderar att byggnadens stomme uppförs med pålar och att 

grundkonstruktionen förses med dränering. 

Grundvattennivån ligger, enligt underökningen, ca 2,1 meter under 

befintlig markyta. Utredningen rekommenderar därför att 

byggnaden ska uppföras med vattentät konstruktion upp till högsta 

grundvattennivå (ca +163,5). 

Bebyggelse och 
karaktär 

Bebyggelsen kring Mangeln 1 är stadsmässigt utformad och den 

omkringliggande bebyggelsen är av varierad ålder, stil och med 

olika fasadfärg och material. De flesta byggnader är färgsatta i olika 

milda pasteller samt i några fall falu röd träpanel och rött tegel.  

På den sydvästra sidan av fastigheten går Annikasgatan och en stor 

parkering. I kvarteret Konstsmeden ligger Hemköpshuset och en 

äldre byggnad som idag är ett skomakeri. Hemköpshuset är en 

våning och byggnaderna kring skomakeriet två våningar höga.  

Kvarteren Hantverkaren norr om området och kvarteret Mangeln 

innehåller även de en varierande bebyggelse när det gäller ålder och 
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utformning. De högsta husen i området är bostadshusen norr och 

öster om fastigheten som har 4 våningar.  

  

 

Verksamheter  
och service 

Genom det centrala läget är det nära till den kommunala och 

kommersiella service som finns i tätorten.  

För närvarande finns två förskolor inom gångavstånd från planområdet. 

Skolor, vårdcentral, folktandvård och äldreomsorg finns också i 

området.  

Avståndet till resecentrum är ca 500 meter. 
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Kulturmiljö och 
fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Rekreation och 
friluftsliv 

Siljans strand och Enåns dalgång är attraktiva rekreationsområden på 

gångavstånd från planområdet.  

Rättviks centrala delar är också belägna inom den så kallade 

Siljansringen som är av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. 

Strandskydd Detaljplaneområdet omfattas inte av strandskydd. 

 Miljö och riskfaktorer 

Markförorening Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  

Vid grävning på fastigheten bör man vara observant på om det 

förekommer konstig lukt eller synlig förorening. Om så sker ska 

arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten, Rättviks kommun, 

omedelbart kontaktas. 

Radon Sweco har på uppdrag av Rättviks fastigheter AB gjort en markteknisk 

undersökning (2016-07-08) i planområdet. Markundersökningen visar 

att radonhalterna inom planområde inte överstiger gällande riktvärden 

för normalradonmark. 

Området är inte beläget inom känt högriskområde för markradon  

Trafikbuller  Trafikbuller är en miljöstörning som kan ha påverkan på vår vardag 

och vår hälsa. Det finns nationellt gällande riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation. Dessa har tagits 

fram för att undvika att skapandet av bostadsmiljöer med allt för 

störande ljudnivåer. 

Enligt gällande riktvärden gäller att minst hälften av bostadsrummen 

ska vara vända mot sida med högst 50 dBA vid fasad om ekvivalent 

ljudnivå utanför bostadens bullerstörda fasad är högre än 55 dBA. 

Gällande inomhusriktvärden för buller från vägtrafik ska klaras. 

Varje bostad ska också ha tillgång till en uteplats där ljudnivån är högst 

50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Samma 

värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 

ekvivalentnivån vid fasad är istället 60 dBA. 

Farligt gods Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en vägledning för 

planläggning och nyetablering intill transportleder för farligt gods. 

Vägledningen innebär att en riskhanteringsprocess ska genomföras när 

detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt gods-led.  

Planområdet ligger ca 200 m från riksvägen och järnvägen, som båda 

är rekommenderade vägar för transport av farligt gods. Någon 

riskutredning bedöms därmed inte behövas.   

Luftkvalitet Inga kända mätningar av luftkvaliteten finns för centrala Rättvik.  
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Risk för 
översvämning 

Planområdet ligger på en sådan nivå att det finns risk för översvämning 

om Siljans nivå stiger. Det bedöms som fullt möjligt att uppföra 

bostäder på platsen men vid utbyggnad ska byggnaderna utformas med 

hänsyn till översvämningsrisk. 

Byggnadsdelar som uppförs på risknivåer ska uppföras i vattentät 

konstruktion eller i en så enkel konstruktion att de inte tar nämnvärd 

skada vid översvämning. Se mer under rubrik Geotekniska 

förhållanden. 

Räddningstjänst Insatstiden för räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter. 

 Gator och trafik 

Gatunät och  

trafik 

Planområdet ligger i hörnet av Ågatan och Annikasgatan varvid den 

senare utgör in- och utfart till en av centrums större parkeringar samt 

till flera av centrumbutikernas inlastning. Ågatan är en av 

huvudgatorna i centrala Rättvik. Rättviks kommun genomförde under 

år 2013 trafikmätningar vid en punkt på Ågatan.  

Under 2016 gjordes ytterligare en mätning av trafiken längs Ågatan, 

denna gång längre västerut på Ågatan. Vintern 2017 gjordes en 

trafikmätning på Annikasgatans södra del. Genomförd bullerutredning 

baseras på dessa siffror.    

 

Gång- och 
cykeltrafik 

Längs Ågatan finns det trottoar på båda sidor. Ingen särskilt avsedd 

väg för cykeltrafik finns inom eller runt planområdet. 

Kollektivtrafik Det är ca 500 meter till Rättviks resecentrum där buss- och 

tågförbindelser till hela Dalarna finns.  
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Parkering och 
utfarter  

Parkeringsplatser och garageplatser för fastighetens behov ska i första 

hand ordnas inom den egna fastigheten. Om inte detta är möjligt måste 

samnyttjande med andra närliggande fastigheter ordnas.  

Om inte parkering ordnas för de boende finns risk att de boende 

utnyttjar de gatu- och centrumparkeringar som finns i området vilket 

kan inverka negativt på drift och underhåll av gatorna.  

 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp Området ligger inom det kommunala VA-verksamhetsområdet. Vatten- 

och avloppsledningsnät med kapacitet att ta emot fler anslutna finns i 

angränsande gator. 

Dagvatten Dagvattennät finns utbyggt i omgivande gator. 

Avfall Befintlig miljöstation för sortering av avfall finns ca 300 meter nordöst 

om planområdet. Ytterligare en miljöstation finns ca 400 meter söder 

om planområdet. 

Uppvärmning, el Dala Energi meddelar att befintlig transformatorstation 75-100 m norr 

om planområdet har kapacitet att försörja den tillkommande 

bebyggelse som planen föreslår. 

Utmed planområdets östra gräns, mot fastighet Mangeln 3, ligger 

elledningar som försörjer kvarteret. 

Fjärrvärmenät finns utbyggt längs Ågatan. 

Tele, bredband Ett stadsnät för bredbandsuppkoppling är uppbyggt i centrala Rättvik. 

Det är möjligt att koppla ny bebyggelse på Mangeln 1 till stadsnätet. 
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 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

I det här kapitlet beskrivs de förändringar som planförslaget medför.  

 

 Mark och bebyggelse 

Mark och vegetation De på plankartan prickade områdena lämnas obebyggd, utan 

parkeringsplatser, och ska iordningställas som grönyta för de 

boendes utevistelse och rekreation. Bostadsgården ska i huvudsak 

förses med vegetation. Den gård som bildad vänds huvudsakligen 

söder och väster för ljus och soltillgång. Utemiljön ska planteras för 

att tillföra växtlighet i centrum och för de boende. 

 

 

Geotekniska 
förhållanden 

Genomförd geoteknisk utredning visar att det är möjligt att bygga 

bostäder inom planområdet men att grundkonstruktionen bör förses 

med dränering och att byggnadens stomme kan komma att behöva 

uppföras med pålar. Fastighetsägaren avser att genomföra 

kompletterande grundundersökning inför projektering.  

Grundvattennivån ligger, enligt underökningen, ca 2,1 meter under 

befintlig markyta. Utredningen rekommenderar att källare därför 

ska byggas i vattentät konstruktion upp till högsta grundvattennivå 

(ca +163,5).  

Bebyggelse och 
karaktär 

Rättviks Fastigheter AB önskar uppföra ett fem våningar högt 

flerbostadshus enligt SABO:s standardiserade koncepthus Bo Mini, 

på fastigheten. Detta ger ett tillskott på 40 små lägenheter i centrala 

Rättvik. Detaljplaneförslaget möjliggör utbyggnad enligt dessa 

önskemål.  

Detaljplanen reglerar byggnadshöjden genom att sätta en begräsning 

på högsta tillåtna nockhöjd till 16,7 meter. Totalhöjden är satt 
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utefter intentionen att byggnaden uppförs med max fem våningar 

med möjlighet till upphöjd sockelvåning. 

Detaljplanen medger att tillkommande bebyggelse får inrymma 

ändamål för bostäder (B), centrum (C), kontor (K).  

Användningsbestämmelsen centrum medger handel, service, 

samlingslokaler och verksamheter som bör ligga centralt eller på 

annat sätt vara lätta att nå. En särskild bestämmelse reglerar att 

handel endast får anordnas i markplanet och ska vara småskalig. En 

bestämmelse reglerar därför maxyta för handel till 200 m2.  

Material och färgsättning ska väljas så att bebyggelsen harmonierar 

med omgivande byggnader, där de dominerande materialen är puts 

och trä i milda färger. Synliga fogar mellan byggnadselementen ska 

undvikas.   

Detaljer som påverkar fasadens uttryck ska utformas med den 

arkitektoniska kvalitet och omsorg som krävs i detta centrala läge. 

Balkonger ska utföras så att de harmonierar med byggnaden. Vid 

inglasning ska hänsyn tas till ljusinläppet i lägenheterna. 

 

Typhus BoMini i 5 vån enligt förslag från Rättviks Fastigheter AB 

I plankartan styrs husets placering genom bestämmelser (prickmark 

som säger att byggnad inte får uppföras och plusmark) så att 

byggrätten hamnar i linje med närliggande byggnader. 

Huvudbyggnaden ska placeras indragen från från Annikasgatan i 

linje med huslivet fastighet Hantverkaren 1.  

Valet av placering är gjort med stor hänsyn till bullersituationen i 

området (läs mer under rubrik Buller nedan). Den valda placeringen 

av huskroppen bedöms vara lämplig ur bullerhänseende och kan 

samtidigt erbjuda en god bostadsmiljö, om inordnar sig i 

stadsbilden, där både uteplats och parkeringsytor kan lösas på ett 

fungerande sätt inom fastigheten. 
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På plusmarken är det möjligt att uppföra komplementbyggnader så 

som exempelvis skärmtak/carports. Komplementbyggnader får vara 

max 3 meter höga.  

En uteplats skapas i sydväst läge. Gården ska vara planterad och 

bevuxen, detta regleras med bestämmelse n1.  

Parkeringar styrs till planområdets norra del och bör samordnas med 

redan befintlig parkering för att effektivisera och skapa ett större 

antal platser. 

 Miljö och riskfaktorer 

Buller En översiktlig utredning av bullersituationen i området har 

genomförts för att kartlägga vilka ljudnivåer som kan uppstå inom 

planområdet. Utredningen baseras på aktuella trafiksiffror och 

hastighetsbegränsningar för Annikasgatan, Ågatan samt för 

riksvägen och järnvägen väster om planområdet.  

I bullerutredningen prövas flera olika husplaceringar för att hitta det 

akustiskt bästa läget för den bostadsbyggnad som fastighetsägaren 

önskar uppföra. Resultatet finns bifogat till planbeskrivningen. 

Sammanfattningsvis visar den genomförda utredningen att 

ljudnivåerna vid fastighetsgräns mot båda gatorna kan vara höga, 

men att de minskar med avstånd från gatorna.  

Den placering som ger bästa ljudsituation är den där 

bostadsbyggnaden placeras så långt som möjligt från gatorna, med 

långsidan mot Annikasgatan (bullerutredningens bilaga 17-19 och 

41-44). I denna placering klaras bullerriktvärdena vid dagens 

trafiksituation men överskrids något i prognosen. 

Prognossituationen baseras på en uppräknad trafik år 2040. Enligt 

utredningen ökar bullernivåerna inom planområdet främst gå grund 

av ökad trafik längs Annikasgatan och Ågatan. För närvarande 

pågår i Rättviks kommun ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt de 

nationella miljömålen. I detta arbete är frågan om biltrafiken och 

behovet av att minska den i centrum en viktig del.  

Mer konkret finns också ett arbete med mål att genomföra 

förändringar i trafikmiljön längs Annikasgatan, bland annat genom 

att anlägga en gångbana på vägens östra sida för att förbättra 

trafikmiljön för gående och cyklister och minska vägens attraktivitet 

som genomfartsgata för bilar. De statistiskt framräknade 

prognossiffrorna kan därför väntas vara högre än det verkliga 

utfallet vilket också innebär att bullersituationen sannolikt inte 

utvecklas så som prognosen beskriver. Ytan är idag fullt utnyttjad 

för parkering vilket innebär att fler parkeringar, som i sin tur 

genererar trafik, inte kommer att kunna skapas under perioden fram 

till 2040.  

Den valda placeringen av huskroppen bedöms vara lämplig ur 

bullerhänseende. 
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I utformningen av området ska omsorg ägnas åt att skapa en god 

helhetslösning för kvarteret när det gäller buller och 

boendesituationen. Gällande riktvärden ska följas. 

Buller från verksamheter 

Inom planområdet tillåts bland annat Centrumändamål. Med tanke 

på planområdets närhet till befintlig bostadsbebyggelse är det viktigt 

att eventuella verksamheter inte orsakar ljud eller andra störningar 

för de närboende. Gällande riktlinjer ska följas. 

Farligt gods Det bedöms inte behövas några åtgärder för att skydda mot risker 

med transport av farligt gods inom planområdet. 

Luftkvalitet Gällande miljökvalitetsnormer för luftkvalitet bedöms klaras då den 

tänkta bebyggelsen inte skapar slutna gaturum och då trafikflödena 

runt kvarteret är måttliga.  

 Gator och trafik 

Gatunät och trafik Planområdets läge ger goda möjligheter för de flesta 

kommunikationsslag, särskilt för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Det pågår diskussioner om att omarbeta trafikmiljön längs 

Annikasgatan så att gaturummet tydliggörs och en gång och 

cykelväg ordnas längs gatan.  

Då byggnaden på fastigheten placeras indragen på gården är det 

lämpligt att utforma gårdsmiljön så att gaturummet markeras tydligt 

med buskar eller plank som tydliggör gränserna och särskilt hörnet 

Annikasgata/Ågatan.  

Parkering  Parkeringsplatser och garageplatser för fastighetens behov ska 

ordnas inom den egna fastigheten eller genom samnyttjande med 

angränsande fastigheter.  

I planområdets norra del är en yta reglerad med plusmark vilket 

innebär att komplementbyggnader så som skärmtak och/eller 

carports får uppföras. Ytan är tänkt för parkering och kan inrymma 

22 parkeringsplatser. Om ytan omdisponeras och samnyttjas med 

grannfastigheten går det att tillskapa ca 30 ny parkeringsplatser 

inom kvarteret. 
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Bild över en möjlig parkeringslösning för den nya byggnaden, där befintlig parkering norr 

om planområdet samordnas med nya platser till en sammanhängande parkeringsyta för 

RFAB:s hyresgäster. 

Då fastigheten är centralt belägen och de planerade lägenheterna är 

små görs bedömningen att behovet av parkeringsplatser för de 

boendes räkning kommer att kunna tillgodoses. De platser som inte 

går att ordna på den egna fastigheten kan ordnas genom 

samnyttjande av de parkeringsplatser som RFAB äger på 

fastigheterna norr och öster om Mangeln 1.  

Det exakta parkeringsbehovet för kommande bebyggelse klarläggs 

under bygglovsskedet. Fastighetsägaren ska redovisa att de kan 

tillgodose det antal parkeringsplatser som bostäderna behöver. 

Lättillgängliga och väderskyddade cykelparkeringar bör placeras 

nära bostadsentréer. 

 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp Ny bebyggelse ska anslutas till befintligt ledningsnät i omgivande 

gator.   

Dagvatten Dagvattnet tas om hand i det kommunala ledningsnätet. En 

bestämmelse i planen säkerställer att planområdet ska vara bevuxet 

och till för de boendes rekreation. Detta bidrar till att del av 

dagvattnet kan omhändertas på fastigheten och att mängden 

dagvatten som belastar det kommunala ledningsnätet minskar. 

Avfall Utrymme för uppsamling av restavfall ska finnas i bostadshuset 

eller i särskild byggnad på tomten. 

Uppvärmning, el En transformatorstation finns på angränsande fastighet ca 75-100 m 

från planområdet. Denna har kapacitet för att försörja elbehovet 

även i den bebyggelse som detaljplanen föreslår.  

Tele, bredband Området kan försörjas med stadsnät. 
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 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 

 Nedan beskrivs kortfattat inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och 

sociala aspekter av ett nollalternativ respektive ett utbyggnads-

alternativ i enlighet med detaljplanen 

 Planen innebär att en idag obebyggd tomt ersätts med ett 

flerfamiljshus. Behovet av bostäder är stort i Rättvik och om 

gällande detaljplan ersätts blir RFAB:s möjlighet att tillgodose 

behovet större. Behovet av bostäder har bedömts som större än 

bevarandet av gällande detaljplan, som möjliggör uppförandet av ett 

hus om tre våningar..  

 Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala 
aspekter 

Nollalternativ 

 

I dagsläget, då Dalagården rivits, innebär nollalternativet att 

fastigheten förblir en rivningstomt i centrala Rättvik till dess att en 

exploatör visar intresse för att bebygga fastigheten i enlighet med 

vad gällande detaljplan möjliggör – bostäder i tre våningar.  

Med tanke på rådande, stora efterfrågan på bostäder i centrum är en 

utveckling med ett effektivt utnyttjande av den centrala marken att 

föredra.  

Planalternativ Planalternativet innebär att tomten bebyggs med ett bostadshus om 

5 våningar. Därigenom kan fler bostadssökande i Rättvik erbjudas 

bostad. Byggnaden placeras så att det är möjligt att placera 

lägenheterna på ett sådant sätt att gällande bullerriktvärden kan 

efterföljas. Del av gårdsytan ska användas till utemiljö för de 

boendes rekreation.  

Planen medför inga direkta negativa konsekvenser för miljön. En 

större del av fastigheten tas anspråk och bebyggs men delar av 

fastigheten förblir obebyggd och en planbestämmelse reglerar att 

gårdsytan ska planteras. Det centrala läget minskar behovet av bil. 

 GENOMFÖRANDE 

 I genomförandebeskrivningen sammanställs hur planen ska 

genomföras, vem som ska vidta vilka åtgärder och när de ska göras. 

Den ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska 

kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

 Organisatoriska frågor 

Handläggning Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt nya plan och 

bygglagen (SFS 2010:900) 

Tidplan Nedan redovisas en preliminär tidplan för planarbetet.  
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Plansamråd mars 2017 

Granskning sommaren 2017 

Planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige kvartal 4 2017. 

Planen kan vinna laga kraft tre veckor efter beslut om antagande 

om inte planen överklagas. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum planen vinner 

laga kraft. När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla 

tills den ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har 

fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning om bygglov 

eller marklov skulle nekas. 

Ansvarsfördelning Exploatören svarar för planens genomförande av anläggningar 

inom den egna byggrätten/kvartersmark. I samarbete med 

kommunen anordnas anläggandet av VA samt övriga 

kompletterande åtgärder utanför planområdet som behövs för 

exploateringens genomförande. 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Ingen allmän plats finns 

inom planområdet, kommunen är dock huvudman för allmän plats 

som gränsar till planområdet. 

 Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare  Planområdet omfattar fastighet Mangeln 1 som ägs av 

Rättviksfastigheter AB. Inga ändringar av fastighetsbildningen 

inom planområdet är aktuella. 

 Tekniska frågor 

 Fastighetsägaren är ansvarig för planens genomförande och 

utbyggnad inom kvartersmark. 

Geoteknik Geoteknisk utredning har tagits fram under planarbetet.  

Vatten- och avlopp, 
dagvatten 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänt VA. 

Dagvatten ansluts till det allmänna dagvattennätet. Kostnader för 

VA-anslutning tillkommer enligt gällande taxa. 

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

området inklusive ny transformator station. 

 Ekonomiska frågor 

Exploateringsavtal Utbygganden av den tekniska infrastrukturen regleras i ett 

exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören . 

Exploaterings-
kostnader 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och 

byggherren. Avtalet ska finnas undertecknat innan detaljplanen 

antas.  
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Utredningar, markprojekteringsarbete och eventuell flytt av vatten-

avlopps och dagvattenledningar samt övriga tekniska ledningar som 

berör planområdet betalas av exploatören.  

Genomförd geoteknisk undersökning och bullerutredning har 

bekostats av exploatören Rättviks Fastigheter AB. 

Skulle det uppstå behov av fastighetsreglering i samband med 

exploateringen ska dessa bekostas av fastighetsägaren. 

Planavgift Detaljplanen bekostas av Rättviks kommun.  

 Medverkande tjänstemän 

 Detaljplanen har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen 

Rättviks kommun. 

 

 Rättvik 2017-02-15 

Rättviks kommun 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

 

 

 Ander Sydén 

Plan- och markchef, 

Samhällsutvecklingsförvaltningen   

 

 


