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INLEDNING 

 I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur 

miljön är tänkt att förändras eller bevaras. I 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 & förfarande Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 

Handlingar 

 

 

 

 Planbeskrivning (det här dokumentet) 

 Plankarta med tillhörande bestämmelser, skala 1:1 000 (A3)  

 Illustration, skala 1:1 000 (A3) 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Bedömning av risk för markföroreningar inom området för 

tidigare virkesupplag, f.d. Lerdalssågen, CBM AB 2017-06-

15 

 Natur- och kulturvärdesinventering för LIS-plan 2017, 

Rättviks kommun, 2017-07-03  

 Riskbedömning för detaljplan, WSP, 2017-09-06 

 Turistekonomisk kalkyl för Sjöbodarna, 2017-01-20 

Bakgrund Planområdet var fram till 1970 del av en sågverksindustri och har 

sedan dess stått helt eller delvis övergiven.  

2014 inkom ett medborgarförslag till kommunen om att nyttja 

marken för byggnation av sjöbodar med övernattningsmöjlighet 

(campingbostad). Kommunfullmäktige valde att 2014-12-04 anta 

medborgarförslaget, dock hade kommunen inga medel att skjuta in 

i projektet, men meddelade att de var beredda att arrendera ut 

marken.  

En ekonomisk förening, Båthamnsvägen Lerdal 4:88, bildades för 

att kunna fortsätta arbeta med förslaget. Föreningen började då att 

ta fram de utredningar som behövdes för att påbörja arbetet med 

detaljplanen.  

 

Samrådsskede 

  Förslag     Samråd     Förslag   Granskning Antagande  Laga kraft 

Antagandeskede 

 



 

  

3 (18) 

Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för 

uppförande av stugor för tillfällig vistelse som ska hyras ut och som 

ska utformas som sjöbodar längs med strandkanten.  

Planen ska också säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 

stranden genom en strandpromenad och knyta ihop denna med den 

befintliga gång- och cykelvägen genom området. 

På grund av läget i den riksintressanta miljön ska stugorna för 

tillfällig vistelse utformas för att inte påverka landskapsbilden 

negativt. Med en genomtänkt utformning kan platsen utvecklas och 

landskapsbilden stärkas och bjuda in till mer rekreation längs med 

Siljans strand.  

Behovsbedömning En behovsbedömning för miljöbedömning av detaljplanen har 

gjorts. Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan 

betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med 

naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § 

plan- och bygglagen, PBL behöver upprättas. Behovsbedömningen 

utgör en del av planhandlingarna. 

 

Plandata 

Läge, areal och 
avgränsning 

Planområdet omfattar en del av fastigheten Lerdal 4:88 och är cirka 

1,4 ha stort, fastigheten är belägen mellan järnvägen och Siljan 

sydväst om Rättviks tätort.  

Markägande Marken ägs av Rättviks kommun. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan Gällande översiktsplan är bedömd son inte aktuell och arbete med 

en ny översiktsplan, som innehåller en del där områden är utpekade 

som LIS-områden (Landsbygdsutveckling i standnära lägen), 

pågår. Detta planområde är i pågående översiktsplanearbete 

föreslaget som ett LIS-område. Översiktsplanen förväntas antas 

under 2018.  

I förslaget till ny översiktsplan presenterar kommunen ett antal 

planeringsinriktningar. En av de planeringsinriktningar, för 

näringslivet, som presenteras är; ” Besöksnäringens värden och 

utvecklingsbehov ska prioriteras i samhällsutvecklingen”. Denna 

detaljplan utgör en del i arbetet med att följa denna 

planeringsinriktning.  

Detaljplan  Området är inte sedan tidigare planlagt. 

Planuppdrag Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-09-17 § 74 att 

samhällsutvecklingsförvaltningen ska detaljplanera området mellan 

båthamnen och reningsverket för att anlägga en sjöstad.  

Riksintresse Planområdet ligger inom två områden av riksintressen friluftsliv 

och rörligt friluftsliv. Just öster om planområdet ligger Dalabanan 

och något längre österut väg 70 som båda är av riksintresse för 

kommunikationer. Siljan ligger precis väster om planområdet och 

är riksintresse för naturvården. Längre ifrån området ligger två 
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riksintressen för kulturmiljövården Söderås och Kyrkudden. 

Utblickarna från Söderås och siktlinjerna mot kyrkan på 

Kyrkudden är viktiga att inte påverka för dessa riksintressen. 

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

Huvudkriterier: 

 Område med särskilt goda förutsättningar för berikande 

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 material. 

Kommunikation, MB 3 kap 8 §, Dalabanan, Repbäcken-Mora 

Dalabanan som ligger ca 20 meter öster om planområdet är av 

nationell betydelse och sträcker sig mellan Uppsala och Mora. 

Banan är enkelspårig och elektrifierad. Behov finns att föra över 

resor från väg till järnväg för att avlasta vägnätet. Främst med 

avseende på turismtrafiken och de trafiktoppar den medför.  

Kommunikation, MB 3 kap 8 §, Väg 70 

Väg 70 som ligger cirka 50 meter öster om planområdet ingår till 

största delen i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt, 

och är av särskild nationell betydelse. Väg 70 är viktig för 
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transporter mellan Stockholm och Dalarna samt södra fjällen.  

Naturvård, MB 3 kap 6 §, Siljan-Skattungen 

I värdebeskrivningen står att förutsättningar för bevarande är att 

ädelfiskens reproduktionsområden ej skadas, vilket kan ske bland 

annat genom kraftverksbyggen, avverkning kring lekområden, 

försurning, förorening, kulvertering eller förändringar av 

vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder, 

vattenuttag, tillförsel av organiska gifter, överfiske, inplantering av 

främmande öringstammar etc. med åtföljande obalans i 

fiskbestånden. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Historik Området har tidigare används för en sågverksindustri fram till 

omkring 1970.  

Området har under perioder används för upplag av överblivna 

material och massor, bland annat vid byggnation av väg 70. 

Lerdal som är en av de äldsta byarna i Rättvik med skriftligt belägg 

från medeltiden, år 1320. En lämning i form av en slaggförekomst 

hittades 1994 i den södra delen av planområdet vid stranden, Rättvik 

14:1. Lämningen är inte bedömd som fornlämning.  

 

Mark och bebyggelse 

Mark och vegetation Området ligger väster om Lerdal vid Siljan. Planområdet är relativt 

kuperat och en slänt finns från den grusade platta ytan ner mot 

strandkanten.  

Stranden är stenig förutom mot båthamnen där det finns en remsa 

sand. 

En stor del av området tas upp av en grusad platt ytan, som ibland 

används för parkering. Det finns en mindre väg ner mot stranden i 

den norra delen av planområdet. 

Strandlinjen är svagt varierad. I strandzonen växer mest olika 

salixarter (gråvide) och starr. Ovanför strandzonen är det en 

trädparti bestående till största del av 30-35 åriga glasbjörkar och 

klibbal. Även ask, asp alm och rönn förekommer. De är av låg 

ålder, 5-10 år och kan ses mer som buskskikt. 

En kulvert finns under järnvägen precis söder om den grusade ytan. 

Geotekniska 
förhållanden 

Planområdet består enligt SGU:s jordartskarta främst av 

älvsediment, sand.  

Ingen geoteknisk undersökning har gjort. Inför kommande 

byggnation och projektering ska kompletterande markundersökning 

genomföras. 

Bebyggelse och 
karaktär 

Ingen bebyggelse finns inom planområdet. För att inte påverka den 

riksintressanta miljön negativt krävs anpassning av tillkommande 

bebyggelse.  

Verksamheter och 
service 

Norr om planområdet finns en småbåtshamn. Avståndet till 

Rättviks centrum är ca 1,5 km där kommunal och kommersiell 
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service finns. 

Småbåtshamnen upplåter under v 31 den stora grusade ytan för 

camping vid arrangemanget Classic Car Week. 

Kulturmiljö och 
fornlämningar 

Då planområdet ingår i riksintressen där upplevelsen av 

landskapsbilden är av betydelse är utformningen av de nya 

byggnader viktiga för att säkerställa att riksintressevärdet inte 

påverkas negativt. Byggnaderna kommer eventuellt att skymtas 

från väg 70 och vid utblickar från Lerdal ner mot Siljan 

En lämning finns i den södra delen av området, det är en fyndplats 

för slaggförekomst, Rättvik 14:1 Lämningen är inte bedömd som 

en fornlämning. Undersökning av lämningen kommer att behöva 

ske innan byggnation i området.  

Rekreation och 
friluftsliv 

Siljans och området kring sjön är ett riksintressant område för 

rekreation och friluftsliv, se mer under Riksintresse. 

Strandskydd Hela planområdet omfattas av generellt strandskydd. Det skyddade 

området är 100 meter från strandkanten, både på land och i 

vattenområdet. 

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 

till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. 

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband 

med att en ny detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det 

och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än 

strandskyddets syften. De särskilda skäl som gäller för att upphäva 

strandskyddet finns i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken. 

 

Miljö och riskfaktorer 

Markförorening En bedömning av risken för förorening i mark och vatten inom 

planområdet har genomförts av CBM AB 2017-06-15. Risken för 

föroreningar på grund av tidigare sågverksindustri bedöms vara 

mycket små på grund av att ingen betydande impregnerings-

verksamhet gjorts inom planområdet.  
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Den tilltänkta markanvändningen innebär att människor tillfälligt 

kommer vistas inom området vilket också medför en högre tolerans, 

jämfört med exempelvis etablering av bostäder. 

Radon Området är inte beläget inom känt högriskområde för markradon. 

Buller Planområdet är påverkat av buller från både järnvägen och väg 70, 

som ligger ca 20 meter respektive ca 50 m österut. Det finns inga 

gällande riktvärden för hur mycket det får bullra vid campingstugor.  

Luftkvalitet Inga kända problem på grund av luftkvaliteten finns för 

planområdet. Cirka 130 meter sydöst om planområdet ligger 

reningsverket vilket gör att planområdet ibland kan vara utsatt för 

lukt. 

Översvämning Det finns en risk för översvämning inom planområdet om Siljans 

vattennivå stiger. Siljans normalvattenstånd är +162,1 meter över 

havet. Dalälvens Vattenregleringsföretag har beräknat till vilken 

nivå vattnet skulle stiga vid ett så kallat 100-årsflöde. Inom 

planområdet är den nivån uppskattad till cirka + 164 meter över 

havet. Byggnader och strandpromenaden bör utformas och utföras 

så att de klarar översvämmande vatten upp till det beräknade 100-

årsflödet eller att de byggs med en så enkel konstruktion att de inte 

tar nämnvärd skada vid översvämning. Planområdet berörs också av 

högsta beräknade flöde. 

Skred och ras Inom planområdet finns det en viss risk för skred, framförallt i den 

slänt som finns nedanför den stora plana ytan. 

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 transportleder för 

farligt gods. Planområdet ligger ca 50 m från väg 70 och ca 20 m 

från järnvägen, som båda är rekommenderade vägar för transport av 

farligt gods. En riskbedömning har därför gjorts. 

Räddningstjänst Insatstiden för räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter. 

 

Gator och trafik 

Gatunät Inom planområdet finns idag en mindre väg och den grusade ytan, 

som ibland används som parkering. En mindre grusväg finns från 

den ytan ner till stranden i den norra delen.  

Gång- och 

cykeltrafik 

Ett promenadstråk finns från Rättviks centrum ut till 

järnvägskorsningen. Fortsättningsvis söderut rör sig gående och 

cyklister på Båthamnsvägen genom planområdet för att sedan 

fortsätta på en mindre gång- och cykelväg söderut mot Tina.  

En obevakad gångpassage finns över järnvägen i höjd med 

småbåtshamnen samt vid vägen ner till reningsverket.  

Biltrafik Öster om planområdet ligger väg 70. Tillfart till området går från 

väg 70 in på Båthamnsvägen över en bevakad plankorsning med 
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järnvägen. Korsningen med järnvägen ligger ca 650 meter norr om 

planområdet. Båthamnsvägen används idag för trafik till och från 

småbåtshamnen 

Kollektivtrafik Det är ca 1,5 km till Rättviks resecentrum där buss- och tåg-

förbindelser finns.  

Järnväg Dalabanan går ca 20 meter öster om planområdet. Där går tåg för 

person- och godstrafik.  

Parkering och  

angöring  

Idag så används den stora plana ytan ibland som parkering. 

Parkeringsplatser för kommande behov ska ordnas inom 

planområdet.  

 

Teknisk försörjning 

Uppvärmning och 

el 

Uppvärmning av campingstugorna bör ske på ett miljömedvetet 

sätt, gärna med förnyelsebar uppvärmning. Elledningar finns fram 

till småbåtshamnen norr om planområdet.  

Tele och bredband Inga befintliga ledningar för tele och bredband finns i området. 

Avfall Avfallshantering ska ske enligt kommunens anvisningar. 

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

Vatten- och avloppsledningsnät med kapacitet att ta emot fler 

anslutna finns vid reningsverket sydöst om området. 

Dagvatten Dagvatten bör omhändertas inom området och sedan avleds till 

Siljan.  

 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 

 I det här kapitlet beskrivs de förändringar som planförslaget 

medför. 

 

Mark och bebyggelse 

Mark och vegetation Området närmast Siljan föreslås bli en 3 meter bred 

strandpromenad som är tillgänglig för allmänheten. 

Strandpromenaden ska mot sjön utformas med trätrall (trätrall1) likt 

Långbryggan. Ytorna sydost om kvartersmarken används som 

delvis anlagd park (PARK1) där det är möjligt att uppföra 

komplement som t.ex. lekplatser, utegym, cykelparkering, gång- 

och cykelvägar m.m.. 

I förutsättningar för bevarande av riksintresset för naturvården, 

Siljan-Skattungen, beskrivs att ädelfiskens reproduktionsområden 

inte får skadas. De åtgärder som föreslås inom planområdet bedöms 

inte påverka möjlighet till bevarandet negativt. 

Geotekniska 
förhållanden 

Exploatören avser att genomföra kompletterande 

grund/markundersökning inför projektering och byggnation. 

Byggnation skulle kunna grundläggas med plintar eller liknande 

konstruktion, materialet för grundläggning och återfyllning ska då 
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vara grövre än befintligt naturligt material som återfinns på platsen. 

Beroende på älvsedimentets mäktighet finns en viss risk för 

sättningar. Dock förväntas det inte vara något problem med tanke på 

den typ av mindre byggnader som planeras.  

Bebyggelse och 
gestaltning 

Utmed strandpromenaden möjliggörs bebyggelse för tillfällig 

vistelse (O). Inom område för tillfällig vistelse (O) får bygglov 

endast lämnas för fristående byggnader för tillfällig vistelse. Med 

tillfällig vistelse avses tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem, 

pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen ingår 

också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar 

och lägenhetshotell. Byggnader inom området för tillfälligvistelse 

(O) får inte användas för bostadsändamål.  

Kvartersmarken för tillfällig vistelse (O) är uppdelade i fyra mindre 

sektioner för att dela upp volymerna. Sektionerna delas av med 

mindre parkområden (PARK1). Totalt ska det vara möjligt att 

uppföra 34 stycken campingstugor med en utformning och 

utseende likt sjöbodar och med inspiration av de båthusbyggnader 

som historiskt funnits vid Siljans stränder. 

 

Illustration på utformning 

I användningen ingår också sådan verksamhet som kompletterar 

den tillfälliga vistelsen, som till exempel kontor, butiker, 

restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som 

behövs ingår. 

Bebyggelsen kommer att anpassas för att inte påverka upplevelsen 

av platsen och de värden som finns i området negativt. Ett antal 

planbestämmelser införs för att säkerställa att den nya bebyggelsen 

blir ett positivt tillskott för området. 

Markområdet närmst strandpromenaden, den så kallade 

prickmarken, ska förses med trätrall likt strandpromenaden. Denna 

mark får inte förses med byggnader och inte förses med staket eller 

plank. Detta område är viktigt för att skapa en naturlig övergång 

från campingstugorna till strandpromenaden.  

Med en högsta nockhöjd om 6.2 meter och en takvinkel mellan 23-

35 grader ges det möjlighet att bebygga platsen med tvåvånings 

byggnader.  
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Byggnader ska utformas som sjöbodar med gavel mot sjön (f1), det 

är så sjöbodar kring Siljan historiskt har sett ut. 

För att ge byggnaderna bra proportioner ska de ha en gavelbredd på 

4,5 m och en längd på 7 till 9 meter (f2). 

Fasaden ska utformas med stående träpanel (f3). 

Färgsättningen av fasad, knutbrädor, fönsterluckor, dörrar, 

vindskivor samt fönster- och dörrfoder ska ske i samma kulör och 

färgsättas i neutrala växtfärger i grönt, rött, gult, svart eller ljusgrått 

och anpassas efter färgerna i Rättviksdräktens växtfärgade bredda. 

Ordningen på kulörerna ska ske i breddans färgordning. Det 

innebär att den första byggnaden söderifrån i den fjärde sektionen 

ska vara grön, nästa röd, gul osv.  (f4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration på färgsättning och ordning på byggnadernas kulörer 
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Tak ska vara sadeltak och takmaterialet ska vara matta 

dubbelkupiga betongpannor eller tegelpannor alternativt av matt 

ståndfalsad plåt och följa fasadkulören (f5). 

För att ge byggnaderna en relativt enkel form och 

sammanhängande utseende får balkong inte finnas (f6) och inte 

heller takkupor eller takfönster (f7). Med balkong så menas 

plattform som skjuter ut från byggnadens fasad, inbyggd balkong 

som kan ses i illustrationen är tillåtet.  

Staket och plank kan leda till att området känns allt för privat och 

inte leder till promenad längs strandpromenaden, därför tillåts inte 

det (f9) 

Placeringen av byggnaderna är viktigt så att de hamnar i linje ut 

mot sjön. Detta regleras med bestämmelsen (p1) som säger att 

byggnaderna ska placeras i egenskapsgräns mot sjön. Byggnaderna 

ska också placeras centrerat på varje tomträtt, därför finns det en 

bestämmelse (p2) som säger att Byggnader ska placeras med 2 

meters mellanrum mellan varje byggnad. Det innebär att första och 

sista byggnaden i varje sektion kommer att hamna 1 meter från 

användningsgräns.  

Verksamheter I användningen Tillfällig vistelse (O) ingår sådan verksamhet som 

kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till exempel kontor, 

butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de 

personalutrymmen som behövs ingår. 

Ovanför sektionerna för tillfällig vistelse möjliggörs utbyggnad av 

två områden för service (C1). Här ska det gå att uppföra byggnader 

för ändamål som krävs för att sköta området och som kompletterar 

campingstugorna så som förråd, sophus, samlingslokal, bastu, relax 

m.m. men även ändamål som gynnar de som tillfälligt besöker 

området så som restaurang, café, glasskiosk, bar, toaletter m.m.  

Utformningen av dessa byggnader är också viktiga för 

gestaltningen av området så ett antal bestämmelser finns även för 

dessa som reglerar utformningen. Högsta nockhöjd är 3,5 meter och 

takvinkeln ska vara mellan 23-35 grader. Fasaden ska utformas 

med stående träpanel (f3). Tak ska vara sadeltak och takmaterialet 

ska vara matta dubbelkupiga betongpannor eller tegelpannor 

alternativt av matt ståndfalsad plåt och följa fasadkulören (f5). 

Färgsättningen av fasad, knutbrädor, fönsterluckor, dörrar, 

vindskivor samt fönster- och dörrfoder ska ske i samma kulör och 

färgsättas i neutrala växtfärger i grönt, rött, gult, svart eller ljusgrått 

och anpassas efter färgerna i Rättviksdräktens växtfärgade bredda 

(f8).  

Kulturmiljö 

och fornlämningar 

Utformningsbestämmelserna för bebyggelsen i området ger 

förutsättningar som stärker upplevelsen av landskapsbilden. 

I och med att den föreslagna bebyggelsen placeras nedan för den 

slänt som finns i området så kommer inte byggnaderna att påverka 

utblickar från väg 70 mot Kyrkudden. 
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Foto taget från väg 70 mot norr. Rött sträck markerar vilken 

högsta nockhöjd som regleras i detaljplan 6,2 meter. Den nya 

bebyggelsen kommer knappt vara synlig från väg 70 och inte 

påverka utblicken mot Kyrkudden. 

Den lämning som finns registrerad i planområdet kommer att 

behöva undersökas för att bedöma dess antikvariska status. Skulle 

man upptäcka en fornlämning under byggskedet krävs det att 

arbetet stoppas och man anmäler det till länsstyrelsen enligt 

kulturmiljölagen. 

Rekreation och 
friluftsliv 

Planområdet ingår i riksintresset för både Friluftsliv och Rörligt 

friluftsliv. Området kring Siljan har särskilt goda förutsättningar för 

berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt 

friluftsaktiviteter både på vatten och på land. Genom att möjliggöra 

campingstugor i denna miljö gers fler tillfälle att få uppleva dessa 

värden.  

För att inte påverka landskapsbilden som är viktig i skälet till 

utpekandet av riksintresse så är anpassningarna som gjorts i 

detaljplanen viktiga. Med detaljplanen styrs så att området och 

bebyggelsen utformas småskaligt och väl anpassat för att inte 

påverka landskapsbilden negativt. 

Genom att möjliggöra strandpromenaden utmed Siljans strand 

förväntas detaljplanen bidra positivt till möjligheten till rekreation 

och friluftsliv i området.  

Riksintresset för Rörligt friluftsliv innebär att natur- och 

kulturvärden ska skyddas samtidigt som det inte får vara ett hinder 

för utveckling av det lokala näringslivet. Regleringen av 

bebyggelsen i detaljplanen har i väldigt stor grad tagit i beaktande 

de natur- och kulturhistoriska värden som finns i och omkring 

planområdet. Med denna anpassning bedöms riksintresset för 

rörligt friluftsliv inte skadas utan stärkas. Byggandet av 

campingstugorna bidrar också till en utveckling av det lokala 

näringslivet, se Turistekonomisk kalkyl för sjöbodarna, 2017-01-

20. 

Strandskydd Hela planområdet omfattas av det generella strandskyddet.  
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Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 

till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. 

Kommunen kommer att upphäva strandskyddet för delar av 

planområdet i samband med att detaljplanen antas. De delar där 

strandskyddet kommer att upphävas är kvartersmarken Tillfällig 

vistelse (O), Service (C1), allmänna platser Strandpromenad 

(Gång1), Gata (Gata1), Serviceväg (Gata2) och Parken (Park1).  

Det särskilda skäl som används för upphävandet är att området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området, miljöbalken kap 

7 § 18c punkt 5.  

Besöksnäringen är en de största och viktigaste branscherna i 

kommunen. Kommunen har gjort en kalkyl av den 

turistekonomiska nyttan av en etablering av campingstugor. Där har 

man bedömt den potentiella nyttan av en kommande etablering, 

Turistekonomisk kalkyl för Sjöbodarna 2017-01-20. En byggnation 

av campingstugor för uthyrning här skulle kunna innebära 

ytterligare ca 17 årsanställningar inom besöksnäringen. Det 

tillsammans med att området tillgängliggörs bättre för allmänheten 

anser kommunen är tillräckligt för att det ska kunna ses som ett 

angeläget allmänt intresse.  

Andra delen i skäl 18c punkt 5 är att intresset inte kan tillgodoses 

utanför området. I en kommun är det nästan alltid möjligt att hitta 

en plats där det skulle gå att bygga utanför strandskyddat område, 

därför kan det enligt Prop. 2008/09:119 räcka att visa att det är 

orimligt med en annan plats.  

Att man har valt denna plats är att det är en plats om ligger centralt 

men ändå lite avskilt. Utbyggnad inom området kommer att stärka 

servicen i centrala Rättvik och skulle kunna bli ett ytterligare 

besöksmål centralt i Rättvik. Platsen är också vald för att det blir ett 

sätt att förlänga strandpromenaden i centrala Rättvik och knyta ihop 

strandområdet. Det är möjligt att använda sig av kollektivtrafik och 

promenera eller cykla längs Siljans strand för att nå området. 

Utveckling av denna del av Rättvik är en del i kommunens 

tätortsutveckling, enligt den nya översiktsplan som är under 

framtagande, där man arbetar med att utveckling kring 

utvecklingsstråk, ett sådant är att stärka kopplingen längs med väg 

70 mot Tällberg. Valet av lokalisering är också gjort för att 

försköna det tidigare industriområdet visuellt med byggnader med 

en fin gestaltning.  

Byggnaderna placeras utmed strandkanten och nedanför den slänt 

som finns vilket gör att byggnaderna hamnar så långt ifrån 

järnvägen som möjligt vilket är positivt ur riskhänseende. Genom 

att placera dem här skymmer man inte heller utsikten för nuvarande 

bostäder längre upp vid Lerdal på ett betydande sätt och man 

minskar påverkan på den riksintressanta landskapsbilden. 

Gestaltningen av de nya byggnaderna skulle kunna bli ett sätt att 

stärka landskapsbilden av det tidigare industriområdet.  

Allmänheten använder idag inte området närmst strandkanten 

särskilt mycket. Förlängningen av Båthamnsvägen används för att 

ta sig söder ut mot byn Tina, vilket också säkerställs i den 
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föreslagna detaljplanen. Ett av detaljplanens syften är att säkerställa 

allmänhetens tillgänglighet till stranden genom en strandpromenad 

och knyta ihop denna med den befintliga mindre gång- och 

cykelvägen söder om Rättvik mot Tina. 

En natur- och kulturvärdesinventering av området har gjorts i 

samband med att kommunen tagit fram underlag för en del av den 

kommande översiktsplanens för utpekande av LIS-områden (LIS-

plan), se bifogad utredning. Inga särskilt skyddsvärda växter eller 

djur har identifierats inom planområdet varken på land eller i 

vattnet. De växt- och djurliv som finns inom området bedöms 

påverkas på ett acceptabelt sätt av den kommande etableringen. 

Möjlighet till passage utmed strandkanten säkerställs genom att en 

strandpromenad säkerställs som Allmän plats, strandpromenad 

(GÅNG1). 

Sammanfattning av motiv 

 Central placering 

 Förlänga strandpromenaden 

 Stärka service och handel i Rättvik 

 Nära kollektivtrafik 

 Försköna området visuellt 

 Minimera påverkan på utsikten 

 Minimera risker från järnvägen 

Efter en sammanvägd bedömning av analysen hur allmänheten 

använder området idag samt hur växt- och djurlivet som finns i 

området ser ut idag anser kommunen att intresset av att ta området i 

anspråk på det sätt som möjliggörs i detaljplanen väger tyngre än 

strandskyddets intressen. 

 

Miljö och riskfaktorer 

Markförorening Inga särskilda åtgärder bedöms behövas efter den bedömning som 

gjorts av CBM AB, 2017-06-15.  

Radon Området är inte beläget inom känt högriskområde för markradon. 

Generellt bör alla ny bebyggelse föregås av en radonundersökning 

eller uppföras i radonsäkert utförande. 

Buller Campingstugorna placeras vid strandkanten så långt från 

bullerkällorna som möjligt. Byggnaderna placeras också nedanför 

en slänt som tillsammans med byggnaderna har en avskärmande 

effekt och ger ljudmässigt goda miljöer mot stranden och 

uteplatser. Någon bullerutredning planeras inte att tas fram då det 

inte finns några riktvärden för ljudnivåer vid campingstugor. 

Eventuella störningsnivåer bedöms kunna vara större då 

detaljplanen endast tillåter tillfällig vistelse (O) och inte t.ex. 

bostäder.  

Luftkvalitet Cirka 130 meter sydöst om planområdet ligger reningsverket vilket 

gör att planområdet ibland kan vara utsatt för lukt. Den eventuella 

luktpåverkan bedöms som acceptabel för den föreslagna 
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användningen. 

Översvämning Planområdet ligger inom det område som kan komma att 

översvämmas vid ett 100-årsflöde enligt Dalälvens 

vattenregleringsföretag. De nya byggnaderna ska byggas över det 

beräknade 100-årsfölödet, d.v.s. + 164 meter över havet NH 

(RH2000) eller utformas i en så enkel konstruktion att du ej tar 

nämnvärdskada vid översvämmande vatten.  

En planbestämmelse finns i detaljplanen som säger att byggnader 

ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten, 

lägst till + 164 meter över havet, inte skadar byggnaden (b1). Det 

tillåts inte heller få finnas källare (b2).  

Planområdet berörs också av högsta beräknade flöde, den stora 

plana ytan som är tänk att användas för gata och parkering ligger 

ovanför detta flöde. 

Skred och ras Den lilla risk för skred som finns inom planområdet bedöms inte 

påverkas av den föreslagna byggnationen.  

Farligt gods På grund av planområdets närhet till rekommenderade leder för 

farligt gods både på järnväg och på väg har en Riskbedömning för 

detaljplan tagits fram, 2017-09-06.  

 

Plankarta med redovisning av linje 30 meter från järnväg.  

Eftersom risknivåerna som beräknats utifrån de givna källorna är 

acceptabla ställs inga speciella krav på riskreduktion enligt DNV:s 

(Det Norske Veritas) bedömningsgrunder. Detta under förutsättning 

att bebyggelse sker som närmast 30 meter från järnvägen.  
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De delar av planområdet som hamnar inom 30 meter från järnväg 

regleras som gata, serviceväg, cykelväg och naturmark. Vilka 

bedöms som acceptabla användningar och inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse.  

Skulle det ske en olycka så att det inte är möjligt att korsa 

järnvägen vid befintlig plankorsning norr om planområdet så finns 

det gång- och cykelvägar som leder in mot Rättvik samt söder ut 

mot Tina som gör att det går att komma ut från området och passera 

järnvägen på annan plats även om det inte går att köra bil.  

Räddningstjänst Insatstiden för räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter. 

 

Gator och trafik 

Gång- och  

cykeltrafik 

Planen ger förutsättningar till en strandpromenad (GÅNG1)  

närmast vattnet som knyter samman den mindre gång- och 

cykelvägen söder om Rättvik med Tina. Strandpromenaden är 

tillgänglig för allmänheten.    

I förlängningen från Båthamnsvägen (GATA1) säkerställs också 

den befintliga cykelvägen inom planområdet (CYKEL1). Gång- och 

cykelvägar tillåts även inom användningen park (PARK1) 

Biltrafik Båthamnsvägen kommer att förlängas från småbåtshamnen och 

söderut (GATA1)inom användningen tillåts parkering. 

En mindre serviceväg (GATA2) kommer anläggas ner till baksidan 

på campingstugorna.  

Kollektivtrafik Planen föranleder inga förändringar för kollektivtrafiken annat än 

att det kan bli ett ökat underlag av resenärer. 

Parkering och 
angöring 

Parkeringsplatser för campingstugornas behov och besökande 

kommer framförallt ordnas uppe på den idag grusade plana ytan, 

inom användningen gata (GATA1). Cykelparkering kan komma att 

uppföras inom parkmarken (PARK1). Enstaka parkeringar som är 

till för rörelsehindrade får uppföras inom användningen park 

(PARK1). 

 

Teknisk försörjning 

Uppvärmning och el Uppvärmning av campingstugorna bör ske på ett miljömedvetet 

sätt, gärna med förnyelsebar uppvärmning. Vid placering av 

värmepumpar bör de placeras mot järnvägen och medvetet 

anpassas på ett sätt som inte påverkar utseendet på den nya 

bebyggelsen.  

Tele och bredband Fiber bör dras till de nya byggnaderna.  

Avfall Gemensamma utrymmen för uppsamling av avfall 

möjliggörs inom kvartersmarken för Service (C1). 

Vatten och avlopp De nya byggnaderna kommer att anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsledningsnätet. Inom området kommer det 

behövas några pumpgropar under mark och troligen inga 
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pumpstationer eller liknande ovan mark.  

Dagvatten Den kulvert som finns under järnvägen leder ut visst vatten i ett 

dike i den söder delen av planområdet. Diket sammanfaller med ett 

av de parkområden som finns mellan de olika byggrätterna.  

Dagvatten från den nya bebyggelsen förväntas omhändertas inom 

planområdet och sedan avleds till Siljan.  

 
KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 

 Nedan beskrivs kortfattat inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och 

sociala aspekter av ett nollalternativ respektive ett 

utbyggnadsalternativ i enlighet med detaljplanen 

 

Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala 
aspekter 

Nollalternativ 

 

Om detaljplanen inte skulle genomföras är det troligt att ingen 

större förändring skulle ske mot dagsläget. Området skulle fortsätta 

upplevas som överbliven mark. Den grusade ytan skulle fortsatt 

inte användas under största delen av året utan fortsätta användas 

när folk rör sig mellan Rättvik och Tina. Kommunen skulle gå 

miste om en satsning av stort värde för besöksnäringen. 

Planalternativ Om planen skulle genomföras i enlighet med syftet skulle det skapa 

ett besöksmål längs med Siljan som skulle gynna både besökare, 

boende och näringslivet i Rättvik. Området skulle kunna bli en 

gemensam mötesplats. Strandpromenaden skulle öppnas upp och 

kunna bidra till en ökad rekreation och utvecklas till ett populärt 

promenadstråk. 

 
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 

Tidplan Nedan redovisas en preliminär tidplan för planarbetet 

Plansamråd våren 2018 

Granskning sommaren 2018 

Antagande i kommunfullmäktige hösten 2018 

Genomförandetid Genomförandetiden föreslås till 5 år från det datum då detaljplanen 

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 
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eller marklov skulle nekas. 

Huvudmannaskap Det är enskilt huvudmannaskapet för den allmänna plats som finns 

inom planområdet. Anledning är att campingstugorna framförallt är 

till för besökande.  

Det är den ekonomiska föreningen/intresseföreningen, 

Båthamnsvägen Lerdal 4:88, som kommer att arrendera marken 

och som kommer att sköta den allmänna plasten inom planområdet.  

Fastighetsbildning Rättviks kommun har via en avsiktsförklaring meddelat de är 

beredda att arrendera ut marken till den ovan nämnda föreningen 

under förutsättning att en detaljplan för området vinner laga kraft.. 

Fastighetsbildning bekostas av den ekonomiska föreningen.  

 

Ekonomiska frågor 

Vägar Båthamnsvägen fram till småbåtshamnen sköts av kommunen. Den 

ekonomiska föreningen kommer sköta den sista biten av gatan. 

Byggnation av alla gator inom planområdet och strandpromenaden 

kommer genomföras och bekostas av den ekonomiska föreningen.  

Vatten- och avlopp Kostnader för VA-anslutning bekostas av den exploatören enligt 

gällande taxa. 

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

området och bekostas av exploatören.  

Övriga ekonomiska 
frågor 

Utredningar, markprojekteringsarbete och eventuell flytt av vatten-, 

avlopps- och dagvattenledningar samt övriga infrastrukturer som 

berör planområdet betalas av den ekonomiska föreningen. 

De ekonomiska åtagandena som genomförandet av planen innebär  

kommer att regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och 

den ekonomiska föreningen. 

Framtagandet av en samrådshandling av detaljplanen bekostas av 

den ekonomiska föreningen, kommunen kommer efter det hantera 

och bekosta detaljplanen fram till det att den vinner laga kraft. 

 Medverkande tjänstemän 

 Detaljplanen är upprättad av Erik Folkesson Blom WSP 

tillsammans med berörda inom Rättviks kommun. 

 Rättvik 2018-05-24  

Rättviks kommun 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

 


