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Sammanfattning 
Fastigheten Magistern 2 är belägen centralt i Rättviks tätort. Fastigheten är tidigare planlagd för bostäder, 

kontor och skola. Syftet med denna planläggning är i första hand att möjliggöra byggande av flerbostads-

hus i tre våningar på fastigheten Magistern 2. Fastigheten kan även nyttjas för kontors- och 

skol/förskoleverksamhet. 
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2 Inledning 

2.1 Planhandlingar 

Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Illustrationplan 

• Planbeskrivning 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 
 

Övriga handlingar: 

• Behovsbedömning 

• Bullerutredning: WSP Akustik, 2021-04-01  

• Dagvattenutredning: ”Dagvatten Rättvik”, Mavacon AB 2021-10-16 

2.2 Planens syfte och huvuddrag 

På fastigheten Magistern 2 bedrivs förskoleverksamhet. Skolverksamhet har också bedrivits på fastigheten, 

men verksamheten var temporär och flyttades vid årsskiftet 2020/2021. Det kan även vara aktuellt med en 

flyttning av förskoleverksamheten på sikt. Huvudsyftet med den nu aktuella detaljplanen är att möjliggöra 

en framtida utbyggnad av bostadshus och kontor i 3 våningar vid en avveckling av förskoleverksamheten.  

 

 
Planområdet befintlig situation (källa: Lantmäteriet).  

2.2.1 Läge 
Planområdet är beläget centralt i Rättviks tätort i Rättviks kommun. Området begränsas i väster av 
fastigheterna Magistern 4 och 5, i öster av fastigheten Magistern 3, i norr av Järnvägsgatan och i söder av 
Vasagatan. 

2.2.2 Areal 

Planområdets areal är cirka 0,53 ha. 
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2.2.3 Ägoförhållanden 

Marken ägs av Rättviks Fastigheter AB.  

2.2.4 Plansituation 
Planområdet ligger inom följande gällande detaljplan: 

Detaljplan för Kv Magistern (Daljerksskolan.), Centrala Rättvik, Rättviks kommun, Dalarnas län, laga kraft 2009-

09-25. 

2.3 Tidigare ställningstaganden  

2.3.1 Översiktsplan 
Följande översiktliga plan finns antagen för aktuellt område: 

Översiktsplan för Rättviks kommun som antogs av kommunfullmäktige 2019-05-23. Rättviks tätort utgör en 
av de primära seviceorterna i kommunen och enligt översiktsplanen bör en utveckling av de primära 
serviceorterna främjas för att ge bättre förutsättningar för service, kollektivtrafik och för att stärka de 
primära serviceorterna. Detaljplanen bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner. 

 

2.3.2 Program 
Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt att upprätta. 

2.3.3 Kommunalt beslut 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Rättviks kommun har 2020-01-14 enligt § 6 beslutat att planarbete 

för rubricerad plan får påbörjas.  

 

3 Förutsättningar 

3.1 Pågående markanvändning  

På fastigheten Magistern 2 finns byggnader för skol- och förskoleverksamhet. Skolverksamheten flyttades 

vid årsskiftet 2020/2021. Flyttning av förskoleverksamheten planeras inte förnärvarande.  

3.1.1 Historik 

Den angränsande fastigheten i väster, Magistern 5, är bebyggd med en skolbyggnad från 1937. Den 

byggdes ursprungligen som kommunal mellanskola och blev från 1946/47 statlig samrealskola. Skolan 

växte succesivt och 1949 tillkom flera nya byggnader inom kvarteret såsom verkstadslokal och byggnader 

för köks- och hemvårdsutbildning. 1959 övertogs lokalerna av den kommunala yrkesskolan varvid 

verksamheten utökades med tillbyggnader för träbearbetning, murarutbildning mm. Ytterligare utbyggnad 

av verksamheten skedde 1973. Skolan hette då Vasaskolan. Från år 1997 till våren 2008 bedrevs 

undervisning på grundskolenivå i den gamla skolbyggnaden på fastigheten Magistern 5 och i intilliggande 

byggnad på fastigheten Magistern 2 mot Vasagatan. Skolan fick efter en namntävling namnet Dal-

Jerksskolan, efter en känd spelman från Rättvik. Den gamla verkstadsbyggnaden längs Järnvägsgatan på 

fastigheten Magistern 2 och större delen av byggnaden längs Vasagatan på samma fastighet byggdes om 

till förskola.  
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3.2 Mark och vegetation 

Planområdet är relativt plant med undantag av några små anlagda kullar inom förskolans gård. Gräsytor 

och enstaka lövträd finns inom gården. De obebyggda ytorna på fastigheten utgörs i huvudsak av lekytor 

för barnen. På fastigheterna Magistern 3 och 1 nordväst om planområdet finns några stora fina tallar. 

Tallarna utgör en rest av den tallhed som  en gång i tiden täckte största delen av Rättviks samhälle. 

3.3 Fornlämningar 

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

3.4 Riksintressen  

Planområdet omfattas av riksintresse för turism- och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap § 2. Detta 

riksintresse omfattar stora delar av Siljanskommunerna. Planområdet ingår också i riksintresseområde för 

friluftsliv, Siljansområdet, enligt miljöbalken 3 kap § 6. Planen bedöms förenlig med riksintressenas värden 

och att inte påverka dem negativt. 

3.5 Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

3.6 Offentlig och kommersiell service 

Genom det centrala läget är det nära till såväl offentlig som kommersiell service i Rättviks tätort.  

3.7 Gator och trafik  

3.7.1 Biltrafik 
Planområdet kan nås från Vasagatan respektive Järnvägsgatan. På Järnvägsgatan råder förbud mot 

genomfart för motortrafik (med undantag av buss och taxi) kl. 7-18. Hastigheten är begränsad till 30 km/h 

på Järnvägsgatan och hastighetsbegränsningen på Vasagatan är också 30 km/h.  

3.7.2 Gång- och cykeltrafik 
Gångbanor och cykelbanor finns både längs Vasagatan och Järnvägsgatan.  

3.7.3 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns i närheten av planområdet. Närmaste busshållplats finns vid Vasagatan cirka 150 

meter sydväst om planområdet. 

3.7.4 Parkering 
Skolan och förskolans personal har parkeringsmöjligheter i anslutning till Järnvägsgatan och längs 

Järnvägsgatan finns möjlighet till korttidsparkering för föräldrar som hämtar och lämnar barn till 

förskolan. Inom fastigheten för förskoleverksamhet bör obebyggd mark i huvudsak nyttjas som friyta för 

barnens utevistelse. 

3.8 Geotekniska förhållanden 

Rättviks centrala delar är belägna inom den så kallade Siljansringen med undergrund av huvudsakligen granit 

och sandsten. Geotekniska undersökningar förutsätts utföras i projekteringsskedet som underlag för 

dimensionering av byggnadernas grundläggning, vägöverbyggnader samt schakt för VA-ledningar. 
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3.9 Hälsa och säkerhet  

3.9.1 Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända områden med markföroreningar. 

3.9.2 Radon och risk för skred och ras 
Området är inte beläget inom ett högriskområde för markradon eller inom ett område med risk för skred 

och ras. 

3.9.3 Buller  
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (SFS 2015:216) trädde i kraft 20150601 och reviderades 

20170701 (SFS 2017:359). Enligt förordningen bör inte buller från spårtrafik och vägar överstiga 60 dBA 

vid bostadsbyggnads fasad, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om dessa nivåer ändå överskrids bör en skyddad sida 

uppnås där bullret för minst hälften av bostadsrummen uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 

70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 6.00. Om den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå 

överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 6.00 och 22.00. 

För bostäder på högst 35 kvm gäller högre nivåer med högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid 

exponerad sida för lägenheter och för uteplatser 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.  

När det gäller förskolans skolgård så är det viktigt att bevaka bullernivåerna framförallt om befintliga 

skolbyggnader längs Vasagatan har rivs. Skolbyggnaderna medför för närvarande sannolikt en dämpning 

av ljudnivåerna på förskolans skolgård. Enligt Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 för ny skolgård 

ska ekvivalent ljudnivå på en ny skolgård  inte överstiga 50 dBA och maximal ljudnivå ska inte överstiga 

70 dBA. När det gäller en äldre befintlig skolgård är motsvarande värden 55 dBA och 70 dBA. Då 

skolgården inom planområdet är befintlig gäller de sistnämnda värdena. Om befintliga skolbyggnader mot 

Vasagatan rivs kan det finnas ett behov av ett bullerplank mellan skolgården och Vasagatan. I vilket fall 

kan det bli aktuellt med ett avskiljande plank även av andra skäl med hänsyn till förskoleverksamhetens 

behov.  

WSP Akustik har 2021-04-01 genomfört en trafikbullerutredning för planområdet. Området är utsatt för 

buller främst från vägtrafik på Järnvägsgatan, Vasagatan och Centralgatan (väg 70 ) samt spårtrafik väster 

om planområdet. I samband med detaljplaneprocessen för området har förutsättningarna för planerad 

bebyggelse med avseende på buller från väg- och spårtrafik utretts. 

Trafikunderlag för spårtrafik utredningsalternativet för prognosår 2040 har tillhandahållits från Excel 

dokument Trafikuppgifter järnväg T20 och bullerprognos 2040 (Trafikverket). Trafikflöden, längd på tåg 

samt hastigheter för prognosår 2040 redovisas i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Trafikinformation för spårtrafik, prognosår 2040 
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Trafikunderlag för vägtrafik till utredningsalternativet för prognosår 2040 har tillhandahållits av Rättviks 

kommun samt klickbara kartan från Trafikverket. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna 

presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040 

Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta samt spårlinjer och spårhöjder för befintligt enkelspår 

bygger på digitalt kartmaterial från Metria hämtat 2017-01-15. Strukturplan för planerad bebyggelse med 

byggnadsvolymer och angivna antal våningar har tillhandahållits från agnasARK den 2020-09-21. 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA version 2019. I 

beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader, vägar och 

spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner 

inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som hård/mjuk beroende på marklager indata. 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – 

nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för 

beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga 

medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan 

inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria 

däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5 dB på över 

200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på 

där fem överskridanden tillåts nattetid vid fasadberäkningar och 5 överskridanden per timme vid 

beräkningar för uteplats. Beräkningar av ljudnivåer från spårbunden trafik är utförda enligt 

Naturvårdsverkets rapport Buller från spårbunden trafik – Nordisk beräkningsmodell 6. 

Beräkningsmodellen för tågbuller gäller för sommarförhållanden och barmark vid medvindsförhållanden 

eller inversion. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på upp till ±3 dB för avstånd på 300-500 meter. 

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är 

beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.  

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasader enligt det gestaltningsförslag som tillhandahållits från 

agnasARK den 2021-03-15 underskrider 60 dB(A) vid samtliga fasader, vilket uppfyller riktvärden enligt 3 

§ i trafikbullerförordningen. För dessa lägenheter behöver inte maximala ljudnivåer på fasad beaktas. 

Krav ställs därmed inte på att hälften av bostadsrummen bör vara vända mot en sida där 70 dB(A) 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
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Figur 1: Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) högsta ljudnivå oavsett våningsplan. 

 

Figur 2: Maximal ljudnivå (frifältsvärde) högsta ljudnivå oavsett våningsplan. 

Balkonger kan placeras vid samtliga fasader där 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal 

ljudnivå underskrids. Om en gemensam uteplats anordnats i anslutning till byggnaden som klarar 

riktvärdet kan övriga uteplatser ses som ett komplement vilket betyder att balkonger kan placeras i alla 

lägen på huset. Om det inte finns en tillgång till en skyddad yta i markplan kan lokala bullerskydd 

övervägas. Skyddade lägen i markplan finns och presenteras i Figur 3 och Figur 4. 



  

 

DETALJPLAN FÖR MAGISTERN 2  LAGA KRAFT 

Rättviks kommun, Dalarnas län 12(31)  2022-03-25 

 

 

 

 

  

Figur 3: Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan. 

  

Figur 4: Maximal ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan 

Ett alternativ till om en gemensam uteplats som klarar riktvärdena inte kan anordnas i anslutning till 

byggnaden är att glasa in balkonger. Effekten av inglasningar presenteras i rapport ”MOTOR-projekt – 

Lokal skärmning av buller: Effekt av olika inglasningar av balkonger och fönster” WSP, Johansson, D (2014). I Figur 

5 presenteras exempel på olika lösningar. 
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Figur 5: Uppmätta ljudnivåer med olika typer av inglasningar av balkonger. 

Om planområdet byggs ut med bostäder enligt detaljplanens illustration så överskrids inte den ekvivalenta 

ljudnivån 60 dBA vid fasad enligt bullerutredningen. Det innebär att det inte finns i krav på att hälften av 

bostadsrummen bör vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 

22.00 och 06.00 vid fasaden. När det gäller uteplatser så kan riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 

maximal ljudnivå 70 dBA i många fall klaras, men i vissa lägen överskrids dessa värden. När värdena inte 

klaras ska bostäderna ha tillgång till en privat eller gemensam uteplats, i nära anslutning till bostaden, som 

klarar riktvärdena. Detta regleras genom planbestämmelse m1 i detaljplanen. Enligt bullerutredningen finns 

det inom alla de illustrerade nya tomterna lägen som klarar riktvärden för uteplatser. Ett alternativ till en 

uteplats på gården som klarar riktvärdena är att det vidtas bullerreducerande åtgärder på de enskilda 

balkongerna så riktvärdena kan klaras. Ett exempel på tänkbar åtgärd är delvis inglasning av balkonger.   

I bullerutredningen finns även bullerberäkningar för fastigheten Magistern 2 obebyggd. Dessa beräkningar 

har tagits fram för att redovisa bullersituationen för andra utbyggnadsalternativ än det som illustrationen 

visar. Om fastigheten Magistern 2 är obebyggd beräknas ekvivalentljudnivå 1,5 meter över mark bli över 

50 dB(A) på hela ytan och maximal ljudnivå 1,5 meter över mark beräknas bli över 70 dB(A) på halva 
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ytan, se Figur 6 och Figur 7. Den ekvivalenta ljudnivån överstiger dock inte 60 dB(A) inom den byggbara 

ytan enligt detaljplanens bestämmelser. Det innebär möjligheter till en flexibel placering av nya bostadshus 

med utgångspunkt från bullersituationen. Bullernivån blir högre än 50 dB(A) inom området och den 

maximala ljudnivån överstiger 70 dB(A) inom vissa delar av området. Det innebär att bullerskyddande 

åtgärder måste vidtas för att uteplatser, privata eller gemensamma, uppfyller riktvärdena för uteplats. Detta 

krav regleras i planbestämmelsen m1. Ett alternativ till en uteplats på gården som klarar riktvärdena är att 

det vidtas bullerreducerande åtgärder på de enskilda balkongerna så riktvärdena kan klaras. 

 

 

Figur 6: Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan. 

Utan bullerskyddsåtgärder eller skärmande byggnadsobjekt bedöms oexploaterat planområde vara 

olämpligt för förskolegård då ekvivalentljudnivå 50 dB(A) överskrids som är riktvärdet för de delar av 

gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.  

Med en 2 meter hög bullerskyddsåtgärd enligt Figur 8  beräknas ekvivalent ljudnivå underskrida 50 dB(A) 

på de delar av ytan som är längre än 15 meter från vägmitt på Järnvägsgatan. Maximala ljudnivåer 

underskrider 70 dB(A) på hela ytan som är längre än 15 meter ifrån vägmitt på Järnvägsgatan. Med 

bullerskyddsåtgärd enligt ovan bedöms därmed större delen av ytan vara lämplig för förskolegård då 

riktvärdet för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet klaras. 
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Figur 7: Maximal ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan 

Detta innebär att en utökning av skolgården i riktning mot Vasagatan kräver bullerskyddsåtgärder. En 

utökning av skolgården i riktning mot Vasagatan är endast möjlig om befintliga byggnader längs Vasagatan 

rivs. Med utgångspunkt från redovisade ljudnivåer i figurerna 6 och 7 har följande bestämmelse lagts in i 

detaljplanen: ”Skolgård får endast anordnas inom 20 meters avstånd från detaljplanegräns mot Vasagatan 

om bullerskyddande åtgärder har vidtagits så att riktvärdena för buller på skolgård uppnås.” 

Bullerriktvärdena bevakas i samband med bygglov och kommunens tekniska granskning. 
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Figur 9: Ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan, med bullerskyddsåtgärd. 

 

Figur 10: Maximal ljudnivå (frifältsvärde) 1,5 m över markplan, med bullerskyddsåtgärd 
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3.9.4 Farligt godsled 

Enligt uppgift från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är Centralgatan, väg 301, en 

rekommenderad led för transporter av farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och 

produkter som har sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. Farligt 

gods delas in i olika ADR/RID-klasser beroende på vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov till.  

Den senaste nationella kartläggningen av transporter av farligt gods i Sverige gjordes i september 2006. 

Kartläggningen omfattade transporter i Sverige på både väg och järnväg. Enligt denna kartläggning 

transporterades mellan 100-33000 ton farligt gods på väg 301 under september månad 2006. Det handlade 

framförallt om transport av farligt god i klass 3 (brandfarliga vätskor). De största konsekvenserna som kan 

uppstå vid en olycka med brandfarliga vätskor är brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 

strålningseffekt eller giftig rök. Konsekvensområden är vanligtvis inte större än 40 meter för brännskador. 

Rök kan spridas över ett större område. Bildandet av vätskepöl beror på underlagsmaterial och diken, etc. 

(VTI -rapport 387:4, Väg - och transportforskningsinstitutet,1994). Väg 301 i närheten av planområdet är 

tvåfilig och en rondell finns cirka 95 meter nordost om planområdet. Det närmaste avståndet från byggbar 

mark inom planområdet och väg 301 är cirka 83 meter. Avståndet mäts då till den del av väg 301 som 

finns norr om planområdet. 

Enligt den nationella vägdatabasen har väg 301  bredden 6,6-9,5 meter i närheten av planområdet och 

hastighetsgränserna 30 km/timmen. Sikten längs den aktuella vägsträckningen är god och det finns inga 

skarpa kurvor. 

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram vägledningen ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” som anger 

riktlinjer för planläggning intill transportleder för farligt gods. Vägledningen innebär att en 

riskhanteringsprocess ska genomföras när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled. 

Vägledningen använder en zonindelning utifrån avståndet mellan riskkälla och olika typer av 

markanvändningar. Om skyddsavstånden enligt zonindelningen inte kan hållas kan det krävas särskilda 

skyddsåtgärder t ex sänkt hastighet, barriärer eller byggnadstekniska åtgärder för att skydda människor 

som vistas inom riskområdet. För att klara ut detta behöver man göra en riskanalys. 

 
Vägledningen anger att inom zonen närmare än 30 m ifrån farligt godsled kan odlingar, trafikytor, 

ytparkeringar och friluftsområden planeras utan särskild riskhantering. Inom zonen 30 -70 m från farligt 

godsled kan bilservice, industrier, mindre handel, tekniska anläggningar, övrig parkering och lager 

planeras. På avståndet 70-150 m kan bostäder i högst 2 plan, mindre samlingslokaler, handel, mindre 

kontor (inte hotell), kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats planeras. På avstånd över 

150 m kan bostäder högre än 2 plan planeras samt skolor och kontor i flera plan.  

Då skyddsavstånden för markanvändningarna i detaljplanen inte kan uppfyllas har denna inledande 
kvalitativa (resonerande) riskanalys gjorts. Detta för att klara ut om det på platsen finns unika 
förutsättningar eller om det går att skapa sådana förhållanden att det är lämpligt att göra avsteg från de 
rekommenderade avstånden. Markanvändningarna skola/förskola, bostäder i 3 våningar och kontor på 
fastigheten Magistern 2 kommer till stor del närmare farligt godsleden väg 301 än 150 m. Byggnaderna för 
skola och förskola på fastigheten Magistern 2 är befintliga. Skolverksamheten flyttades vid årsskiftet 
2020/2021. Efter flyttningen planeras en rivning av skolbyggnaderna längs fastighetens södra gräns mot 
Vasagatan. En succesiv avveckling av befintlig förskoleverksamhet inom resten av fastigheten kan därefter 
bli aktuell. De huvudsakliga planerna innebär att fastigheten sedan bebyggs med bostadshus i 3 våningar. 
Det närmaste avståndet mellan en ny byggnad på fastigheten Magistern 2 och väg 301 norr om fastigheten 
blir drygt 80 meter.  
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Riskreducerande förhållande på platsen är att det finns ett antal trevåningsbyggnader mellan fastigheten 
Magistern 2 och väg 301. Dessa byggnader kan fungera som en barriär mellan vägen och den nya 
bebyggelsen som planeras på fastigheten. Mellan planområdet och rondellen i nordost finns en 
skogsdunge med stora barrträd och ett kontorshus i en våning. I gällande detaljplan har skogsdungen 
beteckningen NATUR och enligt en egenskapsbestämmelse är träden värdefulla och endast träd som 
utgör en säkerhetsrisk får fällas. På den aktuella sträckningen av väg 301 är hastigheten begränsad till 30 
km/h. Den största risken torde vara om en transport med brandfarlig vätska kommer in i rondellen på väg 
301 i för hög fart och välter. Med hänsyn till hastighetsbegränsningen 30 km/h så borde dock denna risk 
vara väldigt liten. Dessutom är avståndet från rondellen till planområdet över 90 meter, marken är relativt 
plan, det finns flera dagvattenbrunnar i rondellens vägområde och en byggnad och ett naturområde finns 
mellan rondellen och planområdet.  
 
Byggnadernas fasader omfattas av krav som minskar risken för brandspridning enligt Boverkets 
byggregler, några ytterligare åtgärder bedöms inte vara nödvändiga på detta avstånd från vägen. Uteplatser 
och lekytor bör förläggas i skydd av byggnaderna. Befintliga lekytor finns inom skolområdets kringbyggda 
gård. Det rekommenderas vidare att så stor del som möjligt av skogsdungen mellan planområdet och 
rondellen bibehålls. Planområdet ligger inom cirka 1,5 km från Rättviks räddningsstation. Insatstiden för 
räddningstjänsten understiger 10 minuter.  
 
I regel är det enklare att åstadkomma riskreducerande åtgärder vid planläggning av ny bebyggelse än vid 
planläggning av befintlig bebyggelse. I Länsstyrelsen Dalarnas vägledning för planläggning intill 
transportleder för farligt gods anges följande för befintlig bebyggelse: ”Här är det inte alltid möjligt att 
uppnå samma säkerhetsnivå som vid nyexploatering. Det viktiga är då att sträva efter att den nya 
detaljplanen ger minskade risker jämfört med det faktiska nuläget eller vad som är möjligt att göra utifrån 
en gällande plan”. 
 
Med utgångspunkt från de riskreducerande förhållandena på platsen så bedöms riskerna vara tolerabla. 

 

4 Planförslag 

4.1 Bebyggelse 

4.1.1 Befintlig bebyggelse 

Inom fastigheten Magistern 2 finns ett antal byggnader för förskole- och skolverksamhet. 

Förskolebyggnaden mot Järnvägsgatan består av en länga i en våning med en högre tillbyggnad (fd 

verkstadslokal). Fasaden är av rött tegel. Byggnaderna mot Vasagatan har fasader av röd träpanel och vita 

knutar. Samtliga byggnader har sadeltak och snickerier i vitt.  
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Förskolans lekområde  

 

En central gård med ytor för barnens utevistelse omges av längor med låga byggnader. Infarten till 

skolområdet går över den angränsande fastigheten Magistern 5. Området för infart utgör ett markreservat 

för gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen omfattar del av fastigheten Magistern 5. 

 

Befintlig byggnad på fastigheten Magistern 3. 

 

På grannfastigheten i öster, Magistern 3, finns en tegelbyggnad i ett plan. Byggnaden nyttjas för 

kontorsverksamhet. 
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Befintlig bebyggelse längs Vasagatan vid planområdet.  

 
Bebyggelsen längs Vasagatan är varierad och domineras av byggnader i 2-3 våningar i ljusa färger. 

Byggnaderna är huvudsakligen bostadshus. 

 

Nytt bostadshus längs Vasagatan på den angränsande fastigheten Magistern 4 

 
På fastigheten Magistern 4 som gränsar mot planområdet i sydväst finns ett nybyggt bostadshus i 3 
våningar. Byggnaden är placerad längs Vasagatan. 
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Den gamla Daljerksskolan vid Järnvägssgatan. 

Den gamla Daljerksskolan finns på fastigheten Magistern 5. Fastigheten gränsar till planområdet i väster. 

Skolbyggnaden utgörs av en enkel rektangulär byggnad i två våningar med sadeltak. Den har symmetrisk 

fönstersättning. De funktionalistiska dragen framträder i trapphuset. Byggnaden har en putsad fasad i 

tegelrött och vitt . Byggnaden nyttjas idag för gymverksamhet.  

 

Bostadshus längs Järnvägsgatans norr om planområdet. 
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I kvarteren norr om planområdet finns längor med bostadshus i 2-3 våningar. 

4.1.2 Bostäder, kontor och skola/förskola (BKS1) 
Denna detaljplan möjliggör uppförande av flerbostadshus i maximalt 3 våningar. Området kan nyttjas för 
bostads- och kontorsändamål samt skola/förskola. En kombination av dessa verksamheter kan bedrivas 
inom området under förutsättning att de olika verksamheternas behov kan tillgodoses. I detta 
sammanhang är det viktigt att beakta frågor som t ex störningsrisker och att tillräcklig friyta finns för 
förskolebarnen. Om ett flerbostadshus uppförs på den sydvästra tomten enligt planillustrationen så 
behövs den östra och nordvästra tomten tillsammans för att tillgodose förskolans behov av friyta med 
nuvarande antal barn. Det finns inga lokala rekommendationer för friyta i Rättviks kommun. Det innebär 
att Boverkets rekommendationer kan tillämpas. Enligt Boverkets rekommendationer bör det finnas minst 
40 kvm friyta för utevistelse per barn i förskolan. Enligt uppgift från Daljerkskolans rektor finns det 
förnärvarande cirka 40 barn i förskolan och därmed ett behov av cirka 1600 kvm friyta för barnens 
utevistelse. En minskning av förskolans verksamhet är enligt kommunen inte aktuell i detta läge då 
enheten skulle bli för liten. Om en minskning skulle behövas kommer verksamheten att flyttas från 
fastigheten. En ökning av förskoleverksamheten kan inte kombineras med någon bostadsutbyggnad då 
den tillgängliga friytan för barnen då skulle bli för liten. Detta förutsätts bevakas i samband med en 
bygglovprocess. En fortsatt utbyggnad av planområdet med bostäder eller kontor är möjlig då en 
avveckling av förskoleverksamheten eventuellt blir aktuell.  

 
Planillustration. 
 

Byggrätten i planförslaget är begränsad till 53% byggnadsarea (BYA) per fastighetsarea. Det innebär till 
exempel att 3 huvudbyggnader av motsvarande storlek som det nyligen byggda bostadshuset på den 
angränsande fastigheten i sydväst, Magistern 4, kan uppföras. Vidare kan komplementbyggnader som 
förråd , soprum och carports uppföras i markplanet. Denna utnyttjandegrad innebär även att förskolan 
kan disponera tillräcklig friyta för barnen med utgångspunkt från nuvarande antal barn och att den östra 
och nordvästra tomten nyttjas för denna verksamhet. Enligt en planbestämmelse kan öppna eller inglasade 
balkonger kraga ut högst 2 meter över prick- eller korsmarkerad mark på plankartan. Prickmarkerad mark 
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anger att byggnad inte får uppföras och korsmarkerad mark anger att byggnad inte får uppföras med 
undantag av komplementbyggnader som förråd, carport, garage och soprum. Byggnadshöjden är 
begränsad till 11 meter för huvudbyggnader och 3,5 meter för komplementbyggnader. Byggnadshöjden 
för huvudbyggnader ska möjliggöra en bärande konstruktion av trä. Detta enligt kommunens 
träbyggnadsstrategi som bland annat anger att det kommunala fastighetsbolaget alltid ska överväga att 
bygga nya hus med stomme av trä. Takvinkeln ska vara mellan 22 och 38 grader. Bestämmelser om 
våningsantal har utgått och ersätts av bestämmelser om byggnadshöjd och takvinkel. Planbestämmelserna 
har utformats för att byggnaderna så långt som möjligt ska anpassas till omgivande miljö och befintlig 
bebyggelse i närområdet. Material och färgsättning ska väljas så att bebyggelsen harmonierar med 
omgivande byggnader, där de dominerande materialen är puts och trä i milda färger.  
Detaljplanegränsen mot Järnvägsgatan bibehålls i samma läge som detaljplanegränsen i gällande detaljplan. 
Denna avgränsning överensstämmer med grannfastigheternas användningsgränser mot Järnvägsgatan och 
förutsätter en fastighetsreglering då befintlig fastighetsgräns ligger en bit ut på gångbanan längs 
Järnvägsgatan. 
 

4.1.3 Placering och utformning 

Vid byggnadernas placering på de nya tomterna är det viktigt att noga studera de speciella förutsättningar 
som gäller för respektive tomt, för att optimal placering av byggnaderna ska uppnås. Detta bl.a. för att 
undvika hårda ingrepp i ytvegetation och terräng, samt för att uppnå gynnsamma solförhållanden och 
lokalklimat. Dessa frågor bevakas vid projektering och i samband med bygglovprocessen. 
 

4.1.4 Tillgänglighet 
Det är av stor vikt att vid detaljprojektering av mark och byggnader eftersträva så handikappvänliga 
lösningar som möjligt. Handikappfrågor bevakas i samband med byggnadsnämndens tekniska granskning. 

 
4.1.5 Offentlig och kommersiell service 
Service som butiker, restauranger och kommunal service finns i Rättviks centrum, cirka 200 meter från 

planområdet. 

4.2 Grönstruktur  

Med hänsyn till klimatförändringarna är det viktigt att ett ökat behov av svalka och skugga kan tillgodoses 

inom planområdet. Genom att bevara befintliga grönstrukturer och planera för nya sådana kan naturliga 

kylande element bibehållas och tillskapas. Det är därför viktigt att befintliga grönstrukturer som gräsytor 

träd och buskar bevaras i möjligaste mån. När det gäller de nya bostadstomterna ska största möjliga 

grönyta med träd, buskar och planteringar eftersträvas inom tomterna genom att om möjligt bibehålla 

eventuell befintlig grönstruktur och/eller genom att nyanlägga sådan. 

4.3 Gator och trafik 

4.3.1 Biltrafik 
De nya tomterna i planområdet trafikmatas från Järnvägsgatan respektive Vasagatan.  Tillfarten till den 

nordvästra delen av fastigheten sker via en gemensamhetsanläggning på den angränsande fastigheten 

Magistern 5. Det är en befintligt infart för Daljerks förskola. Om förskolebyggnaden i framtiden ersätts 

med en byggnad med en annan utformning och ett annat ändamål kan det finnas möjlighet till en direkt 

infart från Järnvägsgatan. 

4.3.2 Gång- och cykeltrafik 
Längs Vasagatan och Järnvägsgatan finns det gång- och cykelbanor. 
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4.3.3 Kollektivtrafik 

Busstrafik finns på Vasagatan med närmaste hållplats cirka 150 meter sydväst om planområdet.. 

4.3.4 Parkering 
Parkering sker inom respektive fastighet för bostads- och kontorsändamål. Parkeringsplatser anordnas på 

tomtmark i direkt anslutning till respektive hus för bostäder och kontor. Skola/förskola har 

parkeringsmöjligheter i anslutning till Järnvägsgatan. 

4.4 Teknisk försörjning  

4.4.1 Elförsörjning 
Befintlig bebyggelse i närområdet är ansluten till Dala Energis AB:s elnät. De nya tomterna inom 
planområdet avses även att anslutas till detta elnät. 
 

4.4.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns i närheten av planområdet. Ledningar finns i Järnvägsgatan. Planområdet avses anslutas 

till fjärrvärmenätet. 

4.4.3 Uppvärmning  
Uppvärmning av den nya bebyggelsen inom planområdet bör företrädesvis ske med vattenburna system. 

Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till förnyelsebar energi användas. 

Enligt Miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 5 § ska samtliga verksamheter hushålla med energi. I första hand 

ska förnybara energikällor användas. 

4.4.4 Vatten-, spillvatten och dagvatten 
Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till ledningsnätet i området för vatten, spillvatten och 

dagvatten. Ledningsnätet tillhör Rättvik Vatten och Avfall AB och driften sköts av Dala Vatten och Avfall 

AB.  

En dagvattenutredning, ”Dagvatten Rättvik” daterad 2021-10-16, har tagits fram av Mavacon AB.  

Enligt utredningen finns befintlig anslutningspunkt för vatten- och avloppsledningar till planområdet vid 
Vasagatan och befintlig anslutningspunkt till dagvatten finns i Järnvägsgatan ( se bilaga 1 till 
dagvattenutredningen). Om planområdet delas in i flera fastigheter så kommer nya anslutningspunkter till 
ledningsnätet behövas. Dialog har skett med VA-huvudmannen och det finns inga kända kapacitetsbrister 
i befintlig nät, däremot ett behov av underhåll då flera ledningar är i dåligt skick, men inget som skall 
påverka exploateringens möjlighet till genomförande. 
 

Slutlig recipient för dagvatten är sjön Siljan, den del av Siljan där utlopp sker benämns Rättviken. Siljan är  
Sveriges sjätte största sjö. Siljan är en sjö med arean 292 km2 (MS_CD: WA71688194). Den senast 
beslutade kvalitetskraven är god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga  
krav gällande kvicksilver och bromerad difenyleter. Aktuell ekologisk status är måttlig. Bland annat på 
grund av vandringshinder i intilliggande vattendrag som stör kvalitetsfaktorerna fisk, konnektivitet och 
hydrologisk regim. Siljans kemiska status utan överallt överskridande ämnen uppnår ej god på grund av 
överskridande gränsvärden av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i biota. Inom Siljans 
avrinningsområde finns ett stort antal påverkanskällor som har en betydande påverkan på 
vattenförekomstens status. Det är bland annat kommunala avfallsdeponier, brandövningsplatser, 
träimpregneringsanläggningar och gummiproduktion. 
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Det finns i nuläget inga krav rörande fördröjning av dagvatten i Rättviks kommun. Enligt VA-
huvudmannen och Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) så kommer dock Rättvik på sikt, 
troligtvis i närtid att inkluderas med samma principregler som övriga kommuner som är med i 
DVAAB. Det innebär att de första 10 mm regnet skall kunna hanteras lokalt inom fastigheten. 
 
I utredningen har förutsättningarna för detta beräknats enligt svenskt vattens publikation P110. Områdets 

exploateringsgrad bedöms motsvara tät bostadsbebyggelse, vilket medför att regnintensiteten som skall 

kunna behandlas för fylld ledning är satt till ett regn med 5 års återkomsttid, och trycklinje i marknivå med 

20 år. För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor fc=1,25 (regn med 

återkomsttid <60 minuter) eller fc=1,20 regn med återkomsttid över >60 minuter. 

För att möjliggöra planens genomförande bör det enligt beräkningar i rapporten säkerställas att en 

magasinvolym för dagvatten på 33 m3 inom planområdet går att bygga samt att denna volym skall kunna 

tas om hand inom fastigheten. 

En magasinvolym på 33 m3 kan åstadkommas på flera olika sätt, i rapporten presenteras den 
lösning som anses lämpligast efter förutsättningarna. Förslaget är att det utförs som krossfyllt 
magasin under mark där delar av hårdgjorda ytornas överbyggnad i kombination med eventuellt 
ytterligare krossmaterial under dessa tillsammans med krossfyllda ytor under grönyta nyttjas 
som magasin. Fördelen med magasin som dessa är att hela bottenarean kan nyttjas för 
infiltration. Oavsett lösning är det viktigt att lösningen genomförs med en bräddledning så 
eventuell bräddning sker i lågpunkt mot gata så ingen skada kan ske på byggnader. Typfigur på 
magasin redovisas i figur 6. 

 
 

 
Figur 6: Typlösning med krossfyllt magasin med infiltration under mark. 

 
Placering av magasin likt detta för totalt 33m3 eller om en uppdelning sker i flera mindre magasin fördelat 
på flera fastigheter kan ske på flera ställen inom planområdet både under körytor och grönytor. 
Detaljutformning bör ske efter att slutlig husutformning är klar i ett senare projekteringsskede. 
 
En magasinlösning som föreslaget ger en viss rening, dels så fungerar den första brunnen med 
ett T-rör in i magasinet som en enkel oljeavskiljare, då oljan flyter uppe på ytan. Vidare fungerar 
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sandfånget som sedimentsavskiljare där tyngre partiklar hamnar på botten. Det vatten som sedan 
fortsätter in i magasinet får också viss rening genom att det infiltrerar genom marken. Brunn med 
sandfång måste placeras innan magasin och infiltration, denna brunn bör även ha ett utlopp med  
ett T-rör eller annan anordning som minimerar risken för att slam passerar sandfånget vid dålig skötsel, 
detaljen framgår även i figur 6. Vid detaljprojektering av lösningen är det också viktigt att alla ledningar 
såväl fördelningsledningar som bräddledning är möjliga att bakspola och funktionskontrollera på ett enkelt 
sätt. 
 
Då inga föroreningskällor utöver personbilstrafik förväntas så bedöms ingen ytterligare rening av 
dagvattnet behövas. De föreslagna åtgärderna med en magasinslösning som möjliggör infiltration och 
brunnar med sandfång åstadkommer en tillräcklig föroreningsreduktion, om denna åtgärd genomförs så  
bedöms påverkan från den nya exploateringen på recipienten Siljan vara försumbar. 
 
För att säkerställa de föreslagna åtgärderna vad det gäller dagvattenhantering så innehåller detaljplanen 

följande planbestämmelser: 

n1 : Anläggning eller anläggningar ska finnas för fördröjning av dagvatten om minst 0,0062 m3 per m2 

fastighetsarea  

En succesiv utbyggnad förväntas. Med anledning av det har bestämmelsen n1 formulerats med 

utgångspunkt från en fördröjd volym per fastighetsarea. Tanken är att planområdet sannolikt kommer att 

behöva flera mindre fördröjningsmagasin. Måttet 0,0062 m3 per fastighetsarea har erhållits genom att det 

totala behovet av fördröjd volym, 33 m3, har fördelats på fastighetsarean för Magistern 2 (5344 m2). 

En administrativ bestämmelse om ett kommunalt godkännande av dagvattenlösningen har också införts. 

Administrativ bestämmelse: ”En dagvattenlösning ska godkännas av Rättviks kommun innan bygglov 

beviljas.”  

Utgångspunkten för kommunens bedömning bör vara Mavacons dagvattenutredning i rapport 2021-10-

16.  

Vidare bör andelen hårdgjord yta inom planområdet minimeras så att naturlig rening och fastläggning av 

föroreningar sker innan recipient. 

4.4.5 Avfallshantering 
Planområdet ligger inom ett område med kommunal sophantering. Möjlighet till källsortering av avfall ska 

finnas. Dala Vatten och Avfall ansvarar för omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar i Rättviks 

kommun. Närmaste återvinningscentral finns i Drafsån 9 km från planområdet. Avfall ska hanteras enligt 

kommunens anvisningar. Utformning av transportvägar, avfallsutrymmen och placering av kärl ska ske i 

enlighet med kommunens avfallsföreskrifter, Dala Vatten och Avfalls råd och rekommendationer samt 

Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.  

Närmaste återvinningsstation för förpackningar och returpapper finns på fastigheten Magistern 1 

omedelbart väster om planområdet, avfallslösning bör dock projekteras för att säkerställa att boende och 

verksamheter kan lämna sådant avfall i avfallsutrymme(n) på Magistern 2. 

Avfallslösning behöver vidare projekteras för att säkerställa att framkomlighet för sopbilar är sådan att 

hämtning är möjlig utan att backning krävs. Avstånd från sopbilens uppställningsplats till avfallsutrymme 

ska vara så kort som möjligt och inte överstiga 10 meter. Andra viktiga aspekter vid utformning och 

lokalisering av avfallsutrymme är tillgänglighet, säkerhet och trygghet för de boende samt arbetsmiljö för 

chaufförer som hämtar avfallet. 
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4.4.6 Fiber 

I närområdet har Dala Energi AB och Telia Company AB fibernät. De nya fastigheterna inom 

planområdet kan anslutas till befintliga fibernät. 

4.5 Geotekniska frågor  

Geotekniska undersökningar för att klarlägga lämplig grundläggning görs i samband med projekteringen 

av den nya bebyggelsen inom planområden. Byggnaderna och grundläggningen ska utformas med hänsyn 

till bedömd högsta högvattennivå. 

4.6 Hälsa och säkerhet 

Planområdet ligger inom cirka 1,5 km från Rättviks räddningsstation. Insatstiden understiger 10 minuter. 

Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning kan behöva ske får inte överskrida 50 m 

gångavstånd. Detta avstånd gäller även transport av bärbar utrustning. Vidare ska en byggnad kunna 

utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. En brandpost finns i korsningen mellan Vasagatan och 

Dalagatan cirka 50 meter öster om planområdet. 

Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband med bygglov och bygganmälan.  

 

 

5 Konsekvenser 

5.1 Behovsbedömning 

En behovsbedömning har tagits fram för denna detaljplan. Behovsbedömningen syftar till att avgöra om 

en miljöbedömning behöver genomföras. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig att upprätta. Samråd om 

behovsbedömningen genomförs i samband med samråd för själva detaljplanen. 

5.2 Detaljplanens tänkbara effekter 

Utbyggnaden av planområdet innebär en förändring av stadsbilden. Den nya bebyggelsen får en liknande 

karaktär som befintlig bebyggelse i angränsande bostadsområden. Planområdet omges av befintliga gator 

och en liten del naturmark. Då utbyggnaden är relativt begränsad och ansluter till befintlig 

bostadsbebyggelse i närheten så bedöms stadsbilden och omgivande miljö tåla den förändring som detta 

innebär. 

Planförslaget medför en marginell ökning av trafiken på Järnvägsgatan respektive Vasagatan jämfört med 

befintlig situation. Trafikökningens effekter i form av buller och luftföroreningar bedöms bli små och 

lokala. De bedöms inte överskrida gällande miljökvalitetsnormer eller riktvärden. 

Den nya bebyggelsen medför en liten ökning av vattenförbrukningen och belastningen på reningsverket. 

Effekterna av en exploatering enligt planförslaget bedöms bli begränsade till själva exploateringsområdet 

och dess omedelbara närhet. Sammantaget blir effekterna begränsade och bedöms inte innebära 

betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms därför inte behöva 

upprättas för detaljplanen.  
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5.3 Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen medger en förtätning i Rättviks centrala del med lägenheter och kontor. I omgivningen finns 

kollektivtrafik och service. Det finns möjligheter att ansluta till befintliga tekniska system. Detaljplanen 

innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig komplettering av Rättviks kommun. 

Detaljplanen kan på sikt medföra kostnader för kommunen då en flyttning av förskoleverksamheten blir 

aktuell. VA-kollektivet får inkomster i form av anslutningsavgifter för nya tomter. Fastighetsägaren får 

kostnader för upprättande av detaljplan, fastighetsbildning, dagvattenhantering, anslutningsavgifter för 

vatten, avlopp, ,el, tele och fiber. Fastighetsägaren får intäkter vid försäljning av nya tomter. För 

fastighetsägaren innebär planändringen en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde. 

5.4 Övriga konsekvenser av planläggningen 

Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, 

men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella området. 

Det förekommer kombination av så kallad allmän kvartersmark (som även kallas ”kvartersmark för annat 

än enskilt bebyggande” eller ”kvartersmark för allmänt ändamål”) och enskild kvartersmark inom 

planområdet. Användningen S1 – skola/förskola betraktas som allmän kvartersmark och till sådan mark 

hör inlösensregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för  
annat än enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet (skola/förskola i det här fallet) 

inte kan anses säkerställd.  

I detta fall är dock förhållanden sådana att förslaget med en kombination av enskild och allmän 

kvartersmark bedöms utgöra små eller ringa problem/risker. Fastigheten Magistern 2 har under lång tid 

nyttjats för skola/förskola och kommunen planerar att på sikt flytta denna verksamhet till ett område som 

bättre lämpar sig för detta nyttjande. I planerna ingår att fastigheten succesivt ska kunna byggas ut och 

nyttjas för bostadsändamål.  

Som tidigare nämnts bibehålls användningen S1-skola/förskola i kombination med de nya användningarna 

B-bostäder och K-kontor. Det möjliggör en fortsatt oförändrad användning av planområdet för 

ändamålen skola/förskola. En kombination av användningarna skola/förskola och bostäder med 

oförändrad omfattning av verksamheten skola/förskola (cirka 40 barn) innebär att endast en tomt enligt 

planillustrationen kan bebyggas med ett bostadshus. Detta regleras genom bl a genom planbestämmelsen 

om utnyttjandegrad, d v s största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet 

samt genom barnens behov av friyta för utevistelse i anslutning till skola/förskola. Enligt Boverkets 

rekommendationer bör det finnas minst 40 kvm friyta för utevistelse per barn i förskolan. Enligt uppgift 

från Daljerkskolans rektor finns det förnärvarande cirka 40 barn i förskolan och därmed ett behov av cirka 

1600 kvm friyta för barnens utevistelse. Om ett bostadshus ska kunna uppföras i planområdets sydöstra 

eller sydvästra del krävs att befintliga äldre skolbyggnader längs Vasagatan rivs. Det innebär mark för 

utevistelse kan tillföras skol/förskoleverksamheten och att barnens tillgång till sådan mark inte försämras. 

Planen innehåller vidare en bestämmelse om att bullerskydd ska uppföras för skolgården om denna utökas 

inom område som inte uppfyller riktvärden för bullernivåer på skolgård. Skola/förskolans centrala läge är 

befintligt och innebär både fördelar och nackdelar för barnen. Fördelarna är närhet till service och möjligt 

boende vilket innebär att man kanske kan gå eller cykla till skola/förskola. Gångbanor och cykelbanor 

ansluter till planområdet. Nackdelarna är större avstånd till utevistelsemöjligheter i naturmark. Situationen 

för barn i skola/förskola inom planområdet bedöms inte försämras på grund av de förändringar som 

planen kan innebära. Planförslaget bedöms inte oförenligt med bestämmelserna i barnkonventionen. 
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6 Genomförande 

6.1 Organisatoriska frågor  

6.1.1 Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under sommaren 

2021 och på granskning under hösten 2021. Antagande bör kunna ske under vintern 2021/2022. 

6.1.2 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

6.1.3 Avtalsfrågor 
I de fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för genomförandeåtgärder krävs, kommer exploatören, 

Rättviks Fastigheter AB, att teckna erforderliga avtal med berörda parter.  

6.1.4 Huvudman 
Allmän platsmark saknas inom planområdet. 

6.2 Fastighetsfrågor 

6.2.1 Fastighetsbildning 

Detaljplanegränsen mot Järnvägsgatan bibehålls i samma läge som detaljplanegränsen i gällande detaljplan. 

Denna avgränsning överensstämmer med grannfastigheternas användningsgränser mot Järnvägsgatan och 

förutsätter en fastighetsreglering då befintlig fastighetsgräns ligger en bit ut på gångbanan längs 

Järnvägsgatan. Befintlig fastighet kan delas upp i fler nya fastigheter. Eventuell fastighetsbildning kan ske 

efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Det åligger markägaren att ansöka om 

avstyckning. Förrättningskostnader debiteras efter fastställd lantmäteritaxa för aktuellt år.  

 

6.2.2 Gemensamhetsanläggning 
Inom detaljplanen finns gemensamhetsanläggningen Magistern ga:2. Delägande fastigheter är till 75% 

Magistern 2 och till 25% Magistern 5. Gemensamhetsanläggningen avser infartsväg till fastigheten 

Magistern 2 över fastigheten Magistern 5 från Järnvägsgatan. Denna infartslösning är anpassad efter 

aktuellt nyttjande av fastigheten Magistern 2 för förskoleändamål. Ett annat nyttjande och bebyggande av 

fastigheten kan påverka och förändra behovet av denna gemensamhetsanläggning. Det kan t ex vara 

möjligt att anordna en direkt infart till fastigheten från Järnvägsgatan.  

Vid behov kan ytterligare gemensamhetsanläggningar för fastigheterna inrättas för eventuella 

gemensamma tekniska anläggningarna inom området, som t ex anläggning för dagvattenhantering. För att 

gemensamhetsanläggningar ska kunna inrättas krävs att berörda fastigheter ställer mark till förfogande för 

anläggningarna. Fastigheterna inträder med andel i gemensamhetsanläggningen. Inträde i 

gemensamhetsanläggningen prövas av Lantmäteriet. Vid förrättningen fattas bland annat beslut om 

fördelning av kostnader för anläggningen, andelstal, drift och underhållsfrågor. 
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6.2.3 Ledningsrätt/u-områden 

Ledningsrätt kan endast bildas för allmännyttiga ledningar. I detta fall kan planområdet anslutas till 

allmännyttiga ledningar genom anslutningspunkter i angränsande gatumark. Vid uppdelning i flera 

fastigheter så kan nya anslutningspunkter till VA-nätet upprättas i gatorna. Det bedöms därför inte 

föreligga behov av bildande av ledningsrätter eller u-områden inom planområdet.  

6.2.4 Lantmäterikostnader 

Rättviks Fastigheter AB som exploatör eller annan part enligt avtal står för lantmäterikostnader i samband 

med utbyggnad av planområdet 

6.2.5 Fastighetsredovisning, grundkarta 

Grundkarta har upprättats av Rättviks Kommun. Fastighetsförteckning har upprättats av Rättviks 

kommun. 

6.3 Ekonomiska frågor  

Upprättande av detaljplanehandlingar och därtill hörande utredningar bekostas av Rättviks Fastigheter 

AB. Kostnader för handläggning av detaljplanen täcks genom ett planavtal med markägaren. 

6.4 Tekniska frågor  

Exploatören eller annan part enligt avtal ansvarar för att ledningar för teknisk försörjning och 

angöringsvägar byggs inom planområdet.  

Parkering för bostads- och kontorsändamål förutsätts ordnas på de egna tomterna. 

6.4.1 Dagvattenutredning 

Mavacon AB har tagit fram en dagvattenutredning för planområdet. 

 

6.5 Medverkande 

Planförslaget har upprättats av planarkitekt Kärsti Hallström och planeringsarkitekt MSA Arjan Bastiaans 

på uppdrag av Rättviks Fastigheter AB. Under planarbetet har samråd skett med kommunarkitekt 

Michelle Ekinci, planarkitekt Sanna Pyhäsalmi och Johan Stenson, Klara Arkitekter, för Rättviks 

kommun. 

Januari 2022  

agnasARK AB i Leksand 

 

Kärsti Hallström Arjan Bastiaans 

Planarkitekt Arkitekt SAR/MSA – Planeringsarkitekt MSA 
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Upprättad enligt PBL 2010:900 Instans Datum 

Planbesked Kommunstyrelsens utvecklingsutskott  2020-01-14, § 6 

Beslut om samråd Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-05-25, §59 

Antagande Kommunfullmäktige 2022-02-24, §12 

Vunnit laga kraft  2022-03-25 

 

7 Bilagor 

7.1 Utredningar 

Utredningar som legat till grund för planförslaget: 

Bullerutredning WSP, daterad 2021-04-01 

Dagvattenutredning utformad av Mavacon AB 2021-10-16. 
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