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Sammanträdesdatum
2017-11-08

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 55 Information - Planerade naturreservat i Rättviks 
kommun

2017/846 
00

§ 56 Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:1 
m.fl.)

2017/351 
214

§ 57 Begäran om yttrande remiss om nätkoncenssion - 
Rättviks kommun

2017/768

§ 58 Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan 
Backavägen och Stora industriområdet till en 
gångbana

2016/210 
312

§ 59 Medborgarförslag om brygga på Helsingland 2016/435 
81

§ 60 Medborgarförslag gällande hållplats för linje 353 mot 
Backa

2016/211 
31

§ 61 Medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller 
bro mellan resecentrum och fontänen.

2017/677 
22

§ 62 Medborgarförslag om att låta kommunen ta över 
ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge 
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i 
föreningarnas styrelse.

2017/594 
00

§ 63 Frågor rörande Kvarngatan i Rättvik 2012/339 
51

§ 64 Avgift för vatten - obebodd fritidsfastighet 2014/217 
36

  § 65 Information – sammanträdesdagar 2018 2017/846 
00
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 55 Dnr 2017/846 00

Information – naturreservat i Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson och handläggare Jonas Bergstedt 
från Länsstyrelsen Dalarna informerar om naturreservat i Rättviks kommun.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Lägga informationen till handlingarna.

___________________ 
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 56 Dnr 2017/351 214

Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.) 
– samråd 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl..) 
finns nu för samråd. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för den 
lovgivna och påbörjade utbyggnaden och för att verksamheten ska kunna 
förvärva marken som bebyggs.
Planförslaget ska också möjliggöra eventuellt ytterligare framtida expansion 
av inom fastigheten som omfattar Ore plasts verksamhet samt 
räddningstjänstens lokaler.
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning 
och den behovsbedömning som tagits fram för att utröna om planen kan 
tänkas medföra betydande påverkan på miljön. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för 

Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.), daterad 2017-10-10. 
2. Godkänna förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 

196:14 m.fl.), daterad 2017-02-15 för samråd. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Godkänna behovsbedömning/avgränsning av MKB för detaljplan för 

Ore Plasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.), daterad 2017-10-10. 
2. Godkänna förslag till detaljplan för Ore Plasts verksamhet (Näset 

196:14 m.fl.), daterad 2017-02-15 för samråd. 
___________________

  
Sändlista: Mark- och planchef A Sydén
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 57 Dnr 2017/768

Ansökan om nätkoncession

Ärendebeskrivning 

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje). 

Svenska Kraftnäts ursprungsansökan avser en befintlig 400 kV-ledning från 
Odensvi i Hallsbergs kommun, Örebro län till Porjus i Jokkmokks kommun, 
Norrbottens län. Ansökan har delats upp i fem ärenden. Detta brev med 
diarienummer 2010-102400 avser 400 kV ledningens delsträcka från 
Midskog i Ragunda kommun, Jämtlands län till Bäsna i Gagnefs kommun, 
Dalarnas län. Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.

Ärendet har tidigare skickats för remiss den 13 oktober 2010 och ska nu efter 
att komplettering inkommit genomgå ett förnyat remissförfarande. Svenska 
Kraftnät kom in den 31 januari 2017 (med diarienr 2017-100354) med 
ansökan om att förlänga aktuell ledning för att kunna koppla den till en 
planerad kraftstation i Midskog, Ragunda kommun, Jämtlands län. Eftersom 
båda ansökningarna berör samma ledning har Ei beslutat att slå samman 
dessa två ärenden och behandla dem gemensamt. 

Rättviks Kommun yttrade sig i ärendet 2010. De tillägg och ändringar som 
gjorts i ärendet sedan dess berör inte Rättviks kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun har inget ytterligare att anföra i ärendet.

Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Rättviks kommun har inget ytterligare att anföra i ärendet.

____________________ 

  
Sändlista: Energimarknadsinspektionen

Mark- och planchef A Sydén
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 58 Dnr 2016/210 312

Medborgarförslag om ny gångbana på gamla 
järnvägsspåret vid Genvägen

Ärendebeskrivning 
Inger Lind, Centralgatan 10 B, Rättvik, inlämnade 2016-03-14 rubricerade 
medborgarförslag.
Förslag
Göra gamla järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora industriområdet till 
en gångbana.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
___________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en gångbana på gamla 
järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora Industriområdet. 
Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för 
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med tidigare i någon planering, men 
samma goda tanke har funnits hos förvaltningen som i medborgarförslaget.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara klar under hösten 
2017.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget behandlat.

Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.

____________________ 
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 59 Dnr 2016/435 81

Medborgarförslag om ny badbrygga vid Helsingland

Ärendebeskrivning 
Anita Järpholm, Centralgatan 8 B, Rättvik, inlämnade 2016-07-27 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Fixa till en ny och bättre brygga vid Helsingland. Den som ligger där nu är 
både sliten och har mist sin flytförmåga.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en ny och bättre badbrygga 
vid Helsingland. 
Förslagsställaren undrar om inte bygglinjen på Gymnasiet kunde bygga 
bryggan. Förvaltningen har inga medel idag för att bekosta en ny brygga 
utan måste se till att vi kan behålla de bryggor som ska vara kvar. Vi har 
redan ett eftersläpat underhåll på bryggor. 
Att låta skolan eller någon annan bygga en ny brygga friskriver inte 
kommunen från sitt ansvar som huvudman.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgaförslaget.

Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
yttrandet kompletteras med att en översyn av kommunens bryggbestånd ska 
göras, vilket blir utskottets mening.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Yttrandet kompletteras med att en översyn av kommunens 

bryggbestånd ska göras.
2. Avslå medborgarförslaget.

___________________ 
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SBU  § 60 Dnr 2016/211 31

Medborgarförslag gällande hållplats för linje 353 mot 
Backa

Ärendebeskrivning 
Inger Lind, Centralgatan 10 B, Rättvik, inlämnade 2016-03-14 rubricerade 
medborgarförslag.
Förslag
Bygg en hållplats för linje 353 mot Backa vid Flygmyran, Hedslunds IP.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut.
___________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en busshållplats för 
busstrafiken mot Backa på Backavägen. Trafikanterna får idag kliva av 
bussen på vägen eller i diket vilket är trafikfarligt.
Förvaltningen anser att det är lika farligt att kliva på bussen mot Rättvik och 
att man bör se på helheten efter Backavägen. Kommunen har för avsikt att 
smalna av vägen och/eller fylla igen diken för att få till en bra av- och 
påstigning vid Jarlstugan. Åtgärden planeras till 2018.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget behandlat.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.

___________________ 
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SBU  § 61 Dnr 2017/677 22

Medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller bro 
mellan resecentrum och fontänen

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-08-08 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Vägtunnel eller bro”
Motivering
”På grund av trafikstockningarna i hela Rättvik vid arrangemang och 
tillställningar. Orsak, övergångsstället från resecentrum till fontänen. Bygga 
en gångtunnel eller bro över detta eller under. Är alltid stopp där som följs 
med hela riksvägen 70 genom Rättvik.”

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-14
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger, antingen en gångtunnel 
under väg 70, eller en gångbro över väg 70, vid Resecentrum i Rättvik.
Att genomföra ett sådant bygge kommer att förändra hela området till det 
sämre för gångtrafikanter, förfula centrum, försvåra renhållning sommar som 
vinter och är ur trygghetssynpunkt en dålig lösning. Väg 70 är också 
Trafikverkets väg och det måste finnas ett intresse av att vara med och 
finansiera en sådan lösning.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.

____________________ 
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SBU  § 62 Dnr 2017/594 00

Medborgarförslag om att låta kommunen ta över 
ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge 
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i 
föreningarnas styrelse

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-06-16 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Låt kommunen ta över ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge 
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i föreningarnas styrelse.”
Motivering
”Av 2 kap, 2 § i kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för någon annan. Att kommuner gynnar kommuninnevånare som är 
folkbokförda inom stadsplanerat område i kommunen framför andra 
kommuninnevånare strider mot likställighetsprincipen. I Rättvik betalar alla 
kommunal skatt, det räcker för de som bor inom stadsplanerat område. 
Andra som bor där det finns en vägförening betalar en extra avgift till denna 
(alltså en extra kommunalskatt för att de bor vid en väg, som alla ändå får 
åka på). Ta Mora, Falun och Borlänge som exempel. De har löst problemet 
på sina sätt. Det är dags för Rättvik att äntligen vara föregångare och inte 
minst följa lagen.”

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-14
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
_____________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun tar över vägföreningarnas ansvar för 
vägar- och grönytor, eller ger fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i 
föreningarnas styrelser. Motiveringen är att kommunen ska behandla alla 
medborgare lika oavsett var man bor i kommunen.
Rättviks kommun har valt att ge bidrag till föreningar som sköter vägar- och 
grönområden och är vanligt förekommande i många kommuner.
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SBU  § 62 forts.
Om kommunen väljer att ändra på den ordningen kommer det att påverka 
förvaltningen och innebära ökade kostnader med bl. a. fler anställda.
Idag betalar kommunen ut bidrag till ca 60 föreningar.

Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.

___________________ 
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SBU  § 63 Dnr 2012/339 51

Frågeställningar Kvarngatan

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit till kommunen med önskemål att få svar på varför

- kommunen tillåter tung trafik på Kvarngatan under arrangemang
- ska man som fastighetsägare betala vägavgift till en vägförening 

när man ändå betalar skatt till kommunen
- hastigheten är 50 km i timmen på Kvarngatan.

Förvaltningens synpunkter
Kommunen har tagit beslut på att tillåta tung trafik på Kvarngatan utan att 
vara överens med vägföreningen. För de boende är det inte bra med tung 
trafik utanför fastigheterna. Vi kan istället låta trafiken ledas in på 
kommunens vägar, Slalomvägen och Vålsvedsvägen.
Enskilda vägar är en lösning där föreningar får statliga och kommunala 
bidrag för att sköta vägunderhåll. Kommunen har då inget med driften av 
vägen att göra, utan ansvaret är föreningarnas.
Hastigheten på Kvarngatan är idag 40km i timmen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Så länge det finns vägsamfälligheter eller vägföreningar som är levande och 
fungerar, finns det inget behov att förändra den ordning som nu gäller.
Att sänka hastigheten till 30 km i timmen är ingen lösning för att få bilister 
att sänka hastigheten. Är en attitydfråga. Kommunen kan medverka till att 
det blir permanent parkeringsförbud efter hela Kvarngatan och inte bara vid 
stora arrangemang.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- enligt förvaltningens förslag.

___________________ 
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SBU  § 64 Dnr 2014/217 36

VA-avgift gällande fastigheten, Gärdebyn 7:28, Rättvik

Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten Gärdebyn 7:28, begär i skrivelse 2014-04-04, att 
fullmäktige ändrar VA-taxan till att anpassas för obebodda fritidshus.
Under åren 2014 och 2015, prövades en VA-taxa för fritidshus, innebärande 
att samtliga fritidshus betalade dels en fast årsavgift och dels en 
schablonavgift för förbrukning, oavsett nyttjande.
Fr.o.m. 2016-01-01 är återigen den tidigare VA-taxan för fritidshus införd. 
Vilket innebär att fritidshus (liksom permanenthus) med vattenmätare betalar 
endast för faktiskt förbrukad mängd.

Förslag till beslut
- Ärendet avskrivs på grund av redan ändrade regler för fritidshus.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet avskrivs på grund av redan ändrade regler för fritidshus.

___________________ 

  

Sändlista: Fastighetsägare Gärdebyn 7:28
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SBU  § 65 Dnr 2017/846 00

Information – sammanträdesdagar 2018

Ärendebeskrivning 
Ordförande Hans Furn redovisar inplanerade sammanträdesdagar för 
samhällsbyggnadsutskottet 2018.

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Lägga informationen till handlingarna.

___________________ 
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