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6 Inledning till planeringsinriktningarna 
Översiktsplanens del 2 ger en beskrivning av de allmänna intressena i 

Rättviks kommun och hur hänsyn ska tas till dessa vid beslut om mark- och 

vattenanvändning.  

Avsnittet är tematiskt indelat. I varje temadel görs en redogörelse för de 

förutsättningar som gäller idag och en genomgång av de utmaningar 

kommunen står inför inom respektive område. Varje del avslutas med en 

sammanställning av planeringsinriktningar som ska vara vägledande vid 

beslutsfattande som rör fysisk planering på alla nivåer.  

Översiktsplanens planeringsinriktningar ska bidra till att utveckla Rättviks 

kommun i enlighet med den vision och de övergripande strategier som 

presenteras i den första delen av översiktsplanen; Del 1. Utmaningar och 

strategiska frågor. 

Översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. I de fall där det redan finns 

policydokument, riktlinjer eller dylikt hänvisas till dessa. Ofta finns också 

mer information om geografiska objekt att läsa på länsstyrelsens hemsida och 

via deras karttjänster (WebbGIS). Fördjupningar där förslag på mark-

användning framgår kommer att göras för kommunens primära serviceorter. 

Kartorna i översiktsplanen är översiktliga och bör inte läsas i en mer 

detaljerad skala än 1:50 000. 

 
Bild 2. Vy över Rättviken. Foto: Martin Litens. 
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7 Riksintressen 
Mark- och vattenområden ska användas till det de är mest lämpade för, enligt 

miljöbalkens 3:e kapitel. Riksdagen och statliga myndigheter kan peka ut 

områden som har stort värde för riket som helhet, så kallade riksintressen. I 

Rättviks kommun finns det ett flertal riksintressen. Dessa områden omfattar 

såväl bevarande- som exploateringsintressen och finns reglerade i miljö-

balkens 3:e och 4:e kapitel. Syftet med riksintresseområden är att bevara eller 

utveckla de specifika värden som finns i områdena så att de kvarstår för 

framtida generationer.  

Riksintressen ska beskrivas i den kommunala översiktsplaneringen så att det 

blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen. Utpekade Riksintressen 

anger vilka värden i ett område som ska prioriteras. Det innebär inte förbud 

mot exploatering, utan syftet är att skydda intresset från åtgärder inom eller 

utanför området som påtagligt kan skada värdet. Skyddet gäller åtgärder som 

innebär ändrad markanvändning. För pågående markanvändning är bestäm-

melserna rådgivande.  

Kommunens riksintressen presenteras översiktligt nedan, och beskrivs för-

djupat i följande kapitel. Vid en avvägning mellan två riksintressen som är 

oförenliga med varandra ska det riksintresse som på lämpligast sätt främjar 

en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt 

ges företräde. 

7.1 Siljan med omgivande sjöar 
Det geografiska området Siljansringen som består av Siljan och Orsasjön 

med sjöar och strandområden samt området utmed Oreälven, sjön Skattungen 

och Oresjön med området söderut över Gulleråsen och Boda kyrkby till 

Rättviks tätort utgör ett geografiskt riksintresse. Inom detta område ska 

besöksnäringen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 

särskilt beaktas i samband med ingrepp i miljön (miljöbalken 4 kap 2§).  

7.2 Skyddade vattendrag 
I norra delen av kommunen finns flera vattendrag som tillsammans utgör ett 

geografiskt intresse enligt 4:e kapitlet miljöbalken. Vattendragen är käll- 

eller biflöden till Voxnan och omfattas av förbud mot vattenkraftsutbyggnad 

(miljöbalken 4 kap 6§). 

7.3 Jord- och skogsbruk 
Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 

och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Jordbruksdriften i kommunen är till stor del småskalig och bedrivs ofta som 

komplement till andra näringar. I de norra delarna av kommunen är skogs-

innehavet mer storskaligt och till stor del ägt av skogsbolag. Skogsmark av 

betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan försvåra rationellt skogsbruk (miljöbalken 3 kap 4§). 

Begreppet riksintresse 

används om två olika typer 

av områden. De är dels 

geografiska områden (delar 

av våra kuster, fjäll och 

älvar mm) som anges i 4 

kap miljöbalken, dels om-

råden av riksintresse enligt 

3 kap miljöbalken och där 

12 nationella myndigheter 

har ett ansvar för att ange 

anspråk inom sina 

respektive ansvarsområden. 

Detta sker genom 12 lagar 

som ska tillämpas, t ex 

plan- och bygglagen och 

miljöbalken. 
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7.4 Naturvård 
Naturvårdsverket har pekat ut ett 20-tal naturmiljöer i kommunen som 

riksintressen (miljöbalken 3 kap 6§). Många av dessa har geologiska värden 

knutna till Siljansringen. De geologiska värdena är ofta kopplade till en rik 

flora och fauna till följd av kalkpåverkan. Det finns också flera värdefulla 

våtmarker i kommunen med status som riksintresse. Andra riksintressen är 

knutna till det öppna jordbrukslandskapet och hävdandet av detta. Riks-

intressena innebär inte förbud mot exploatering. Syftet är i stället att skydda 

områdena mot åtgärder som kan påtagligt skada värdena. Sådan prövning ska 

göras i samband med tillståndsansökningar, bygglov och liknande. 

7.5 Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av områden som hyser naturtyper 

och/eller arter som har ett stort bevarandeintresse inom EU. Alla Natura 

2000-områden är av riksintresse (4 kap 8§ MB). I Rättviks kommun finns 15 

utpekade Natura 2000-områden. Länsstyrelsens tillstånd krävs för ingrepp 

eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i dessa områden 

(7 kap 28 a § MB). Flera av dessa områden är skyddade med förordnanden 

enligt miljöbalken i form av naturreservat eller som biotopskyddsområden.  

7.6 Friluftsliv 
Naturvårdsverkets riksintresseutpekande för rörligt friluftsliv berör tre 

områden Rättviks kommun (miljöbalken 3 kap 6§). Dessa är Siljansområdet, 

Oreälven och del av Voxnan. Alla områden är värdefulla för natur- och 

kulturstudier, vandringar och fiske. Siljansområdet består av Siljans vatten-

system med angränsande mark och området kring Siljansringen. Bevarande-

värdet är främst knutet till kulturbygderna och vattendragen. För områden 

kring Oreälven och Voxnan är det viktigt att älvarnas nuvarande vatten-

kvalitet bibehålls och omgivande strandområden bevaras orörda.  

7.7 Kulturmiljövård 
Riksantikvarieämbetet har utsett ett antal kulturmiljöer av riksintresse i 

kommunen (miljöbalken 3 kap 6§). Dessa består av värdefulla bymiljöer och 

fäbodar med tillhörande brukningslandskap, bruksmiljö, kyrkomiljö, forn-

lämningsmiljöer och äldre vägsträckningar.  

Bebyggelsen inom riksintresseområdena ska beaktas som bebyggelsemiljöer 

enligt plan och bygglagens 2:a kapitlet 6§. Det innebär att bebyggelsens 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska 

skyddas samt att ändringar och tillägg ska göras så varsamt att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och värnas. I samband med detaljplanering kan 

byggnadsbestånd skyddas med skydds- eller varsamhetsbestämmelser.  

7.8 Kommunikationer 
I Rättviks kommun utgör riksväg 70 och 69 samt Dalabanan och järnvägs-

stationen i Rättviks tätort riksintressen för kommunikationer (miljöbalken 3 

kap 8§), utpekade av Trafikverket. Väg 70 är av nationell betydelse och 

viktig för transporter från Stockholm till och från Dalarna samt södra fjällen. 

Väg 69, mellan Falun och Rättvik, är av särskild betydelse för regional trafik. 

Dalabanan är av nationell betydelse och järnvägsstationen värdefull för 

resandeutbytet på såväl nationell som regional nivå.  
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Utanför kommunen samt länet är Dala Airport och hamnarna i Gävle och 

Söderhamn av betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Dessa 

anläggningar har också status av riksintressen. 

7.9 Energiförsörjning 
Energimyndigheten har pekat ut riksintressen för energiförsörjning. För 

Rättviks kommun berörs ett utpekat område för vindbruk väster om 

Gulleråsen. Vindbruksutpekandet är gjort utifrån vindförutsättningar, 

områdets storlek och avstånd till bebyggelse och med undantag för vissa 

natur- och kulturområden enligt miljöbalken. Den vindbruksplan som antogs 

av kommunfullmäktige 2011 ska revideras och antas som ett tillägg till 

denna översiktsplan.  

Hedbodberget öster om Furudal är idag bebyggt med 15 vindkraftverk. Ett 

antal andra områden har bedömts som värdefulla för vindbruk.  

 

 
Bild 3. Vindkraft i ledningarna. Foto: Sara Ottosson. Mostphotos. 

7.10 Totalförsvaret 
Försvarsmakten pekar ut riksintresse för totalförsvaret (miljöbalken 3 kap 

9§). Södra delen av kommunen, från byarna i södra kommundelen i en båge 

till Stumsnäs, berörs av en skyddszon kring en väderradarstation i Leksands 

kommun. Väderradarstationen är av riksintresse för totalförsvaret. Det 

svenska väderradarnätet ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till väder-

radarinformation, för att framställa allmänna väderprognoser och väderprog-

noser för luftfart, sjöfart och till exempel halkbekämpning på väg. Mätdatat 

distribueras också till lokala militära prognosenheter.   

Inom en radie av 5 kilometer kring stationen tillåts inga vindkraftverk och 

inom en radie av 5-20 kilometer krävs särskilt tillstånd för uppförande av 

vindkraftverk. Inom Rättviks kommun finns också andra områden av 

riksintresse för totalförsvaret som omfattas av sekretess. Dessa har inte 

markerats på karta. Länsstyrelsen har i alla planärenden som uppgift att 

bevaka försvarets intressen och säkerställa dialog med försvarsmakten när 

det är nödvändigt.  
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För att säkerställa Totalförsvarets riksintresse ska beslut, så som detaljplaner, 

bygglov, förhandsbesked och annat som rör objekt högre än 45 meter inom 

sammanhållen bebyggelse och högre än 20 meter utanför sammanhållen 

bebyggelse, sändas på remiss till Försvarsmakten. 

 
 

  

Planeringsinriktningar riksintressen: 

• Inom område av riksintresse får inte åtgärder vidtas som påtagligt 

kan skada riksintresset. 

• Inom områden av riksintresse ska riksintresset ges företräde framför 

andra allmänna och enskilda intressen vid planläggning eller 

tillståndsprövning av markanvändningen.  

• All verksamhet och utveckling i kommunen, liksom flertalet 

bevarandevärden återfinns inom Siljansringen, riksintresse enligt 4 

kap MB. Det behöver inte betyda att de står i konflikt, bara att 

hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivet och till de identifierade 

naturvärdena inom området. 

• För att bevara och utveckla värden hos de riksintressen som delas 

med grannkommuner ska samarbete och kunskapsutbyte ske med 

berörda kommuner. 

• Riksintresseområdet för kulturmiljövård vid Dansbodarna bör inte 

överlappas av riksintresset för Amungen. Detta för att den norra 

delen av fäboden också ska ingå i Dansbodarna.  

• Riksintresset för kulturmiljövård gällande Linnévägens sträckning 

bör utökas med hela Linnévägens sträckning.  
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8 Rättvik i regionen 
Behovet att se sin roll i en större region är allt viktigare i och med de globala 

trender som finns med ökad rörlighet, urbanisering och digitalisering. Det är 

därför viktigt med regionala samarbeten och ett större perspektiv. Dalarnas 

utveckling är viktig för såväl enskilda personer som för näringsliv och den 

offentliga sektorn. Det är ett regionalt intresse att Dalarna är så attraktivt som 

möjligt att bo och verka i.  

 

Figur 4. Rättvik i regionen och kommunens vanligaste pendlingsrörelser. 

8.1 Viktiga regionala frågor 
Rättviks kommun har ett strategiskt läge i Dalarna med närhet till både 

Falun/Borlänge, Mora och fjälldestinationerna. Vissa av de planfrågor som 

kommunen beslutar om kan få konsekvenser som sträcker sig utanför 

kommungränsen. Samverkan över kommun- och länsgränsen är därför också 

en del av kommunens samhällsutvecklingsarbete. 

Översiktsplaneringen är en av de forum kommunen har för att identifiera 

sådana regionala och mellankommunala frågor samt beskriva hur de ska 

hanteras. Nedan listas områden där samarbete med aktörer utanför den egna 

kommunen är viktigt. 
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 Besöksnäring 

Siljan är Sveriges sjätte största sjö och en sammanlänkande resurs som delas 

mellan Rättvik och flera andra kommuner. Siljan är viktig för den lokala 

identiteten, för besöksnäringen och för varumärket Dalarna.  

Det geologiskt intressanta området Siljansringen är även ett område av 

turistiskt värde som ligger över gränserna till Rättviks, Mora, Orsa och 

Leksands kommuner. Värdet består av en kombination av områdets natur- 

och kulturvärden som så tydligt avspeglas i den fysiska miljön.  

Det är viktigt att de värden som utgör den turistiska dragningskraften 

upprätthållas och utvecklas i nära samverkan mellan de kommuner som 

berörs. 

De viktigaste regionala frågorna för kommunen är besöksnäringen och 

kommunikationer. Dalarna är Sveriges fjärde största turistdestination och i 

ett regionalt perspektiv är Rättviks kommun en viktig länk i kedjan. Besökare 

lockas inte bara av kommunens evenemang och aktiviteter utan också av de 

miljöer som de möter. I Siljanområdet finns en stor blandning av miljöer med 

småskaliga byar, storskaliga blånande berg, levande fäbodar, storslagen natur 

och inte minst vackra utblickar. Landskapsbilden i regionen är unik med vida 

utblickar från höga höjder och över vattenspeglar. Landskapet utgör en stor 

potential för utveckling av natur- och kulturturism samt satsningar på kultur-

miljöer och rörligt friluftsliv. Besöksnäringen berör inte bara logi, mat, 

aktiviteter och handel utan ger även förutsättningar för andra branscher så 

som till exempel byggsektorn, verkstäder med mera. Besöksnäringen kan 

också vara en dörröppnare för etableringar och inflyttning, både i kommunen 

och i regionen.  

 Kommunikationer  

Eftersom Rättvik är en landsbygdskommun är kommunikationer och till-

gänglighet avgörande för hur väl kommunen ska lyckas vara attraktiv som 

både besöks- och boendeort. Då kommunen saknar större arbetsgivare, för-

utom offentliga verksamheter, kompletterar Rättviks kommun regionens mer 

industribaserade kommuner. Närheten till Dalarnas högskola och möjlig-

heterna till arbetspendling i regionen är också av vikt för kommunens 

utveckling. Rättvik är en stor kommun till ytan vilket gör att satsningar på 

kollektiva transportlösningar är mer utmanande. På regional nivå behövs det 

satsas på kommuner med en gles befolkningsstruktur och stora avstånd till 

service och arbete. I ett kortsiktigt perspektiv kan taxe- och zonindelning ses 

över så att det går att till rimlig kostnad åka kollektivt mellan byarna inom 

kommunen, som Furudal, Bingsjö och Boda kyrkby till/från centrala Rättvik, 

men även till större tätorter i regionen. Turtätheten för både buss och tåg är 

också en viktig fråga för möjligheterna till arbetspendling. För regionens 

utveckling är det också viktigt med direktförbindelse med tåg mot 

Mälardalen och Arlanda samt regional flygtrafik via Borlänge och Mora.  

I regionen finns olika arenor för samverkan kring effektiva och hållbara 

kommunikationer på väg och järnväg. Rättviks kommun ska, tillsammans 

med berörda inom regionen, vara delaktig i de frågor som rör järnvägens och 

riksvägarnas framtid. Även cykelfrågor kan vara intressanta att samarbeta 

kring regionalt. 
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 Vatten 

Effekterna av klimatförändringar kan resultera i förhöjda vattennivåer och 

översvämning av Siljan. Gemensamma insatser för att hantera effekterna av 

klimatförändringar och miljöpåverkan i regionens vattendrag kan bli aktuellt. 

Ore älv och Lopekrok är riksintresse för naturvård som delas med Orsa 

kommun. Flera av kommunens sjöar och vattendrag rinner också igenom 

andra kommuner och län. Kommunerna har ett ansvar att beakta miljö-

kvalitetsnormerna för vatten i prövningar och tillsyn. I vissa fall delas 

ansvaret med andra kommuner och samordning samt samverkan är nöd-

vändigt för att målen inom Vattendirektivet ska kunna nås (läs mer i 14.7). 

Flera sjöar och vattendrag har också tack vare sina naturvärden, kulturella 

värden eller betydelse för fisket pekats ut som värdefulla, eller särskilt 

värdefulla vatten. 

 Vindkraft  

Ett riksintresse för vindbruk finns över kommungränsen mot Orsa. Vindkraft 

ger viss påverkan på landskapet men också på närmiljön för de som bor eller 

vistas i närheten. För att ha insyn och möjlighet att påverka vindbruks-

etablering som kan komma att ha effekter även på andra kommuner, är det 

viktigt med god samverkan tidigt i processen. Vid anläggande av vindkraft 

ska hänsyn tas till påverkan på landskapet även i andra kommuner. 

 Stora opåverkade områden 

Stora opåverkade naturområden som endast obetydligt eller inte alls, 

påverkats av exploatering eller andra ingrepp, är viktiga att bevara. Dessa 

värden ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

påverka deras karaktär. 

I skogsområdena på gränsen till Leksands och Falu kommuner ligger 

utpekade stora opåverkade områden på båda sidor av kommungränserna. För 

att säkerställa att dessa områden ska kunna bestå är det viktigt att ha god 

dialog med grannkommunen vid alla ingrepp som kan beröra vildmarks-

karaktären inom områdena. 

 LIS-områden 

I översiktsplanen föreslås ett antal områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS). LIS-områden ger möjlighet att söka dispens från 

strandskydd med landsbygdsutveckling som särskilt skäl.  

Några av de föreslagna LIS-områdena ligger vid gräns mot grannkommun. 

När det blir aktuellt att hantera dispens enligt LIS i något av dessa områden 

ska den angränsande kommunen alltid informeras. Flera områden ligger 

utmed Siljans stränder och berör därmed övriga Siljanskommuner; Mora, 

Orsa och Leksand. Utmed stränderna till Skattungens norra sida, vid gränsen 

till Orsa kommun och vid sjön Amungen i Dalstuga, vid gränsen till Falu 

kommun, utpekas också LIS-områden. 

 Kommunal service, skola och verksamhet 

Redan idag finns samarbeten mellan Rättvik och närliggande kommuner 

kring ansvarsfrågor, exempelvis kring vuxenutbildning, VA-frågor och 

vägar. För att Rättvik samhälle ska utvecklas och även i framtiden kunna 

erbjuda invånarna god och hållbar service kan det bli aktuellt att utöka 

samverkan med närliggande kommuner. Genom organiserad samverkan kan 



       
      

       
 

36 

 

kommunen försäkra sig om större tillgång till kompetens, arbetskraft och 

resurser och kan därmed erbjuda bättre service till sina invånare.  

 

Planeringsinriktningar regionala frågor: 

• Kommunen ska verka för att tillgängliga, energisnåla och 

samordnande transportlösningar utvecklas i regionen. 

• Kommunen ska medverka till utveckling av infrastrukturen såväl 

inom länet som till angränsande län. 

• Kommunen ska verka för en regional utveckling av Dalabanan med 

utbyggnad till dubbelspårig järnväg.  

• Kommunen ska i samverkan med grannkommunerna underlätta för 

arbetspendling, särskilt med kollektiva färdmedel. 

• Kommunen ska medverka till att Siljanbygdens speciella kvaliteter 

utvecklas i samverkan med grannkommuner. 

• Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen för att 

skapa sammanhängande gång- och cykelstråk/-leder. 

• Kommunen ska samverka med grannkommuner och regionen kring 

besöksnäring och evenemang. 

• Kommunen ska utöka samverkan kring planering av åtgärder i 

gemensamma vattendrag och sjöar. 

• Samråd om vindkraftsetableringar och samverkan i planering av 

vindkraft ska genomföras. 

• Kommunen ska fördjupa samarbeten för att kunna erbjuda kommunal 

service av hög kvalitet. 

• Ingrepp som kan påverka den orörda karaktären inom stora 

opåverkade områden över kommungränsen ska samrådas med berörd 

kommun.  



       
      

       
 

37 

 

9 Befolkningsutveckling och arbetstillfällen 
Antalet invånare i Rättvik uppgick i december 2018 till 10 907 personer.    

Av befolkningen bor 10 % i Ore respektive Boda församlingar och 80 % i 

Rättviks församling. Fördelningen mellan könen är jämn med ungefär lika 

många kvinnor som män. Antalet äldre kommuninvånare växer och 

befolkningen i åldrarna 55–74 uppgår till drygt en tredjedel av antalet 

kommuninvånare. Medelåldern i Rättviks kommun var 2016 den sjunde 

högsta bland Sveriges kommuner.  

Trots att antalet födda understiger antalet döda har invånarantalet varit 

relativt konstant under 2000-talet, tack vare en positiv inflyttning till 

kommunen. Den befolkningsutveckling som kommunen låtit SCB ta fram 

spår en liten ökning av befolkningen fram till år 2030. I prognosen anges 

invandringen som en osäkerhetsfaktor, dels på grund av osäkerhet kring 

invandringens omfattning de kommande åren, dels på grund av osäkerhet 

kring sekundärförflyttningar. Finns det arbeten finns det också 

förutsättningar att stanna kvar i den kommun man invandrat till. Så såg det 

till exempel inte ut under invandringsvågen på 1990-talet.  

Utmaningen för Rättvik är att få ungdomar, yngre vuxna och barnfamiljer att 

flytta till kommunen och få dem att stanna kvar. För att öka befolknings-

underlaget och bredda åldersstrukturen är möjligheterna till arbete och 

boende grunden. Inom den närmsta framtiden kommer såväl den offentliga 

sektorn som det privata näringslivet att behöva föryngras. Arbetstillfällena 

behöver inte finnas inom kommunen. I och med de större arbetsmarknads-

regionerna finns möjlighet till arbete i hela regionen om det finns goda kom-

munikationer. Redan idag veckopendlar många mellan bostad i Rättvik och 

arbetet i Stockholm, Oslo eller andra större städer. Genom effektiva och 

miljövänliga transporter, för både människor och varor, kan kommunens 

attraktionskraft öka. 

Med en stor andel äldre i kommunen förväntas behovet av personal inom 

hemtjänsten och vårdyrken att öka. En annan bransch där framförallt 

säsongsarbete kan erbjudas är inom hotell och restaurang. På sikt kommer 

mer kvalificerade arbeten att kunna erbjudas till följd av framtida pensions-

avgångar. Det gäller såväl kommunala arbetsplatser som det privata närings-

livet. För att täcka behovet av specialistkompetenser kan det också bli 

aktuellt med större samverkan över kommungränsen.  

 

Planeringsinriktningar befolkningsutveckling: 

• Kommunen ska aktivt arbeta med att visa upp och tillgängliggöra 

mark och bostäder tillsammans med arbetsmöjligheter och 

fritidsutbud. 

• Kommunen ska aktivt arbeta med och anpassa bostads- och 

kompetensförsörjning mot aktuella befolkningsprognoser. 

Se även avsnitt om 

näringsliv och 

bebyggelseutveckling. 

 

17%

51%

31%

Åldersfördelning

18 år ≤ 19-64 år 65 år ≥
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10 Bebyggelseutveckling  
Att skapa goda möjligheter för attraktivt boende i är en förutsättning för att 

Rättviks kommun ska kunna förbli en attraktiv bostadsort för både nuvarande 

och tillkommande invånare. 

Tillgång till ett varierat bostadsbestånd av kvalitet bidrar till kommunens 

attraktivitet och ger grunden till en positiv tillväxt och utveckling. Långsiktig 

boendeplanering är därför en strategiskt viktig fråga för kommunen.  

 

Bild 4. Lerdal. Foto: Martin Litens. 

10.1 Bostadsmarknaden  
Enligt SCB:s data från 2017 finns cirka 5 400 bostäder i Rättviks kommun. 

Av dessa är cirka 68 % bostäder i småhus och cirka 30 % i flerbostadshus. I 

andelen småhus ingår även många fritidshus som används delar av året. 

Merparten av bostadsbeståndet är av äldre datum. Nyproduktionen av 

småhus har de senaste åren uppgått till mellan 5 till 10 nya villor per år. 

I Rättviks tätort råder brist på lägenheter i flerbostadshus. Många äldre vill 

lämna sin gård eller villa för ett bekvämare boende med närhet till service på 

äldre dagar. För ungdomar som vill flytta hemifrån behövs också små lägen-

heter. Tillgången på lägenheter motsvarar inte efterfrågan och i nuläget finns 

knappt några lediga lägenheter i centrala lägen. Det saknas också tillgång till 

olika former av trygghetsboenden för äldre som vill bo bekvämt på med 

tillgång till gemensamhetsutrymmen för samvaro.  

Kommunen behöver få igång byggandet av framförallt flerbostadshus för att 

kunna erbjuda alternativ på bostadsmarknaden. Framför allt efterfrågas såväl 

mindre som större lägenheter i flerbostadshus med hög tillgänglighet samt 

närhet till service och kommunikationer. Genom ett större utbud av olika 

boende- och upplåtelseformer ökar rörligheten på bostadsmarknaden och 

med det även möjligheten för den enskilde att hitta lämplig bostad.  
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 Framtida bostadsbehov 

Rättviks kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att säkra att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för 

bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt 

plan- och bygglagen (PBL) och utgöra stöd i arbete med bostadsbyggande 

och utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.  

Det behov av bostäder som presenteras kommer vara underlag till 

markanvändning i de fördjupningsarbete som planeras för kommunens 

primära serviceorter. 

Just nu bedömer kommunen att planberedskapen för att bygga nya bostäder i 

småhus är relativt god. Det finns flera detaljplanerade områden avsedda för 

småhus i kommunen, framför allt inom tätortsnära områden och i centrala 

Rättvik, Lerdal-Gärdebyn, Vikarbyn och Furudal. Sammanlagt finns detalj-

planerad mark för drygt 250 småhus.  

Ett fåtal befintliga detaljplaner möjliggör byggandet av flerbostadshus, 

samtliga av dessa på mark som ägs av kommunen eller Rättviks Fastigheter 

AB. Planuppdrag finns för ytterligare några planer. 

Vissa detaljplaner är gamla och intresset för att bygga på de planlagda 

platserna kan ha avtagit. I vissa av områdena saknas utbyggd infrastruktur i 

form av vägar och VA med mera.  

Nya detaljplaner behövs främst för byggandet av flerbostadshus i centrala 

eller tätortsnära lägen. Det gäller för såväl obebyggd mark som framtida 

omvandlingsområden.  

I kommande fördjupningsarbete för Rättviks kommuns primära tätorter 

kommer utbyggnadsområden pekas ut. 

10.2 Bebyggelseutveckling för bostäder 
Att utveckla bebyggelsen innebär att skapa nya ytor för bostäder i lockande 

lägen. Att utveckla bebyggelsen handlar också om att förvalta det befintliga 

och att tillåta redan befintliga bostäder att utvecklas på ett sätt som utgör en 

fungerande helhet. 

 Planering av nya områden för bostäder 

Vid planering av nya områden för bostäder ska innehållet komplettera 

befintligt utbud så att Rättviks kommun totalt sett kan erbjuda ett brett urval 

av boendeformer av hög kvalitet. 

Planläggning ska utgå från platsens förutsättningar och med stor hänsyn till 

befintlig bebyggelse och kvaliteter i området. Likaså är det angeläget att 

områdena utformas som trygga och säkra boendemiljöer för alla. 

För en långsiktigt hållbar utveckling ska befintlig infrastruktur utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Möjligheterna till förtätning i anslutning till befintlig 

bebyggelse bör alltid övervägas. Vid förtätning i tätorterna är det samtidigt 

viktigt att utveckla ytor för gemenskap och möten.  

Ny bebyggelse ska planeras så att den uppmuntrar hållbara resesätt. 

Förtätning och yteffektiv bebyggelse kräver färre resor med bil jämfört med 

utspridd bebyggelse. I de fall där exploatering sker i mer perifera lägen bör 
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den kopplas mot kollektivtrafikstråk och/eller ett genomtänkt gång- och 

cykelvägnät. 

Närhet till grönska är en av Rättviks starkaste tillgångar för att skapa 

attraktiva boendemiljöer. Det är av stor vikt att grönområden bibehålls och 

utvecklas. Natur och fritidsområden bör finnas nära alla Rättviks invånare.  

 

Bild 5. Vy över Siljan. Foto: Martin Litens. 

 Planering på landsbygden 

Ny bebyggelse och kompletterande anläggningar ska kunna byggas i 

kommunens många mindre byar och tätorter. Vid byggnation av enstaka 

bostadshus på landsbygden sker prövning via bygglov. Läs mer under rubrik 

Bebyggelsereglerande bestämmelser. 

Inom vissa delar av Rättviks kommun är många mindre, men tätbebyggda 

byar inte detaljplanelagda. I dessa uppstår idag ofta diskussion om hur 

marken ska användas, vilka ytor som ska lämnas öppna för jordbruk och 

landskapsbild och på vilket sätt ut- och tillbyggnad på befintlig bebyggelse 

ska tillåtas.  

För att säkerställa att dessa områden skyddas samt för att tydliggöra deras 

värden och möjligheter för om-, ny- och tillbyggnation samt hur bygglov kan 

beviljas, kan de regleras exempelvis med områdesbestämmelser. Syftet med 

områdesbestämmelser är att se till att översiktsplanens intentioner följs i 

områden som inte behöver detaljplaneras. Det handlar bland annat om att 

skapa tydlighet och underlätta vid ny-, om och tillbyggnadsärenden samt 

säkra en likvärdig och rättvis bedömning över tid. Områdesbestämmelserna 

genomgår, likt en detaljplan, en process med samråd och granskning vilket 

ger de boende möjlighet till insyn och påverkan. 

Områdesbestämmelser utformas utifrån behoven och förutsättningarna på 

platsen och tydliggör hur kommunen vill att marken inom området ska 

användas och vilka restriktioner som ska gälla.  

Då bykaraktären och/eller de öppna landskapen har stora värden (läs mer i 

avsnitt om kulturmiljö och landskapsvärden) är det inte alltid lämpligt att 

LÄS MER!  

”Bygga på landsbygden 

och i byar”. Utgiven av 

byggnadsnämnderna i 

norra och västra Dalarna. 
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tillbyggnader med mera kan göras utan bygglov. Utan den prövning och 

dialog med grannar som bygglovsprocessen utgör finns risk för att de värden 

som finns i dessa miljöer förvanskas. Detta skulle kunna regleras i 

områdesbestämmelser.  

 

Bild 6. Östbjörka. Foto: Martin Litens. 

10.3 Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) 
Kommunen kan sedan 2009 genom sin översiktliga planering peka ut 

områden med utökade möjligheter till dispens från strandskyddet. Syftet med 

LIS-områden är att långsiktigt stimulera och öka förutsättningarna för den 

lokala utvecklingen genom att ge ökad möjlighet till bebyggelse och 

anläggningar i lägen nära vatten. 

Som en del av översiktsplanen ingår kommunens utpekande av LIS-områden. 

LIS-områdena presenteras mer utförligt i det separata dokumentet 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – del av översiktsplan för Rättviks 

kommun. 

I Rättviks kommun ska möjligheten till differentierat strandskydd användas 

för att: 

• öka befolkningen på landsbygden och i byarna 

• ge underlag för att behålla och utveckla befintlig service 

• öka landsbygdens attraktivitet för turism och fritidsverksamhet  

Inom LIS-områden ska marken vara lämplig att bebygga, farbar väg finnas, 

vatten- och avloppsförsörjningen långsiktigt klaras samt hänsyn tas till 

värdefulla natur- och kulturmiljöer och hälso- och säkerhetsaspekter.  

Inom de utpekade LIS-områdena föreslår Rättviks kommun att det ska vara 

möjligt att använda det särskilda ”LIS-skälet” för att upphäva strandskyddet i 

ett enskilt ärende, eller inom en detaljplaneprocess. Att ett område är 

redovisat som LIS-område i översiktsplanen innebär dock inte att 

strandskyddet är upphävt eller att dispens inte behöver sökas. Prövningen 

sker alltid i det enskilda ärendet. Läs mer om strandskydd i kapitel 14. 
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10.4 God bebyggd miljö och gestaltning 
Med god gestaltning avses såväl bebyggelsestruktur som enskilda byggnader 

och omgivande närmiljö. Varje plats är unik och det gäller att avläsa platsens 

identitet, historia, topografi och landskapets karaktär när området ska detalj-

planeras, bygglov eller andra tillstånd ges. Placeringen av huskroppar, hus-

volymer, materialval och färgsättning ska tillsammans skapa en enhet som 

både smälter in och skapar ett mervärde i omgivningen. En ny byggnad eller 

byggnadsdel som uppförs kommer att för lång tid finnas kvar. Det gäller 

därför att byggnaden uppfattas som en del av den omgivande miljön 

samtidigt som den har ett egenvärde.  

Det är särskilt viktigt att ha kunskap om traditionella bystrukturer, gårds-

miljöer och byggnader. Lika viktigt är att kvalitéer i nyare byggnader beaktas 

i form av volymer, stildrag, utformning och utförande. Förändringar av 

topografin påverkar också helhetsbilden. Allt för stora utfyllnader i sluttande 

terräng gör att en byggnad kan bli mycket dominant och förtar intrycket av 

helhetsverkan.  

 Energismarta material 

Träet är ett levande material och betydligt lättare än betong och stål. 

Flerbostadshus som byggs i trä har en rad miljöfördelar framför traditionella 

hus i betong. Det går åt mindre energi att producera hus med trästomme än 

andra material, träet binder koldioxid under lång tid och när det är dags för 

rivning kan träet användas som energiråvara. Kommunfullmäktige har 

antagit en träbyggnadsstrategi som bland annat anger att det kommunala 

fastighetsbolaget alltid ska överväga att bygga nya hus med stomme av trä. 

Energismarta material, byggmetoder och uppvärmningssätt inom bostads-

sektorn bör uppmuntras liksom uppvärmning med hjälp av förnyelsebara 

energikällor som vindkraft och solfångare.  

 

Bild 7. Fäbod i trä. Foto: Maria Brun Thegerström, Mostphotos.  

LÄS MER!  

”Mer byggande i trä”. 

Träbyggnadsstrategi för 

Rättviks kommun. Antagen 

av KF 2012.04.19. 
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10.5 Bebyggelsereglerande bestämmelser  
All planering av bebyggelse styrs av plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Den som vill bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnad ska söka bygglov. 

Bygglov utfärdas av kommunen. Samhällets krav på bygglov varierar 

beroende på byggnadens användning och läge.  

Utanför områden med detaljplan behövs normalt inte bygglov för byggnader 

som ska användas för näringsverksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller 

fiske. Även för befintliga en- och tvåbostadshus gäller vissa lättnader i 

områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Inom så kallat 

sammanhållen bebyggelse krävs däremot bygglov för många åtgärder. 

För bebyggelse i större grupper, inom sammanhållen bebyggelse eller en-

staka byggnad med stor omgivningspåverkan krävs i allmänhet reglering 

med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplaner och områdesbestäm-

melser är juridiskt bindande och används för att reglera hur ett område ska 

bebyggas. I en detaljplan/områdesbestämmelse kan bygglovsplikten minskas 

eller höjas. 

 Fördjupningar av översiktsplanen 

Den vindbruksplan som antogs av kommunfullmäktige 2011 ska revideras 

och antas som ett tillägg till denna översiktsplan. I vindbruksplanen pekades 

sex områden ut som lämpliga för vindbruk, med en viss prioritetsordning för 

utbyggnad. Hedbodberget är redan bebyggt med 15 vindkraftverk, därefter 

bedöms Broboberget som lämpligt att byggas ut. Lannaberget och Svinberget 

Planeringsinriktningar bebyggelseutveckling: 

• Nyttjandet av förnyelsebara energikällor och energismarta material, 

byggmetoder och uppvärmningssätt inom bostadssektorn ska 

uppmuntras.  

• Större nybyggnadsområden ska lokaliseras i närhet till befintliga 

kommunikationer, service och infrastruktur.  

• Det ska finnas markberedskap och detaljplanerad mark som medger 

ett varierat utbud av bostäder i kommunens samtliga primära 

serviceorter (Rättvik, Vikarbyn, Boda kyrkby och Furudal). 

• Småskalig förtätning och nytillkommen bebyggelse utanför tätorterna 

ska alltid lokaliseras med hänsyn till platsens förutsättningar, den 

lokala karaktären och befintlig jordbruksmark. 

• Siljansbygdens unika värden ska tas tillvara för att möjliggöra 

attraktiva boenden på landsbygden. 

• Utbyggnadsområden och riktningar för bostäder ska pekas ut i 

fördjupningsarbetet för kommunens primära serviceorter. 

• I samband med planering och byggande ska gestaltningsfrågor 

beaktas. Detta avser såväl bebyggelsestruktur som enskilda 

byggnader och omgivande närmiljö. 

• I samband med planering och byggande ska eventuella effekter av 

klimatförändringar klarläggas och vägas in. 

• Områden med stor efterfrågan ska i första hand kompletteras med ny 

bebyggelse genom utbyggnad på ett sammanhållet och planerat sätt. 
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kan därefter byggas och i tredje hand kan Grundåsmoren och Radaberget tas 

i anspråk för vindbruk.  

Vindbruksplanen innehåller riktlinjer för etablering av vindkraftverk i hela 

kommunen. Riktlinjerna finns i form av generella riktlinjer och särskilda 

sådana för etableringar inom föreslagna vindbruksområden. Inom utpekade 

områden för vindbruk prioriteras vindkraftverk och skogsbruk. Byggandet av 

bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder för etablering av 

vindkraft tillåts inte. 

Fördjupningar av översiktsplanen bör göras för kommunens primära 

serviceorter – Rättvik, Boda kyrkby, Furudal och Vikarbyn. I detta 

fördjupningsarbete kan den långsiktiga strategin för mark- och 

vattenanvändningen i varje enskild tätort läggas fast och stödjas av 

vägledande formuleringar för hur dessa områden kan utvecklas. 

 
Bild 8. Furudals bruk. Foto: Martin Litens. 

 Byggnadsförbud kring allmänna vägar  

Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte byggnader, 

tillbyggnader eller andra anläggningar uppföras utan länsstyrelsens tillstånd. 

Man får heller inte vidta åtgärder som inverkar negativt på trafiksäkerheten, 

inom detta område. Länsstyrelsen kan föreskriva att detta avstånd får utökas 

om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten. I Rättvik gäller utökat 

byggnadsförbud till 30 meter längs riksvägarna 69 och 70 samt utmed 

länsväg 301 mellan riksväg70 och Ingels. 

 Höjdbegränsningar  

Höga verk som torn och master kan utgöra flyghinder eller störa olika typer 

av kommunikationssystem. Kring Dala Airport i Borlänge och Mora Siljan 

flygplats behövs därför hinderfria så kallade instrumentprocedurytor som 

påverkar stora delar av Rättviks kommun. Ytorna benämns MSA, eller 

Minimum Sector Altitude, och är i sin tur uppdelade i sektorer utifrån den 

begränsande flyghöjden. I större delen av kommunen uppgår den hinderfria 

höjden till 670 meter över havet. För delar av kommunen är gränsen satt till 

640 meter respektive 880 meter över havet.  
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Höga byggnader, master och torn kan också utgöra hinder för försvars-

maktens spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. I Rättviks 

kommun finns områden av riksintresse för totalförsvaret som omfattas av 

sekretess. Generellt gäller att objekt inom sammanhållen bebyggelse/ 

tätbebyggelse som är högre än 45 meter eller utanför dessa områden högre än 

20 meter ska remitteras till försvarsmakten.  

Södra delen av kommunen, från byarna i södra Rättvik i en båge till 

Stumsnäs, berörs av skyddszonen kring en väderradarstation i Leksands 

kommun. Inom en radie av 5 km kring stationen tillåts inga vindkraftverk 

och inom en radie av 5-20 km krävs särskilt tillstånd av försvarsmakten för 

uppförandet av vindkraftverk. Väderradarstationen är av riksintresse för 

totalförsvaret.  

 

  

Planeringsinriktningar bebyggelsereglerande bestämmelser: 

• Områdesbestämmelser, eller annan övergripande reglering ska tas 

fram för flera av kommunens sammanhängande kulturhistoriskt 

intressanta områden. 

• Fördjupningar av översiktsplanen där markanvändningen framgår ska 

tas fram för Rättviks tätort, Boda kyrkby, Furudal och Vikarbyn. 

• Detaljplaner, förhandsbesked och lov som möjliggöra höga objekt 

(högre än 45 inom sammanhållen bebyggelse, högre än 20 m utanför 

sammanhållen bebyggelse) ska samrådas med Försvarsmakten. 
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11 Näringsliv, service och verksamheter 
God tillgång till arbete och service är en förutsättning för att människor ska 

kunna bo och leva i Rättvik. Näringslivet i kommunen har haft en positiv 

utveckling under de senaste åren, men att erbjuda kommersiell och offentlig 

service i tätorterna på landsbygden är en större utmaning att hantera. 

11.1 Näringsverksamhet 
Rättviks näringsliv utgörs av många små och kreativa företag. Entreprenör-

skapet är starkt och jämfört med andra kommuner inom Dalarnas län brukar 

nyföretagandet vara högt. Utmärkande är också andelen företagsamma 

kvinnor och unga företagsamma personer, där Rättvik ligger långt över 

genomsnittet för länet och ofta även landet.  

Historiskt finns förklaringen till kommunens entreprenörskap troligen i jord-

brukslandskapets aktörer. Marken i kommunen är bördig, och jord och skog 

har alltid varit starka beståndsdelar i människors försörjning. Under den 

senare delen av 1800-talet anslöts järnvägen till kommunen, vilket lade gro-

grunden för jord- och skogsbrukare att utveckla ett ytterligare ben till sina 

verksamheter – turism. Under åren har mängder av idéer med bäring på jord, 

skog och turism testats, många gånger med lyckade resultat. Branscherna 

som de lokala entreprenörerna idag verkar inom är framförallt bygg, handel, 

trä, skog, jordbruk, turism och tjänsteindustri.  

Näringslivet är under tillväxt och landsbygdsorten Rättvik står sig stark i 

flera avseenden jämfört andra landsbygdskommuner i samma storlek. Vid 

branschanalyser av näringsliv delas normalt sysselsättningen upp i kate-

gorierna ”Tillverkande”, ”Företagsstöd” och ”Ortsservice” (SCB 2017). 

Nedanstående bild visar att sammansättningen för Rättviks kommun i mångt 

och mycket liknar sammansättningen i en välmående storstadsort. 

Förutsättningen för spinn-off effekter vid etablering av exempelvis ett 

tillverkande företag är hög, vilket innebär ytterligare tillskott i form av 

ortsservice och företagsservice. 

 

34%

33%

33%

Storstadskommun

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

10%

10%

80%

Landsbygdskommun

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande
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En av anledningarna till denna, för en landsbygdskommun något ovanliga 

fördelning är besöksnäringens framträdande roll. Den är Rättviks kommuns 

största näring, inräknat dess alla kringverksamheter, och utgör därmed 

grunden för många av de andra näringarna. Besöksnäringen utvecklas i första 

hand genom samarbete och samverkan inom branschen. Genom Visit 

Dalarna sker samverkan över kommungränserna och Visit Rättvik, en lokal 

destinationsorganisation, är under bildande. 

Kommunens näringsidkare samverkar i olika nätverk för att stärka före-

tagandet, exempelvis inom Företagarna i Rättvik. Stugbyar, hotell, 

konferensanläggningar och campingar samarbetar inom föreningen Bo i 

Rättvik för att finna nya sätt att dra nytta av varandra, locka besökare och öka 

servicen på orten. Rättviks Handel är en ideell förening som driver 

utvecklingsfrågor kring handelsfrågor och ökad attraktivitet för handeln.  

För samverkan mellan näringsliv och kommunen har föreningen Närvik 

bildats, som vill verka för att främja näringslivet i Rättvik. Föreningens syfte 

är att arbeta med övergripande insatser för kommunens samtliga närings-

idkare.  

 

Planeringsinriktningar näringsliv: 

• Kommunen ska säkerställa markreserv för näringslivets olika behov 

genom strategiska markinköp. 

• Kommunen ska medverka till god tillgång till mark, lokaler och 

viktig infrastruktur för näringsidkare inom olika branscher. 

• Funktionsblandning med lokaler för verksamheter som kontor och 

handel kan lokaliseras till både flerbostadshus och småhus om 

verksamheten inte har miljöpåverkan på omgivningen. 

• Förutsättningarna för entreprenörskap ska beaktas i allt planarbete. 

• Besöksnäringens värden och utvecklingsbehov ska prioriteras i 

samhällsutvecklingen. 

• Kommunen ska medverka till att skapa välkomnande och informativa 

rastplatser samt god skyltning för besökare. 

• Hållbarhet och innovativa samverkanslösningar ska prioriteras i 

mark- och vattenanvändningen för näringslivet. 

•  

24%

43%

33%

Rättviks kommun

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

5%

70%

25%

Avfolkningskommun

Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande
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11.2 Kommersiell service 
Kommersiell service så som livsmedelsaffärer, caféer och butiker finns i 

Boda kyrkby, Bingsjö, Dalfors, Furudal och Vikarbyn. Rättviks tätort har 

fullstora livsmedelsaffärer och livsmedelsförsäljning finns också i anslutning 

till bensinstationer. Hittills har centrala Rättvik kunnat erbjuda ett relativt 

stort utbud av specialbutiker och restauranger sett till befolkningens storlek.  

 

Bild 9. Storgatan. Foto: Martin Litens. 

Det är av stor vikt att befintlig service kan behållas och utvecklas. Idag har 

kommunen vikande befolkningsunderlag i Orebygden samtidigt som medel-

åldern är hög. Handlarna i flera av de mindre byarna har också svårt att få 

verksamheterna att gå ihop. Lanthandeln utgör en viktig servicepunkt för 

många i kommunen och erbjuder service i form av post- och paketservice, 

utlämning av apoteksvaror, spelombud, ombud för systembolaget samt 

möjligheter att ta ut kontanter. Lanthandeln har också sociala värden som 

lokal mötesplats. Kommunen startade för ett antal år sedan Centrumgruppen, 

en samverkansgrupp för utveckling av Rättvik, Furudal, Vikarbyn och Boda 

kyrkby. 

 

Planeringsinriktningar kommersiell service: 

• Befintlig service ska stöttas genom att underlätta byggandet av nya 

bostäder och lokaler i anslutning till primära serviceorter och 

utvecklingsstråk. 

• Kommunen ska skapa förutsättningar till utveckling av den lokala 

handeln i samarbete med handlarna på orten. 

• Områden för ny handel lokaliseras lämpligen till verksamhets-

områden eller till bottenvåningarna i centralt belägna bostadshus i 

tätorterna. Vid val av lokalisering ska typ av handel vara styrande.  

• Etableringar som innebär förstärkt service på landsbygden ska 

prioriteras högt. Detta inkluderar service såsom tankstationer, handel, 

post, utlämning etc. 

• . 

Centrumgruppen består av 

representanter från Svensk 

Handel, Boendegruppen, 

Företagarna, Krögarnät-

verket, näringsidkare från 

Stora respektive Lilla in-

dustriområdet, handikapp-

rådet, pensionärsrådet och 

kommunen  
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11.3 Skolor och förskolor 
I kommunen finns förskolor i Furudal, Boda kyrkby, Ingels, Vikarbyn och i 

Rättviks tätort. Samtliga förskolor tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Under år 

2019 kommer arbetet med att bygga en ny förskola i Söderås att inledas. 

Förskoleverksamheten kompletteras med pedagogisk omsorg där dagbarn-

vårdare tar emot barnen i sina egna hem.  

Kommunen har som målsättning att kunna behålla de byskolor som finns 

idag. I Furudal, Boda kyrkby, Ingels, Sätra, Vikarbyn och Söderås samt vid 

Nyhedsskolan i centrala Rättvik bedrivs skolverksamhet från förskoleklass 

till årskurs 5. Vid dessa skolor finns också fritidshem för elever i åldrarna 6-

13 år. Undervisning i årkurserna 6-9 bedrivs i Furudal och på Rättviksskolan. 

På Nyhedsskolan och Rättviksskolan finns också integrerad grundsärskola 

(årskurs 1-9) och fritidshem. På Nyhedsskolan finns även en särskild 

tillgänglighetsanpassad åldersintegrerad klass med fritidshem, för barn med 

astma och allergiproblem. 

Gymnasieskolan, Stiernhööksgymnasiet, erbjuder program bland annat inom 

naturbruk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Målet är att varje program 

ska vara ett spetsprogram inom sitt område. Gymnasiet har breddat sin 

verksamhet och ökat antagningen av elever, en ökning som beräknas fortsätta 

de närmaste åren.  

Idag lämnas och hämtas många barn/elever med bil vid skola, fritidshem 

eller förskola. Många barn tar sig också själva till fots eller med cykel till 

skolan. Samtidigt är skolskjuts med bussar och färdtjänst omfattande. Den 

yttre miljön är inte alltid utformad så att det finns utrymme för alla trafikslag 

och på flera skolor har trafiksäkerhetsproblem uppkommit. Om befolknings-

underlaget ökar ställer det krav på tillräckliga och ändamålsenliga lokaler för 

grundskolorna, där det redan idag finns ett behov av utbyggnad och tillgäng-

lighetsanpassning på vissa skolor. 

 

  

Planeringsinriktningar skolor och förskolor: 

• I samband med framtida nyproduktion av bostäder bör hänsyn tas till 

närhet till förskola och skola samt tillgång på lokaler för kommunal 

service. 

• Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns förutsätt-

ningar att ordna attraktiva och säkra gång- och cykelvägar samt god 

kollektivtrafik.  

• Bristande trafikmiljöer vid befintliga skolor ska ses över och 

åtgärdas. 

• Lokalisering av nya förskolor ska göras så att det finns tillgång till 

rymliga och pedagogiska utemiljöer.  

• Kommunen ska aktivt arbeta med och anpassa framtida behov av 

lokaler för skola och förskola mot aktuella befolkningsprognoser. 
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11.4 Äldreboende, vård och omsorg 
För äldre personer som bor kvar hemma finns olika former av hemtjänst i 

form av omvårdnad och service som varuleveranser, städning och tvätt. 

Andra former av insatser som kommunen tillhandahåller för att de äldre ska 

kunna bo kvar i sin hemmiljö är färdtjänst, bostadsanpassning, dagverksam-

het, trygghetslarm och anhörigstöd. Dagverksamhet finns också för funk-

tionshindrade.  

Äldre och funktionshindrade med stora behov av omvårdnad och trygghet 

kan beviljas plats på äldreboende eller gruppbostad med tillsyn och stöd 

dygnet runt. Platser på dessa boenden erbjuds efter prövning av kommunens 

biståndshandläggare.  

 

Bild 10. Kvinna i äldreomsorgen. Foto: Martin Litens. 

Kommunen har och förväntas även fortsättningsvis ha en mycket stor andel 

äldre människor. Många bor i eget hus men vill gärna ha ett bekvämare 

boende på äldre dagar. Det ställer krav på bostäder med hög tillgänglighet 

och tillgång på träffpunkter för social samvaro. Ett mellanting mellan ett 

vanligt boende och särskilt boende utgör så kallade trygghetsboenden där det 

förutom det egna boendet ska finnas tillgång till gemensamma lokaler samt 

personal som ordnar med aktiviteter och erbjuder enklare service.  

Vid vårdcentralen i Rättvik finns läkarmottagning, distriktssköterskemot-

tagning, diabetesmottagning, barnavårdscentral, mödravårdscentral och 

folktandvård. De närmaste sjukhusen finns i Mora respektive Falun.  

 

Planeringsinriktningar äldreboende, vård och omsorg: 

• Kommunen ska bidra till att äldre har möjlighet att vara fysiskt, 

intellektuellt och socialt aktiva, genom att skapa mötesplatser och 

utforma samhället och den fysiska miljön utan hinder. 
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11.5 Kultur- och fritidsverksamhet 
Människan är gjord för att röra på sig och behovet av motions- och fritids-

aktiviteter har ökat med stillasittande arbete. Det är särskilt viktigt för barn 

och unga som sitter still i skolan eller framför en dator på fritiden. Boll- och 

isbanor, liksom skid- och motionsspår för spontanidrott finns på flera håll 

runt om i kommunens byar. Flertalet av dessa drivs av lokala idrotts-

föreningar. I anslutning till kommunens skolor finns dessutom enklare eller 

mindre idrottsanläggningar.  

Rättviks tätort har mycket god tillgång på fritidsanläggningar. Här kan man 

inom en radie på cirka 1,5 kilometer och därmed på promenadavstånd nå 

dryga 30-talet olika idrottsanläggningar och verksamheter. Båthamnar för 

fritidsbåtar finns i anslutning till många sjöar. Större hamnanläggningar finns 

i Furudal, Vikarbyn, Born och i Rättviks tätort.  

Rättviks kommun har ett rikt kulturliv. Det småbrutna odlingslandskapet 

kring Siljan med sina byar utgör i sig en viktig kulturattraktion. I kommunen 

finns flera hembygdsgårdar, enskilda byggnader och platser av stort 

kulturhistoriskt värde. Det finns också några levande fäbodar.   

Bland institutionerna kan nämnas Rättviksparken, Oreparken, kyrkorna i 

Rättvik, Boda och Ore, kapellen i Bingsjö och Dådran, Dalhalla, Kulturhuset, 

Folkmusikens hus, Ungdomens hus, Vasabiografen och Ovanmyra 

missionshus med musikframträdanden. En rad evenemang med kulturella 

inslag återkommer årligen. Till de mer kända hör konserter i Dalhalla, 

Bingsjöstämman, musiklägret Ethno, Musik vid Siljan och Konst kring 

Siljan.  

Kulturhuset i Rättvik inrymmer bibliotek, naturmuseum, konsthall, bildarkiv 

samt hörsal där det arrangeras program för alla åldrar. I Furudal och Boda 

kyrkby finns biblioteksfilialer.  

 

11.6 Delaktighet, offentliga miljöer och mötesplatser 
Möjlighet för människor att kunna påverka och vara delaktiga i samhället är 

en kärnfråga för ett demokratiskt samhälle. Medborgarnas delaktighet och 

möjlighet till inflytande skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper och 

berörs av en rad olika faktorer som exempelvis tillgång till arbete, utbildning, 

föreningsliv, kultur, sociala nätverk, information och ekonomisk standard. I 

SCB:s medborgarundersökning som genomfördes 2017 redovisas ett nöjd-

inflytande-index på 44, vilket visar att kommunen behöver förbättra sitt 

arbete med demokratifrågorna. Kommunen behöver särskilt arbeta med 

Planeringsinriktningar kultur- och fritidsverksamhet: 

• Utrymme till kultur- och fritidsverksamhet, spontanidrott och 

vardagsmotion ska finnas i varje serviceort. 

• Skolornas tillgång till idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser 

ska tillgodoses. 

• Bra cykelvägar och god kollektivtrafik ska finnas till de större 

idrottsanläggningarna i kommunen. 

• Marktillgång för framtida utveckling ska finnas runt motions- och 

idrottsanläggningar. 

Bland kommunens levande 

kulturmiljöer kan nämnas; 

Furudals bruk, Norrboda 

gammelstad, Boda 

Gammelgård, Ollas Ollas 

gård i Gärdsjö, Gärdsjö 

kulturlandskap, Matsgården 

i Östbjörka, Skräddar-

gården i Stumsnäs, 

Ärteråsen, Karl Tövåsen, 

Prästbodarna, Rättviks 

gammelgård och 

Kyrkudden med kyrkomiljö, 

tiondebod och kyrkstallar.  

 

SCB:s betygsindex under 40 

klassas som ”inte godkänt”. 

Gränsen för ”nöjd” går vid 

55 och 75 eller högre tolkas 

som ”mycket nöjd”.   
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faktorerna ”förtroende” och ”påverkan” och stärka de yngre medborgarnas 

upplevelse av möjligheten till inflytande. 

Flera byar har en bystuga för möten och sammankomster. Vanligen fungerar 

byns korsningspunkter som torgytor och som mötesplatser där man stannar 

till och samtalar. I serviceorterna är butiken, tankstället, skolan och kiosken 

naturliga mötesplatser. Vackra utsiktspunkter är också attraktiva 

mötesplatser.  

De offentliga miljöerna i kommunen utgör viktiga platser för social samvaro 

och mänskliga möten. Bullriga eller svårtillgängliga miljöer upplevs som 

oattraktiva medan vackra lågfartsgator, parker och torg drar till sig många 

besökare. Utformningen och tillgängligheten har med andra ord stor 

betydelse för möjligheten till mänskliga möten. Det är särskilt viktigt i en 

besökskommun som Rättvik att de offentliga miljöerna upplevs som 

tilltalande. Detta gäller även under den kalla och mörka delen av året. Gator 

och torg måste också förses med möblemang som sittplatser, papperskorgar, 

cykelställ och liknande samt belysning om de ska locka till möten. Offentliga 

miljöer i serviceorterna bör också ges en enhetlig utformning.  

 

  

Planeringsinriktningar delaktighet, offentliga miljöer och 
mötesplatser: 

• Kommunens arbetssätt ska uppmuntra kommuninvånare att delta i 

samhällsplaneringen, t.ex. via dialog och samråd. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med att skapa tillgängliga, trygga och 

säkra miljöer för alla människor oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, 

såväl i den redan byggda miljön som vid nybyggnation. 

• Offentliga lokaler och mötesplatser ska vara tillgängliga för alla. 

• Kommunen ska arbeta med att skapa och utveckla kreativa miljöer 

för möten mellan olika generationer, t.ex. genom samlade utemiljöer 

för barn, ungdomar och vuxna. 

• De offentliga rummen ska ges en tilltalande utformning för att öka 

attraktionskraften i den redan byggda miljön.  

• Gestaltningsprogram för de offentliga rummen i serviceorterna bör 

tas fram. 

• Otrygga platser ska minimeras genom att t.ex. öppna upp för insyn 

och ha god belysning. 

• I de primära serviceorterna ska kommunen säkerställa att det finns 

tillgång till allmänna mötesplatser i vattennära lägen. 
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12 Trafik 
Ett välfungerande transportsystem är en viktig förutsättning för utvecklingen 

av samhället och goda kommunikationer underlättar vardagen för både 

människor och företag. Samtidigt kräver transportsystemen utrymme och 

medför problem med buller och utsläpp av luftföroreningar och olyckor. En 

stor utmaning är att begränsa transportsystemens klimatpåverkan och på så 

sätt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det räcker inte med 

ny teknik som ger effektivare fordon och en ökad andel förnybar energi för 

att nå målen. Det krävs även en förändrad syn på utformningen av samhället 

och infrastrukturen som påverkar våra resmönster och levnadsvanor.  

 

Bild 11. Tågstationen i Rättviks tätort. Foto: Martin Litens. 

12.1 Vägar och järnvägar 
Bilen har under årtionden gjorts till ett attraktivt val för resenären då den ger 

hög rörlighet och antalet bilar och bilresor har stadigt ökat. Trafiken på 

riksvägen genom centrala Rättvik uppgår till nära 9 000 fordon per vardags-

medeldygn. Lösningen för ett hållbart samhälle är inte att bygga fler vägar. 

Istället krävs det att tillgängligheten och rörligheten behålls genom satsning 

på attraktiva alternativ, så som väl fungerande kollektivtrafik, väl utbyggt 

gång- och cykelnät men även goda möjligheter till samåkning och bilpooler 

med mera. 

Genom Rättviks kommun löper riksvägarna 69 och 70, de större länsvägarna 

296 och 301 samt Dalabanan. Trafikverket ansvarar för utbyggnad, drift och 

underhåll av det statliga järnvägsnätet och de nationella stamvägarna, bland 

dem riksväg 70. Framtida investeringar i dessa kommunikationsleder 

bestäms i en nationell transportplan och fastställs av regeringen. Övriga 

riksvägar och länsvägar i länet ansvarar Region Dalarna för och prioritering 

av åtgärder på dessa vägar sker via Länstransportplanen. Kommunen an-

svarar för vägnätet i centrala Rättvik inklusive Slalomvägen och Faluvägen. I 

Rättviks kommun har vägföreningar ett stort ansvar för lokalnätet, läs mer i 

avsnitt 12.1.1.  
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Vid stora evenemang i tätorten, som till exempel Rättviks marknad och 

Classic Car Week, bildas ofta långa köer på länsväg 301 och i anslutande 

korsningar. Dessa situationer är inte dimensionerande för infrastrukturen 

men det är viktigt att framtida trafikplanering tar i beaktande att trafiken ska 

fungera även vid större evenemang. Väg 301 har både framkomlighets- och 

trafiksäkerhetsproblem i dagsläget. En ny sträckning av väg 301 har 

diskuterats. 

En ny väg från Vidablick till Hantverksbyn behandlas i flera befintliga 

detaljplaner. För att säkerställa att planerna ingår i ett sammanhang och i ett 

fungerande trafiknät, utifrån både dagens och framtidens trafikförhållanden, 

behöver ett samlat grepp tas för hela sträckningen.  

Järnvägslinjen Dalabanan går mellan Uppsala och Mora, via Rättvik. Banan 

förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. 

Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare, och 

Dalabanan berör dessutom ytterligare kommuner via anslutande banor. 

Järnvägen är enkelspårig och trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och 

godstrafik. 

I kommunens norra del går Orsabanan som sträcker sig mellan Orsa och 

Bollnäs och förbinder Inlandsbanan med Norra stambanan. Trafikverket 

beslutade 2015 att upphöra med underhållet på sträckan Bollnäs-Furudal. 

Företaget Inlandsbanan, som redan förvaltar sträckan Orsa-Furudal, har 

skriftligen begärt hos Trafikverket att få ta över förvaltningen av bandelen 

mellan Furudal och Bollnäs.  

 Enskilda vägar 

En stor del av gatorna och vägarna i Rättviks kommun har enskilt huvud-

mannaskap. Det innebär att vägen inte sköts av stat eller kommunen utan av 

så kallade enskilda väghållare. Dessa kan vara enskilda markägare eller 

samfälligheter.  

Huvudprincipen enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara 

huvudman för allmän plats inom detaljplanelagt område. Kommunen får 

dock i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt 

för en eller flera allmänna platser om det finns särskilda skäl för det. Dessa 

skäl och effekterna för berörda måste tydliggöras i detaljplanen. Normalt 

hanteras detta genom att man i enlighet med anläggningslagen bildar en 

gemensamhetsanläggning, som sedan förvaltas av en samfällighets-

/vägförening.  

Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar då fastighetsägarna, oftast genom en 

samfällighets-/vägförening, för byggande och underhåll av de allmänna 

platserna. Ansvarsfördelningen om vilka allmänna platser som ska omfattas 

av enskilt respektive av kommunalt huvudmannaskap regleras i respektive 

detaljplan. 

Utvecklingen, framför allt i serviceorterna, med förtätning av bebyggelsen, 

nya krav på dagvattenhantering andra trafiksäkerhets- och tillgänglighets-

behov med mera kan komma att ställa de enskilda huvudmännen inför nya 

utmaningar.  
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12.2 Godstrafik 
Näringsverksamheter såsom handel och industrier är i behov av transportför-

sörjning för sin verksamhet. Inom kommunen förekommer större flöden av 

godstrafik, framförallt på riksvägarna 69 och 70 samt på de större läns-

vägarna 296 och 301. Länsväg 301 passerar genom Furudal, Bodabyarna och 

centrala Rättvik med såväl bostäder som skolor i närområdet. Tunga gods-

transporter på väg är kostsamma, framförallt miljömässigt.  

I Rättvik sker godstransporter på Dalabanan som i nuläget är hårt belastad av 

både person- och godstrafik. Genom kommunen passerar även järnvägen 

mellan Mora/Orsa-Bollnäs via Furudal. Denna järnväg är inte i drift på 

sträckan mellan Furudal till Bollnäs och behöver rustas upp innan den kan tas 

i bruk för godstrafik. Genom upprustning av denna sträcka kan framförallt 

skogsråvara, torv och kalk från inlandet (Sveg, Älvdalen, Mora, Orsa och 

Rättvik) fraktas på järnväg till kusten. Härigenom minskar belastningen på 

Dalabanan och även andelen tunga transporter på riksvägarna 69, 70 och 

länsväg 301.  

Att öka godstransporterna på järnväg är ett bra alternativ för att hantera 

klimatutmaningen, men det ställer krav på förbättringar av det befintliga 

järnvägsnätet. Dalabanan är i nuläget enkelspårig men en utbyggnad med fler 

mötesplatser för tåg samt ett tågstopp i Vikarbyn skulle underlätta pendlings-

möjligheterna till och från kommunen. Tågstoppet avser i första hand 

lokaltågen.  

 

12.3 Kollektivtrafik 
En välutvecklad kollektivtrafik ökar möjligheterna för arbetspendling, ger 

ökad tillgång till kultur och fritid, är bra för trafiksäkerhet och miljö samt ger 

Planeringsinriktningar vägar: 

• Kommunen ska verka för byggandet av en ny trafikplats vid 

korsningen mellan riksvägarna 70 och 69.  

• Kommunen föreslår att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket utmed 

väg 301 genomförs med syfte att förbättra framkomlighet och 

trafiksäkerhet för alla trafikslag. 

• Ett helhetsgrepp om ny väg från Vidablick till Hantverksbyn och 

trafikföringen i anslutning till vägen tas i samband med fördjupning 

av översiktsplanen. 

• Kommunen bör ta fram en strategi för framtida hantering av enskilt 

och kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. 

 

Planeringsinriktningar järnväg och godstrafik: 

• Kommunen ska verka för att kapaciteten för godstransport på 

järnvägen ska öka. 

• Kommunen ska verka för utbyggnad av Dalabanan med fler 

mötesplatser och tågstopp i Vikarbyn.  

• Utvecklingsplan för området mellan riksvägen och järnvägen i 

centrala Rättvik ska tas fram. Planen ska säkerställa möjligheten till 

omlastning. 
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ökad rörlighet för ungdomar och personer utan körkort. Eftersom resmönster 

också påverkas av var verksamheter och andra målpunkter i kommunen 

placeras är det viktigt att bebyggelseutveckling och trafikplanering sam-

ordnas. 

Busstrafiken i kommunen är i huvudsak uppbyggd kring skolskjutsverksam-

heten. I områden där busstrafik saknas finns möjligheter att beställa komplet-

teringstrafik. Den regionala busstrafiken rör sig i öst-västlig riktning mellan 

Mora och Falun och i sydostlig riktning mellan Rättvik och Leksand. De 

flesta busslinjerna angör resecentrum i Rättvik med möjligheter att byta 

mellan tåg (Dalabanan) och bussar. Dalatrafik ansvarar för kollektivtrafiken 

med buss i kommunen och kommunen betalar för de skolskjutsar som 

Dalatrafik tillhandahåller.  

Det finns en stor potential i att utveckla de kollektiva färdmedlen i Dalarna. 

Idag sker omfattande pendling över kommungränserna. Arbetspendlingen 

med buss mellan Mora-Rättvik-Falun är omfattande men många tar också 

egen bil. Arbetspendling sker även över länsgränsen i viss utsträckning. 

Genom att utveckla kollektivtrafiken med nya fordon och bättre turtäthet kan 

den bli attraktiv för fler. I figur 4, kapitel 8, framgår kommunens vanligaste 

pendlingsrörelser. 

Ett framtida önskemål är att turister i större utsträckning ska kunna använda 

sig av kollektivtrafik, gärna i kombination med möjlighet att ta med cykel på 

bussarna. Det reguljära busslinjenätet bör då angöra orter med större mål-

punkter för besöksnäringen, som exempelvis Nittsjö keramikfabrik, 

Norrboda Gammelsta, Styggforsen och Furudals bruk. 

 

12.4 Gång- och cykeltrafik 
Att få fler att gå och cykla är inte bara bra för miljön utan även gynnsamt för 

folkhälsan. Men att cykla på större vägar, ofta med tung trafik, är inte bra ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt för kommunen att bygga ut det 

befintliga gång- och cykelvägnätet. I dag är gång- och cykelvägnätet utbyggt 

i Rättviks tätort medan cykelvägar saknas mellan centralorten och omgiv-

ande byar. Trafiksäkerheten i centrala Furudal och Vikarbyn är undermålig 

för oskyddade trafikanter. Likaså måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas i 

anslutning till flera skolor i kommunen.  

Det är också angeläget att knyta samman befintliga cykelstråk och lokalvägar 

mellan kommunerna för att på så sätt skapa attraktiva stråk för cykelturister 

och träningscyklister. Region Dalarna har tagit fram en rapport som redo-

visar behovet av åtgärder för att binda samman cykelstråken utmed Siljans 

och Orsasjöns stränder. Cykelvägar för fritidscyklister och turister bör ut-

formas så att stråken passerar byar och vackra landskapspartier.  

Planeringsinriktningar kollektivtrafik: 

• Öka tillgängligheten till kollektivtrafikstråken.  

• Skapa ytor för pendlingsparkering för bil och cykel vid strategiskt 

placerade hållplatslägen. 

• Skapa attraktiva och tillgängliga busshållplatser med hjälp av 

belysning, sittplatser, väderskydd, information etc. 

• Stärka arbetspendlarnas möjligheter att nyttja kollektivtrafiken 

genom att förbättra turtätheten. 
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Bild 12. Vägen hem från skolan. Foto: Tony Eriksson, Mostphotos. 

 

Planeringsinriktningar gång- och cykeltrafik: 

• Gång- och cykelvägnätet ska vara: 

o sammanhängande och ansluta till viktiga målpunkter, som 

skolor och servicepunkter, samt kollektivtrafiknätet.  

o väl utformat med gena, kontinuerliga och trygga stråk som 

gör det enkelt att cykla.  

• För att komplettera det regionala cykelvägnätet behövs ökad trafik-

säkerhet i cykelstråket från Kyrkudden till Vikarbyn och längs riks-

väg 70 mellan Öja och Ickholmen.  

• En cykelplan ska tas fram. Cykelplanen ska dels vara ett planerings-

underlag som innehåller riktlinjer för cykelfrågorna och visar hur 

cykelnätet är funktionsindelat, dels ett åtgärdsprogram med förslag 

på nya cykelvägar där länkar saknas samt förslag på förbättringar i 

befintligt nät.  

• Ta fram cykelkarta som främjar ökad cykeltrafik och bidrar positivt 

till besöksnäringen. 
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12.5 Parkering 
Tillgången på parkeringsplatser är en faktor som har stor betydelse för val av 

transportmedel och för resmönstret. Det innebär att det finns stora möjlig-

heter att använda parkering som ett styrmedel för hållbar tätortsutveckling.  

I tätbebyggda områden där konkurrensen om mark är stor behöver frågan om 

enskilda och gemensamma ytor för parkering särskilt uppmärksammas. I 

samband med planering och byggande av nya verksamheter ska ytor för bil- 

och cykelparkeringsplatser avsättas.  

 

12.6 Flygtrafik 
I närheten av Rättviks kommun finns flygplatserna Dala Airport i Borlänge 

och Mora Siljan flygplats, som erbjuder både reguljärflyg och charter. För 

närvarande pågår anläggandet av en ny flygplats i Sälenfjällen. När den 

öppnar för allmänheten under 2019 väntas den välkomna både reguljära 

resenärer och charterturister till de svenska och norska fjällen. Kring 

flygplatsen planeras också för ett större handelscentrum. Det återstår att se 

hur denna etablering påverkar resmönster i länet och vilka effekter den får 

för Rättviks kommun.  

 

Planeringsinriktningar parkering: 

• Genom reglering av parkeringstiden på centralt belägna parkerings-

ytor kan omsättningen av parkerade bilar öka.  

• Parkeringsplatser för funktionshindrade och cyklister ska tillgodoses.  

• Ett förslag till parkeringspolicy för parkering i centrala Rättvik är 

under framtagande tillsammans med ett förslag till parkeringsnorm 

som ska tillämpas vid framtida planering och byggande. 

• Cykelparkeringar ska lokaliseras till strategiska platser. Det finns 

behov av en översyn av parkeringsplatser för cyklister vid viktiga 

servicepunkter. Detta gäller såväl i centrala Rättvik som i övriga 

serviceorter.  

•  

Planeringsinriktningar flygtrafik: 

• För utveckling av regionen är det av stor vikt att flygtrafiken vid 

Dala Airport och Mora Siljan flygplats kan behållas och utvecklas. 
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13 Natur- och kulturmiljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden är exempel på allmänna intressen som över-

siktsplanen ska ta hänsyn till och främja. Värden i naturen och kulturmiljön 

är viktiga för samtliga övriga allmänna intressen. De kan till exempel vara en 

förutsättning för areella näringar eller turistverksamhet, ge möjlighet till 

ekosystemtjänster samt skapa identitet och tillhörighet. För att ta hänsyn till 

natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap om 

landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag. 

 

Bild 13. Höst vid Siljan. Foto: Martin Litens. 

13.1 Kulturmiljö, landskapsbild och gestaltning 
I Rättviks kommun finns många kulturvärden, såväl i tätorterna som i det 

kulturlandskap som utgör stora delar av kommunen. Dessa miljöer och 

byggnader har formats genom århundraden av mänsklig aktivitet. Ett antal 

kulturmiljöer i Rättvik har valts ut som särskilt skyddsvärda för att de 

berättar något viktigt om bygdens historia och för att de har stor betydelse för 

Rättviks och Siljansbygdens identitet. Vissa av dessa kulturvärden bedöms 

vara en nationell angelägenhet att skydda, vårda och bevara för kommande 

generationer 

De värdefulla kulturmiljöerna i Rättviks kommun utgörs framförallt av byar 

med omgivande landskap, fäbodmiljöer, bruksmiljöer, fornlämningsområden 

och äldre vägsträckningar. Kulturmiljöerna är indelade i riksintressen 

respektive regionala och lokala intressen.  

13.2 Riksintressen 
Kyrkudden, som utgör Rättviks gamla sockencentrum, är en väl bevarad 

kyrkomiljö med bland annat prostgård, kyrkstallar och tiondebod.   

Södra Rättvik med byarna Söderås, Utby, Altsarbyn, Bäck, Östergrav, 

Västergrav, Utanåker och Västgärde med omgivande odlingslandskap utgör 

ett värdefullt kulturlandskap av riksintresse. Kulturlandskapet består av åtta 

bevarade bymiljöer med exponerat läge i landskapet omgivet av ett öppet 

odlingslandskap med vid utsikt över Siljan.  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/allmanna-intressen/hansyn-till-olika-varden/
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Grändenbyarna (Backa, Sätra, Rovgärdet, Västberg och Glistjärna) med 

öppna odlingslandskap, fornlämningar och äldre vägmiljöer utgör ett äldre 

kulturlandskap med lång bebyggelsetradition. 

Övre och Nedre Gärdsjö utgör två stora grannbyar av radbykaraktär med 

bibehållna bymiljöer och ett bevarat ålderdomligt odlingslandskap med ett 

stort antal slåtterlador.  

Norrboda gammelstad betsår av två välbevarade gårdar från 1600 till 1800-

talet.  

Bingsjö är en ursprunglig finnby som växt upp till en stor bondby med väl 

bibehållen bebyggelse, varav de två gårdarna Danielsgården och Pekkos-

gården är särskilt värdefulla. 

Tövåsens fäbodar, Ärtleds fäbodar, Lisskogs fäbodar och Ärteråsens fäbodar 

utgör värdefulla fäbodställen. I anslutning till Tövåsen och Karl-Tövåsen 

ligger Tövåsmyren, en torvströtäkt med primitiva torvlador. Dansbodarna är 

en värdefull fäbod med närhet till ett stort område med fäbodristningar från 

1700-1800-talet.  

Furudals bruk är en bibehållen bruksmiljö från 1800-talet där verktygsbodar, 

arbetarbostäder och herrgård är välbevarade.  

Vid Vindförbergs udde återfinns gravfält och rikligt med stenåldersboplatser. 

Andra tidiga boplatslämningar av riksintresse finns utmed Amungens 

stränder med järnframställningsplatser, fångstgropar och en stenålders-

boplats.  

Sommarvägen mellan Falun och Rättvik utarbetades till kärrväg på 1700-

talet. År 1734 färdades Carl von Linné på denna sträcka varför sträckan 

numera kallas Linnévägen/Dalkarlsvägen. Den utgör fortfarande en 

välbevarad äldre vägsträcka som kan följas i cirka fem mil. En annan 

välbevarad vägsträckning är byvägen mellan Östbjörka och Västanå, som 

undgått breddningar och har kvar sin naturliga karaktär och sträckning i 

kulturlandskapet.  

 Förslag till nya avgränsningar 

Kommunen föreslår att två riksintresseområden för kulturmiljö får en annan 

avgränsning än den som redovisas i länsstyrelsens WebbGIS-material. I riks-

intresseområdet Dansbodarna bör den norra delen av fäboden också ingå och 

inte överlappas av riksintresset Amungen. Vidare redovisar länsstyrelsens 

material inte Linnévägens sträckning mellan gruvområdet i Mårtanberg och 

Mårtanbergshyttan. Riksintresseområdet bör därför utökas med hela 

Linnévägens sträckning. 

 Regionala och lokala intressen 

Utöver riksintressen finns en mängd miljöer i kommunen som är av stort 

kulturhistoriskt intresse ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Det är främst 

äldre bymiljöer samt bruksmiljöer och fäbodmiljöer som visar spår av äldre 
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tiders verksamheter och boende-

miljöer. Dessa har stort kultur-

historiskt värde och är represen-

tativa både för Dalarna och för 

Siljansbygden.  

Utöver de värdefulla by- och fäbod-

miljöerna finns också fornlämnings-

områden av intresse vid Stora 

Kroktjärnen, utmed Lömån och 

Salunäset.  

Ytterligare fornlämningsområden av 

stort värde som inte är utpekade i 

länsstyrelsens WebbGIS, är 

trädristningarna vid Halgonberget, 

stenåldersboplatserna vid Skatt-

ungen och Oresjön samt fångst-

gropssystemet vid Tranusjön och 

Oreälven. 

 Fornlämningar 

Fornlämningar utgör lämningar efter 

människors verksamheter under 

forna tider, som har tillkommit 

genom äldre tiders bruk, är varaktigt 

övergivna och har tillkommit före år 

1850. Länsstyrelsen kan också 

fornlämningsförklara lämningar 

tillkomna efter år 1850 om det finns 

särskilda skäl kopplat till dess kulturhistoriska värde. Fornlämningar skyddas 

av kulturmiljölagen (1988:950).  

Genom Kulturmiljölagen omfattas fornlämningar av ett generellt skydd. Det 

innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt. Något särskilt 

myndighetsbeslut behöver inte fattas för att skyddet ska gälla. Om man under 

pågående markarbeten skulle påträffa en fornlämning måste man därför 

omedelbart avbryta arbetet och meddela länsstyrelsen. 

Lagskyddet gäller inte bara själva lämningen utan också ett område kring 

fornlämningen. Gränsen för (skydds-) området fastställs av länsstyrelsen. Det 

är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, ändra eller skada en 

fornlämning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över fornlämningar. Samråd 

och tillstånd till ingrepp i fornlämning söks hos länsstyrelsen.  

I Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor redovisas kulturlämningar i 

skogsmark som ännu inte är registrerade i FMIS. När en lämning har 

granskats och kvalitetssäkrats av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över 

till FMIS.  

Kulturlämningar bedömda som övrig kulturhistorisk lämning har även ett 

skydd i § 30 skogsvårdslagen. Hänsyn ska tas vid övriga kulturlämningar. 

Det innebär att vid all skötsel av skog ska skador i och invid kulturmiljöer 

och kulturlämningar förhindras eller begränsas. Detta gäller även de 

lämningar som redovisas i Skogsstyrelsens Skog och Historia skikt. 

Regionala och lokala intressen 

Till värdefulla bymiljöer hör 

byarna Ejheden, Korsåsen- 

Kroktjärnsberget, Östanvik-

Östansjö, Dalstuga, Finnbacka, 

Dalbyn, Sörboda, Gulleråsen, 

Lenåsen, Västra Born, Blecket, 

Ovanmyra-Solberga, Västanå, 

Östbjörka, Västbjörka, Öja, 

Stumsnäs, Sjurberg-Templet och 

Tina.  

Böle/Dalfors och Dådran utgör 

värdefulla bruksmiljöer medan 

Enskvarn, Gravsjö och Långsjön 

utgör exempel på miljöer knutna till 

skogsnäringen och vattenkraften. 

Till värdefulla fäbodmiljöer hör 

Stråbodarna, Gisslarbo, Arvåsen, 

Blidberget, Sälen, Långbodarna, 

Linåsen, Dalstugbodarna, Ol-

Ersbodarna, Hållberget, 

Hommanbodarna, Nya och Gamla 

Larsbodarna, Per-Olsbodarna, 

Sandviken, Långnäset, Gräsberget, 

Tyskberget, Prästbodarna, Klitta, 

Tinbodarna, Getingslidorna, 

Jossbodarna och Hedsåsen. 

LÄS MER! 

Riksantikvarieämbetets 

visningstjänst ”Fornsök” 
innehåller information om 

alla kända registrerade 

fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar. 

För ytterligare information 

om fornlämningar och dess 

lagskydd hänvisas till 

länsstyrelsen.  
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Karta 4b, sidan 67, visar aktuell status för forn- och kulturlämningar i 

Rättviks kommun enligt FMIS 2018-05-19.  

 Byggnadsminnen och kyrkor 

Om en byggnad är särskilt kulturhistoriskt intressant kan den skyddas som 

byggnadsminne av länsstyrelsen. I Rättvik finns tio objekt/gårdar skyddade 

som byggnadsminnen. För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbe-

stämmelser. 

Svenska kyrkans byggnader och dess inventarier, kyrkotomter och begrav-

ningsplatser utgör en viktig del av vårt kulturarv och är skyddade enligt lag. 

Byggnaderna, inventarierna och miljöerna ska vårdas och underhållas så att 

deras kulturhistoriska värde inte minskar. Även här är länsstyrelsen tillsyns-

myndighet. 

 Landskapsbildsvärden 

Landskapet kring Siljan är uppskattat för sina natur- och kulturvärden. De 

naturgivna förutsättningarna som uppstod i ett meteoritnedslag för cirka 400 

miljoner år sedan ger än idag spår i landskapet och bebyggelsestrukturen i 

kommunen. Vägnätet och den odlingsbara marken följer i stort det stråk som 

utgörs av Siljansringen. De unika landskapsbildsvärden som härigenom 

uppkommit har under lång tid lockat besökare till Siljanstrakten och idag är 

besöksnäringen en stor näring i Rättvik. Värdet utgörs i kombinationen av 

områdets naturvärden och de kulturvärden som så tydligt avspeglas i den 

fysiska miljön. Värdena är också en viktig del av den lokala identiteten, för 

turistnäringen och för varumärket Dalarna.  

 

Bild 14. Jöns Andersgården. Foto: Martin Litens. 

I det fortsatta arbetet med framtida fysiska förändringar i Rättvik är det 

viktigt att slå vakt om landskapsbildsvärdena och att nyttja dem som en 

resurs för att utveckla kommunen. Det gäller vid såväl hantering av enstaka 

bygglov som vid större etableringar.  
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Särskilt vackra och tilltalande landskap skyddades tidigare med stöd av den 

gamla naturvårdslagstiftningen. Denna skyddsform som kallades landskaps-

bildsskydd har inte överförts till miljöbalken men skyddet gäller fortfarande 

genom miljöbalkens övergångsbestämmelser och har samma status som 

naturreservat. I kommunen finns två landskapsbildsskydd, Gärdsjöfältet och 

stranden kring sjön Löming. För dessa områden krävs länsstyrelsens tillstånd 

för att uppföra byggnader, använda marken för upplag, täktverksamhet, 

schakta, röja väg eller på annat sätt förändra landskapsbilden. 

 Den byggda kulturmiljön 

Många byar har genom sin struktur och byggnadstradition stort kulturhis-

toriskt värde. Till kulturmiljöerna hör också fäbodar där många äldre 

byggnader återfinns. I kommunen finns även bruksmiljöer, järnvägssam-

hällen, gamla vägsträckningar och andra miljöer med stort kulturhistoriskt 

värde att slå vakt om. Likaså finns många enskilda byggnader av kultur-

historiskt värde.  

Bebyggelsen i byarna upplevs som enhetlig vad gäller gårdstyp och 

byggnadstyp men också som mångformig då de olika byggnaderna har olika 

utseende beroende på funktion. Byggnaderna har olika storlek och utform-

ning men inom ett visst formspråk. Samspelet mellan bybebyggelsen och 

omgivande odlingslandskap kan också beskrivas som både öppen och sluten. 

Landskapsbilden är lättupplevd och överblickbar men samtidigt är bymiljön 

med sina kringbyggda gårdar slutna ut mot odlingslandskapet. 

 

  

Planeringsinriktningar kulturmiljö: 

• Riksintresseområdet för kulturmiljövård vid Dansbodarna bör inte 

överlappas av riksintresset för Amungen. Detta för att den norra 

delen av fäboden också ska ingå i Dansbodarna.  

• Riksintresset för kulturmiljövård gällande Linnévägens sträckning 

bör utökas med hela Linnévägens sträckning.  

• Vid förändring och förnyelse av den byggda miljön ska hänsyn tas 

till platsens identitet och historia samt landskapets karaktär.  

• Områdesbestämmelser, eller annan övergripande reglering (t ex 

kulturmiljöprogram) ska tas fram för flera av kommunens 

sammanhängande kulturhistoriskt intressanta områden. 

• Landskapsbilden ska värnas när nya byggnadsverk uppförs samt vid 

om- och tillbyggnader. Utformning, material- och färgval ska göras 

med stor hänsyn till omgivande kulturmiljö. 

• Byggnadernas omgivningspåverkan är särskilt viktig att beakta då de 

placeras i högt belägna områden och/eller i områden som syns vida 

omkring. 
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Forn- och kulturlämningar 
redovisade som linjer och 
ytor i FMIS har konverterats 
till punkter för att underlätta 
läsbarheten i kartan.  

Med kulturlämningar på 
kartan avses registrerade 
lämningar med annan 
bedömning än fornlämning.   
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14 Gröna och blå strukturer, naturvård och 
biologisk mångfald 

Landskapet i kommunen är präglat av ett meteoritnedslag som skedde i 

regionen för cirka 400 miljoner år sedan. Kalkrika bergarter kom då att 

bevaras i en ringformig sänka, Siljansringen. Människor bosatte sig och 

bedrev jordbruk vid de bördiga, kalkrika jordarna och idag ligger 

kommunens tätorter och byar huvudsakligen inom Siljansringen. 

Kommunens yta består huvudsakligen av vidsträckta skogsmarker med våt-

marker, sjöar och vattendrag. 

Odlingslandskapet har till stor del behållit äldre strukturer vilket tillsammans 

med kalkrikedomen gör landskapet varierat och biologiskt rikt. Detta land-

skap är viktigt för både boendemiljön och besöksnäringen. För att hindra att 

de öppna landskapen växer igen krävs samverkan mellan boende, brukare, 

besöksnäringen och myndigheter.  

De levande fäbodarna och fäbodlederna är viktiga för den biologiska 

mångfalden, besöksnäringen och förståelsen av vårt kulturarv. Förutom att 

understödja biologisk mångfald och möjliggöra spridningsvägar för växter 

och djur ger naturmiljöer nära tätorterna även ekosystemtjänster, som 

exempelvis områden för fördröjning av dagvatten, bullerdämpning, 

rekreation och friluftsliv med mera. 

I länsstyrelsens projekt ”Grön Infrastruktur” har nya förslag på värdetrakter 

tagits fram, detta arbete omfattar flera av de områden som nämns här. Dessa 

områden redovisas i karta 5 (läs mer i avsnitt 12.3.10). 

14.1 Skogsmark 
Stora delar av kommunens yta täcks av skog. Det är framför allt den äldre 

skogen som hyser biotoper med strukturer som är av stor betydelse för den 

biologiska mångfalden. Det finns idag ytterst få urskogsområden i Sverige, i 

princip finns det inga kvar i Dalarna. Två områden i kommunen beskrivs 

som urskogsartade. Dessa är Halgonberget och Flytholmen. Stora delar av 

Halgonberget är idag avverkat. Flytholmen är skyddat som ett Natura 2000-

område.  

Skogar som kommer så nära urskogar som möjligt kallas ”naturskogar”. 

Inom kommunen finns rester av naturskogar kvar. I norra delen av 

kommunen ligger Ejhedens ekopark som är ett större sammanhängande 

kärnområde för naturskogar. I ekoparken ska de ekologiska värdena styra 

över de ekonomiska och minst 50 % av den produktiva skogsmarken ska 

användas som naturvårdsareal. I resterande del ska virkesproduktion ske med 

hänsyn till natur- och kulturvärden. Inom ekoparken vidtas särskilda åtgärder 

för att öka naturvärdena, bland annat naturvårdsbränning. Skogen i 

ekoparken är inte formellt skyddad enligt miljöbalken utan ytorna är att 

betrakta som frivilliga avsättningar.  

Området kring Enån, från Ockrandalgången till Rättviks samhälle, har 

uppmärksammats för sin märkliga geologi och sina mycket höga natur-

värden.  

Skogsskiftena är inte sällan långa och smala vilket gett skogen en varierande 

karaktär med många olika typer av miljöer.  

En rad miljömål som 

Levande sjöar och vatten-

drag, Myllrande 

våtmarker, Levande 

skogar, Ett rikt odlings-

landskap och Ett rikt växt 

och djurliv kan uppnås 

genom åtgärder som ökar 

den biologiska mångfalden 

och skyddar värdefull 

natur. Åtgärder med syfte 

att uppfylla andra miljömål 

som Bara naturlig 

försurning och Ingen 

övergödning kan indirekt 

också stärka den biologiska 

mångfalden.  

 

 

LÄS MER! 

I rapporten ”Dalarnas 

urskogar” från 1997 och i 

rapporten ”Rättviksheden” 

från länsstyrelsen 

sammanställs värdena i 

området kring Enån. 
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En sumpskog är en skog som växer på fuktiga marker som låglänta stränder 

eller våtmarker och myrar. Historiskt har sumpskogar ofta dikats ut för att 

höja virkesproduktionen eller få tillgång till bättre odlingsmark. Sumpskogar 

har dock värden i sig och har ofta hög biologisk mångfald. En sumpskogs-

inventering gjordes på 1990-talet. Sumpskogar framgår inte av karta 4, men 

finns att se i länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (WebbGis). 

Nyckelbiotoper är skogsområden (oftast små) med mycket höga naturvärden 

och har en viktig roll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. 

Nyckelbiotoperna redovisas inte på kartor till denna översiktsplan utan 

kommunen hänvisar vidare till Skogsstyrelsens hemsida, se informationsruta 

till höger. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper på småskogsbrukets 

marker sedan 1990.  

Skogsbruket en viktig näring för kommunen. En balans mellan skogsbruket 

och den biologiska mångfalden måste eftersträvas för att långsiktigt åstad-

komma ett hållbart skogsbruk. För att långsiktigt behålla naturvärdena i 

skogen krävs en kombination av naturvårdshänsyn, alternativa bruknings-

former där det bedöms som lämpligt och skydd.  

Den bärande tanken i den nu gällande skogsskyddstrategin som finns för 

länet är att nå skydd av ca 20 % av skogen inom utvalda värdetrakter, 

landskapsavsnitt, där det finns en koncentration av värdefull skog. Inom 

Rättviks kommun finns fyra sedan tidigare utpekade värdetrakter; Gåsberget, 

Halgonberget, Vålberget och Granåsen. I dessa fyra värdetrakter samt inom 

området Rättviksheden anger länsstyrelsen att extra hänsyn i skogsbruket bör 

tas.  

14.2 Odlingslandskap 
Odlingslandskapet är skapat genom människans brukande av naturen under 

lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt 

kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för 

framtiden krävs en kontinuerlig skötsel och att hänsyn tas i den fysiska 

planeringen.  

Länsstyrelsen upprättade 1994 ett bevarandeprogram för odlingslandskapet. 

Ett representativt urval av olika typer av värdefulla odlingslandskap gjordes 

och i kommunen valdes 26 områden ut. Av dessa har odlingslandskapen 

kring Bingsjö, Boda-Solberga, Nedre- och Övre Gärdsjö och Söderås-Utby-

Tina ansetts som så värdefulla att de även finns med i den nationella 

bevarandeplanen för odlingslandskapet. Bland de värden som beskrivs för 

dessa områden kan nämnas odlingsrösen, kalkgynnade växter, fågelliv, 

invecklade byvägssystem som knyter ihop öppna och varierande 

odlingslandskap samt vackra utblickar. 

LÄS MER! 

…om värdefulla skogsmiljöer 

på www.skogsstyrelse.se/ 

Skogensparlor.  

… i länsstyrelsens förslag till 

Skogsskyddsstrategi. 

 

 

LÄS MER! 

…om odlingslandskapet i 

länsstyrelsens 

Bevarandeprogram för 

odlingslandskapet. 

 

…om den länsomfattande 

Ängs- och hagmarks-

inventeringen från 1990-talet 

och den uppföljande, Ängs- 

och betesmarksinventeringen 

som slutfördes 2004 hos 

länsstyrelsen. 

LÄS MER! 

…på artportalen.se – en 

kunskapsbank som samlar 

uppgifter om växter, djur och 

svampar runt om i Sverige. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skog
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strand
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myr
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Bild 15. Betande kor. Foto: Annika Warghans. 

14.3 Våtmarker 
Våtmarker förekommer både i skogs- och odlingslandskapet. För att göra 

mark brukningsbar för jord- och skogsbruk har stora arealer våtmarker i 

Sverige dikats ut. Våtmarksinventeringen i länet utfördes 1985-88. 

Inventeringen omfattade våtmarker större än 50 hektar, samt i vissa fall 

mindre objekt. De värdefullaste områdena (klass I-II) redovisas i karta nr 5b 

Naturvärden.  

14.4 Vatten 
Kommunen har ett stort antal sjöar och vattendrag. Flera av dessa har tack 

vare sina naturvärden, kulturmiljövärden och/eller sin betydelse för fisket 

pekats ut som värdefulla eller särskilt värdefulla vatten  I Siljansringen har 

sjöarna ofta ett högt pH-värde och i vissa fall en speciell och skyddsvärd 

flora och fauna. Utsläpp av avloppsvatten har medfört att vissa sjöar och 

vikar är övergödda. Tack vare minskade utsläpp av försurande ämnen håller 

försurade vatten i skogslandskapet långsamt på att återhämta sig. Sjöar och 

vattendrag i kommunen är till stor del fysiskt påverkade av till exempel 

dammar, kraftverk och flottningsrensningar. Många sjöar är även av intresse 

för sportfisket. Värdefulla och särskilt värdefulla vatten redovisas på karta 

nr 5. 

14.5 Riksintressen för naturvården 
I kommunen finns ett 20-tal områden som är av riksintresse för naturvården. 

Många av dessa har geologiska värden knutna till Siljansringen. De geo-

logiska värdena är ofta kopplade till en rik flora och fauna på grund av kalk-

påverkan. En stor del av kommunens småbrutna odlingslandskap omfattas av 

riksintresseområden för naturvården.  

14.6 Skyddade naturområden 
Det finns olika typer att skyddsformer för värdefulla naturområden som till 

exempel naturreservat, naturminne och biotopskyddsområden. Nedan följer 
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en beskrivning om respektive skyddsform och vad den innebär samt hur 

förekomsten av områden ser ut inom kommunen. Vissa skyddsformer kan 

också ha koppling till andra former av intressen än naturvärden, exempelvis 

friluftsliv. De olika områdena som berörs av naturskydd, med undantag från 

generella biotopskyddet och naturvårdsavtal redovisas på karta 5b.  

 Naturreservat 
I kommunen finns 24 områden som är skyddade som naturreservat. Ungefär 

hälften av naturreservaten ligger i Siljansringen och har geologiska och 

kulturhistoriska värden utöver värden för flora och fauna. Övriga reservat 

ligger i skogslandskapet och har brandpräglade naturskogsvärden. En del 

naturreservat har även utsetts för sina höga friluftsvärden.  

Inom naturreservat gäller föreskrifter som förbjuder sådana åtgärder som kan 

skada de värden man avser att skydda. Två av naturreservaten är kommunala, 

det vill säga bildade av kommunen. Övriga naturreservat är statliga och 

förvaltas av länsstyrelsen. I karta nr 5b Naturvärden framgår även pågående 

naturreservatsbildning.  

 Naturminnen 
Särpräglade naturföremål får förklaras som naturminnen av länsstyrelsen 

eller kommunen. I kommunen finns 13 naturminnen varav 9 är speciella träd, 

som ”Bock Annas gran”. Naturminnena Skålberget och Fjäckan är två gamla 

kalkbrott som har höga geologiska värden. Ett annat naturminne är ett 4 x 2 

meter stort flyttblock som vilar på en liten yta mot ett mindre jordfast block. 

Nu för tiden är länsstyrelsen restriktiv med bildandet av nya naturminnen då 

andra skyddsformer så som naturreservat bedöms vara mer lämpliga, men i 

fråga om geologiska objekt kan skyddsformen fortfarande vara aktuellt. 

Även kommunen har möjlighet att utse naturminnen.  

 Biotopskyddsområden 
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- och 

växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som 

biotopskyddsområde. Alla biotopskyddsområden i kommunen utom 

Saxdammshagen, utgörs av skogsmark. 

 Generellt biotopskydd 
Vissa objekt i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd. 

Gemensamt för alla utom alléer är att de ska ligga i jordbruksmark och inte 

får skadas. Vill man ta bort en stenmur, lägga igen ett dike eller utföra annan 

åtgärd som på något sätt kan skada de olika biotoperna måste man först söka 

dispens. Alléer som står längs med väg eller i övrigt öppet landskap är också 

skyddade. Med alléer avses minst fem träd på rad på ena eller båda sidor om 

en väg.  

 Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal har upprättats för ett antal mindre skogsområden vilket inne-

bär att ett avtal skrivs med markägaren som avstår från vissa skogsbruksåt-

gärder mot ersättning. De senaste åren har antalet naturvårdsavtal ökat 

kraftigt tack vare särskilda satsningar från regeringen.  

Generellt biotopskydd 

gäller för: 

• Alléer 

• Åkerholmar 

• Stenmurar 

• Odlingsrösen, diken 

och våtmarker i 

jordbruksmark 

• Källor med omgivande 

våtmark i 

jordbruksmark. 
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 Djurskyddsområden 
Om det behövs ett särskilt skydd för en djurart inom ett visst område får 

föreskrifter utfärdas för dessa. I kommunen finns ett fågelskyddsområde i 

Ljugaren. Djurskyddsområden är förbjudna att beträda under vissa tider på 

året vilka alltid sammanfaller med häckningstider eller tider för uppfödning 

av ungar.  

 Natura 2000-områden  
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa. För att 

utpekas som ett sådant måste området hysa vissa speciella arter och/eller 

naturtyper som har ett bevarandevärde ur europeiskt perspektiv. Natura 

2000-områden är också skyddade som naturreservat eller biotopskydds-

områden. 

 Landskapsbildsskyddsområden 
För att skydda landskapsbilden samt vissa natur- och/eller geologiska värden 

bildades förr, med stöd av dåvarande naturvårdslagen, landskapsbildsskydds-

områden. I och med införandet av miljöbalkens övergångsbestämmelser 

gäller skyddsformen allt jämt och landskapsbildsskyddsområden har samma 

skyddsstatus som naturreservat. I kommunen finns det två 

landskapsbildsskydd, Gärdsjöfältet och stranden kring sjön Löming. 

 Strandskydd 
Generellt strandskydd råder 100 meter från strandlinjen vid medelvatten-

stånd, både ut i vattnet och in på land. Syftet med strandskyddet, som 

regleras i miljöbalken, är dels att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till 

stränderna enligt allemansrätten, dels att livsvillkoren för växter och djur i 

strandområdena inte försämras.  

 

Bild 16. Siljansbadet. Foto: Martin Litens. 

Inom strandskyddsområde får inte:  

• nya byggnader uppföras 
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• byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 

färdas fritt 

• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 

byggnader, anläggningar eller anordningar som avses enligt ovan 

• åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska kunna ges måste två 

förutsättningar vara uppfyllda. Dels ska det finnas ett särskilt skäl, dels får 

syftet med strandskyddet inte motverkas. De sex särskilda skäl som kan 

användas finns uppräknade i miljöbalkens 7 kap 18c §.  

Inom områden som kommunen identifierat som område för landsbygds-

utveckling i strandnära lägen (LIS) får man, förutom de skäl som anges i 

miljöbalken 7 kap 18 c §, även tillämpa skälen som anges i miljöbalken 7 

kap 18 d §. 

Generellt sett är det kommunen som beslutar om dispenser eller upphäver 

strandskyddet i en detaljplan. Länsstyrelsen ska granska samtliga dispenser 

och kan överpröva kommunens beslut. 

Utökat strandskydd gäller vid tre av kommunens vattendrag.  

• Säsvik på Oresjöns norra sida omfattas av utvidgat strandskydd för 

att värna om allmänhetens tillgänglighet till stranden.  

• Sollen i sjön Amungen har betydelse för friluftslivet men också för 

dess naturvärden, främst knutna till den gamla tallskogen på ön. 

Dessa värden motiverar att ön omfattas av utvidgat strandskydd.  

• Ön Storholmen, i Amungen har natur- och kulturvärden som 

motiverar att den skyddas. Ett utökat strandskydd innebär att den 

lilla ön helt skyddas från exploatering.  

14.7 Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten 
Vattendirektivet är ett regelverk som ställer krav på alla EU:s medlemsländer 

att uppnå god vattenkvalitet. I Sverige ska vattendirektivet verka genom 

bland annat reglerna om miljökvalitetsnormer (MKN).  

MKN är ett krav på att ett vattens status ska uppnå god ekologisk och kemisk 

status till år 2021 eller annat satt målår. Statusklassning är ett mått på hur bra 

ett vatten mår. Miljökvalitetsnormer är miniminivåer. Ett vattenområdes 

status får inte försämras och det är flera ansvariga myndigheter och landets 

alla kommuner som ansvarar för att normerna följs.  

Vattendirektivet bygger på ett helhetsperspektiv där man följer vattnets vägar 

istället för administrativa gränser. På lokal nivå vilar ett stort ansvar på 

kommunerna. För varje kommun utpekas de ytvattenförekomster som inte 

uppnår god ekologisk- eller god kemisk status. I ett åtgärdsprogram beskriv 

vad som måste göras för att beslutade miljökvalitetsnormer ska uppnås.  

I del 3 till Översiktsplanen återfinns en analys över påverkan på MKN för 

vatten och vad som krävs för att utpekade vattendrag ska få bättre status. 

Statusen för kommunens vattendrag och sjöar 

I tabell 1 finns en redovisning över antalet klassade vattendrag och sjöar i 

Rättviks kommun. Av tabellen framgår det att totalt 87 vattendrag och 28 

LÄS MER! 

I portalen 

Vatteninformation i Sverige 

(VISS) finns information om 

alla Sveriges sjöar, 

vattendrag, kustvatten samt 
grundvatten och deras 

status 

Mer om VISS och 

vattendirektivet finns att 

läsa på: 

www.viss.lanstyrelsen.se 

www.dalarnasvatten.se  
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sjöar har klassats. Två vattendrag, Enån och Oreälven har fått 

”otillfredsställande status” och Lillälven (Dalforsån) har ”dålig status”. 

Medparten av de klassade vattnen har måttlig status. Fyra sjöar och ett 

vattendrag har fått hög status. Gällande ekologisk potential har totalt två 

sjöar klassats och de har fått statusen ”måttlig”. 

Tabell 1. Klassade sjöar och vattendrag i Rättviks kommun. (Källa: viss.lansstyrelsen.se) 

Ekologisk status Vattendrag Sjöar 

Hög status 1 4 

God status 23 3 

Måttlig status  60 21 

Otillfredsställande status  2 0 

Dålig ekologisk status 1 0 

Ej klassad 0 0 

Data saknas 18 0 

Summa 105 28 
 

Statusen för kommunens grundvatten 

Av kommunens 37 grundvattenförekomster har 32 klassats. Samtliga 32 

grundvatten har bedömts ha god kemisk och kvantitativ status.  

14.8 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att beskriva nyttigheter 

som naturen tillhandahåller gratis, till exempel livsmedel och rening av 

vatten och luft. Ekosystemtjänster ger stora värden till samhället och det är 

viktigt att värdet av ekosystemtjänsterna blir synliga och tillvaratas i den 

fysiska planeringen. En väl fungerande grönstruktur har möjlighet att ge 

ekosystemtjänster i form av: 

• Rening av luften. 

• Bullerdämpning. 

• Stärkt biologisk mångfald. 

• Sänkt temperatur inom och utomhus på sommaren. 

• Omhändertagande av dagvatten. 

• Platser för rekreation, motion, vila och för sociala möten. 

Hänsyn ska tas till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen och vid andra 

beslut för att långsiktigt skapa mer hållbara lösningar. En del i detta arbete är 

att skapa förståelse för att det finns starka samband mellan hög biodiversitet, 

ekosystemtjänster och resiliens (ekosystemens motståndskraft mot 

förändringar) och att dessa värden till stor del utgör grunden för vårt 

välstånd. 

14.9 Grön infrastruktur 
Förlusten av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringar det 

största miljöhotet vi har idag. Bevarandet av den biologiska mångfalden är 

huvudsyftet med grön infrastruktur.  

”Grön infrastruktur är ett 

nätverk av natur som bidrar 

till fungerande livsmiljöer 

för växter och djur och till 

människors välbefinnande” 

Citat hämtat ur 

länsstyrelsens förslag till 

handlingsplan för Grön 

infrastruktur. 
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För ett hållbart nyttjande av naturen och dess resurser måste brukandet av 

resurserna ske på ett ansvarsfullt sätt. Ett stort problem för många arter är 

fragmentering av deras livsmiljöer. Det blir helt enkelt för långt mellan 

värdefulla områden och oftast är områdena så små att de i långa loppet inte 

kan hysa olika typer av arter.  

Grön infrastruktur möjliggör ett nytt synsätt inom samhällsplanering där 

värdefulla naturområden (värdetrakter) ska knytas samman. Det kan 

användas för att på ett mer hållbart sätt värna om våra värdefulla 

odlingsmarker och skogar.  

Ett antal värdetrakter för grön infrastruktur så som skogsmark, våtmark och 

gräsmark har identifierats inom kommunen, vilka redovisas på karta 5. Inte 

sällan överlappar de utpekade värdetrakterna andra typer av intressen och 

skydd.   

Den kommunala planeringen har en nyckelroll för att synliggöra den gröna 

infrastrukturen i fysisk planering och prövning. Grön infrastruktur kommer 

även att behandlas i kommunens kommande arbete med grönstrukturplaner. 

Bedömning av värdetrakterna bör ingå som del i detta arbete.  

Redovisningen av värdetrakterna (karta 5) är endast översiktlig och deras 

gränser kan variera med 500 meter. Värdetrakterna har inget formellt skydd 

så som till exempel naturreservat.  

  

Planeringsinriktningar naturvård och biologisk mångfald: 

• Mark- och vattenområden som är värdefulla för att upprätthålla 

biologisk mångfald värnas i samband med exploatering och andra 

åtgärder som kan skada värdena.  

• Vid fysisk planering ska hänsyn tas till värdetrakter för skog, 

våtmarker och odlingslandskap så att exploatering inte påverkar 

värdetrakternas landskapsekologiska värden (grön infrastruktur).   

• Områden av värde för människors naturupplevelser och rörligt 

friluftsliv värnas och utvecklas. 

• Kommunen ska föregå med gott exempel genom att värna om och 

utveckla befintliga natur- och kulturmiljövärden på egen mark. 

• Kommunen bör ta fram en kulturlandskapsplan där strategier för 

bevarande och hänsyn till kulturlandskapet framgår. 

• I samband med fördjupad översiktsplanering för kommunens tätorter 

ska en grönstrukturplan för Rättviks tätort tas fram och behovet av 

grönstrukturplaner för övriga tätorter utredas.  

• För att säkerställa särskilt värdefulla områden för naturvård och 

biologisk mångfald samt friluftsliv kan naturreservat inrättas eller 

avtal tecknas med markägare. 

• Hänsyn till ekosystemtjänster ska tas i all samhällsplanering. 
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14.10 Friluftsliv 
Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med 

rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, 

mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten har stor 

betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde 

utan också för organisationer och turistnäringen.  

Rörligt friluftsliv har tidigare huvudsakligen handlat om rekreation i skog 

och mark som strövande, vandring, bär- och svampplockning, fågelskådning 

och skidåkning. Idag växer naturturism och äventyrsinriktade frilufts-

aktiviteter. Ökad kommersialisering av naturen kan ge människor kunskap 

om naturvård, men också skapa konflikter mellan turistföretag och naturvård 

eller markägare. En genomtänkt planering är därför viktig för att använda 

och bevara naturen.  

 Riksintressen för friluftslivet 

Ett större område kring den så kallade Siljansringen är av riksintresse för 

friluftsliv och turism enligt 4 kap miljöbalken, så kallat geografiskt riksin-

tresse. Utöver det geografiska riksintresset är tre områden i kommunen av 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap miljöbalken.  

Siljansringens riksintresse består av Siljans vattensystem med angränsande 

mark. Genom meteoritnedslaget, inlandsisens påverkan, och århundraden av 

småskaligt brukande av jorden har ett attraktivt område med jordbruksbyar 

omgivna av berg och storslagna vyer skapats. Miljön kring Siljansringen har 

stora natur- och kulturvärden och är viktig för besöksnäringen.  

Bevarandevärdet för friluftslivet är främst knutet till kulturbygderna och 

vattendragen. Öringen i Siljan är av intresse för sportfisket. Riksintresse-

området erbjuder också goda förutsättningar för vandring, skidåkning, natur- 

och kulturstudier och cykling. Det är av stor vikt att områdets prägel av äldre 

brukad kulturbygd med natursköna områden bevaras, vattenkvaliteten behålls 

och att anläggningar, spår och leder underhålls.  

Riksintresset för Oreälven består av dalgången kring älven med särskilt goda 

förutsättningar för fritidsfiske, naturstudier och paddling. Riksintresset Vox-

nans dalgång berör en mindre del av kommunens norra del. Älven är av 

värde för fritidsfiske och erbjuder naturupplevelser vid en oexploaterad 

skogsälv. För områdena kring Oreälven och Voxnan är det viktigt att 

älvarnas nuvarande vattenkvalitet behålls och omgivande strandområden 

bevaras. 

 Lokala intressen 

Gemensamt för attraktiva rekreationsmiljöer är att det finns en variation i 

landskapet, tilltalande landskapsbild, inslag av kulturmiljövärden och god 

tillgänglighet. Vissa naturtyper är särskilt attraktiva för det rörliga frilufts-

livet. Länsstyrelsen har i sitt naturvårdsprogram från 1988 redovisat ett antal 

områden som är av lokalt intresse för det rörliga friluftslivet.  

  

Friluftsliv 
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Dessa områden representerar var och en någon av naturtyperna: 

• Odlingslandskap 

• Älvlandskap 

• Siljansbygd 

• Fäbod 

• Åsbildning/sprickgrotta 

Det kommunala naturreservatet Dalen är av stort värde för närrekreation och 

samtidigt ett attraktivt utflyktsmål för skolorna i närområdet. Detsamma 

gäller Jarlområdet och Enåns naturreservat i Rättviks tätort. 

 Skolskogar 

Skolskogar är mindre skogs- och ängsmiljöer i närheten av kommunens 

skolor som används av lärare och elever i undervisningen och i samband med 

utflykter. Områdena har kartlagts i samarbete med lärare vid respektive skola 

och föreningar som använder tätortsnära skog för aktiviteter riktade till barn 

och ungdom.  

 Tätortsnära skog 

I kommunen har en översiktlig inventering gjorts 2010 av tätortsnära natur 

med sociala värden. Med sociala värden avses upplevelsevärden som orörd-

het, skogskänsla, artrikedom, kulturhistoria, aktiviteter, tillgång på service 

liksom nyttjandegrad, användare, trädslag, ålder, skötsel, tillgång på vatten-

miljöer med mera. Drygt 1 800 hektar fältinventerades runt Rättvik, 

Vikarbyn och Furudal fördelat på 41 områden, som sedan klassades i fyra 

klasser. På kartan redovisas de skogsområden som är frekvent utnyttjade, det 

vill säga huvudsakligen klass 1-2.  

 Opåverkade områden 

Stora opåverkade områden utgörs av områden som endast obetydligt eller 

inte alls, påverkats av exploatering eller andra ingrepp. Amungen, Ljugaren, 

Ejheden och de så kallade värdetrakterna Gåsberget, Halgonberget, 

Vålberget och Granåsen utgör alla större opåverkade områden. Dessa 

områden är särskilt värdefulla för besöksnäringen och utgör också en stor 

potential för utveckling av naturturism. Enligt miljöbalken ska stora 

opåverkade områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras 

karaktär. 

Granåsen, Amungen och Vålbergets områden ligger på gränsen till Leksands 

och Falu kommuner. På samma sätt har båda dessa kommuner stora 

opåverkade områden som gränsar mot Rättviks kommun. För att säkerställa 

att dessa områden, inom samtliga berörda kommuner, ska kunna bestå är det 

viktigt att ta hänsyn till dem även över gränsen. Dialog med grannkommunen 

ska alltid ske vid ingrepp som kan påverka stora opåverkade områden över 

kommungränsen. 

 Spår och leder  

Genom kommunen sträcker sig leder som Siljansledens vandrings-, cykel- 

och ridleder och Dalkarlsvägen. Längs stora delar av Rättviken finns en 

vandringsled utmed vattnet och på många ställen i kommunen finns mar-

kerade fäbodstigar och skid- och motionsspår. Ett område med central 

betydelse för friluftslivet i kommunen är det som i dagligt tal kallas 

Jarlområdet.  
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Vildmarksspåret/Kopparrännsspåret har stor betydelse för längdskidåkning 

vintertid, har goda utvecklingsmöjligheter och lockar också många besökare 

från andra kommuner.  

I anslutning till Rättviks tätort, Furudal, Boda kyrkby och Vikarbyn finns 

motionsslingor och skidspår av stort värde för de närboende. Det finns också 

ett omfattande system av skoterleder i kommunen. Det övervägande utbudet 

av såväl aktiviteter samt spår och leder står föreningslivet för. Kommunen 

kan i sin tur stötta dessa verksamheter på olika sätt.  

 Fritidsfiske och jakt  

I Rättviks kommun finns många sjöar och vattendrag med vacker natur och 

god tillgång på fisk. Kommunen har tre fiskevårdsområden, Boda-Rättvik, 

Ore respektive Siljan. I Siljan får fiske endast bedrivas med handredskap. 

Fritidsfiske bedrivs i en rad sjöar.  

Jakt är ett fritidsintresse för många i kommunen. Det är framförallt älg, 

rådjur, hare och tjäder/orre som jagas. Viss skyddsjakt bedrivs också. I 

kommunen finns fem viltvårdsområden, som bildats för att främja viltvården 

genom samordning av jakten.  

 

  

Planeringsinriktningar friluftsliv:  

• Kommunen ska upprätthålla och i regional och lokal samverkan 

utveckla goda möjligheter till rekreation i hela kommunen.  

• Kommunala markförvärv ska säkra allmänhetens möjligheter till 

friluftsliv. 

• Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa goda förutsättningar för 

olika typer av leder som kan nyttjas både sommar- och vintertid. 

Friluftslivet kan främjas genom exempelvis välordnade och 

tillgängliga leder, lägerplatser, skyltning och parkeringsplatser. 

• Kommunen ska genom information i anslutning till viktiga 

friluftsområden öka förståelsen för natur och kulturmiljövård.  

• Större sammanhängande bullerfria och opåverkade naturområden ska 

värnas för utveckling av naturturism. 

• Avgränsningen av det stora opåverkade området i anslutning till 

Halgonberget bör ses över. 

• Kommunen ska ta initiativ till samverkansprojekt med markägare i 

de områden där skogsbruket och friluftslivet behöver kunna 

samexistera på ett hållbart sätt. 

• I kommunens egna skogsinnehav ska tätortsnära skog hanteras med 

hyggesfri avverkning. Aktuella bestånd för den typen av skötsel ska 

avsättas i skogsbruksplan. 

• Jakt och fiske ska vara en naturlig del av friluftslivet inom 

kommunen. 

• Skolskogar för elevernas utbildning ska finnas. Kommunen ska 

arbeta för att utveckla uteklassrum vid skolorna. 
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15 Areella näringar 
Företag inom areella näringar i kommunen finns främst inom skogs- och 

jordbruk. De flesta är små familjeföretag som kännetecknas av att de ofta 

kombinerar jord- och skogsbruk. Samtidigt har de många gånger komplett-

erande verksamheter med gården som bas inom till exempel förädling av 

trädgårdsprodukter, lokalproducerad mat, skogsprodukter, samhällsservice 

och besöksnäring. Till de areella näringarna hör också jakt och fiske.  

Sveriges landsbygd har förändrats under senare decennier till att mer och mer 

vara en blandbygd där de areella näringarna samsas med boende som pendlar 

till arbete på annan ort 

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap syftar till att skydda odlingslandskapets 

och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedels-

produktion samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 

bevaras och stärks. För skogsbruket gäller miljömålet Levande skogar. 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas. 

15.1 Jordbruk 
Jordbruksmarken är främst belägen utmed Siljansringens vattenområden och 

har en småskalig struktur, omringad av stora skogar. Knappt tre procent av 

kommunens yta används som jordbruksmark. Jorden är i de flesta fall mycket 

bördig och kalkrik. Större delen av den produktiva jordbruksmarken används 

för vallodling kombinerat med bete och en mindre del till spannmålsodling, 

främst korn och vete. Övrig jordbruksmark används som betesmark inklusive 

skogs- och fäbodbete. Markerna betas av nötkreatur, hästar, får och getter. 

Ett antal mjölkbönder finns också i kommunen.  

Antalet hästar i kommunen har ökat de senaste årtiondena, vilket återspeglar 

det ökade intresset av att ha hästar, framförallt ridhästar, som hobby. Även 

antalet får har ökat i kommunen och fårskötseln bedrivs många gånger som 

fritidsverksamhet.  

I samband med planering för djurhållning alternativt utbyggnad av bostäder i 

anslutning till djurhållning finns behov av att tänka på respektavstånd. Läs 

mer om detta i avsnitt 17.8. 

Jordbruksmarken erbjuder även andra ekosystemtjänster än bara de för-

sörjande så som kulturella och reglerande värden. Detta gäller bland annat 

Gärdsjöområdet med sitt ladrike som är av riksintresse för kulturmiljövården 

och av betydelse för lokal turistnäring.  

Sedan 1950-talet har mekaniseringsgraden successivt ökat inom jordbruket 

samtidigt som lönsamheten minskat jämfört med många andra näringar. För 

att få ekonomi i det småskaliga jordbruket kan bland annat samordning 

mellan brukarna krävas så att de exempelvis kan använda maskinparker 

gemensamt. Ägosplittringen gör också att jordbrukarna blir beroende av att 

arrendera mark från många ägare. Det krävs med andra ord ett stort 

engagemang från såväl brukare, ägare och konsumenter, som i slutändan ska 

motiveras att betala för de mervärden som jordbruket producerar i form av 

till exempel öppna landskap. Förbättrad ekonomi för jordbruket och dess 

kompletterande verksamheter är således en viktig faktor för att bevara och 

utveckla odlingslandskapet. 

LÄS MER! 

Boverkets Vägledning för 

och invid djurhållning. 

Rapport 2011:6 

LÄS MER! 

…om den nationella 

Livsmedelsstrategin på 

regeringens hemsida 
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Idag går en stor del av EU:s budget till stöd av jordbruket, bland annat i form 

av så kallade gårdsstöd för den markareal som brukas. Genom landsbygds-

programmet kan stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsprojekt sökas för 

att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk eller för att bevara 

och utveckla marker med höga natur- och kulturvärden. Dessutom kan 

landsbygdsprogrammet ge stöd till projekt som uppmuntrar nya företag och 

entreprenörskap på landsbygden.  

 

Bild 17. Tallskog i Rättviks kommun. Foto: Anna Lena Winnerstram, Mostphotos. 

15.2 Skogsbruk 
Skogsmarken täcker en stor del av kommunens yta och merparten av denna 

brukas som produktionsskog. Den produktiva skogen ägs till ungefär lika 

stora delar av enskilda ägare, privatägda bolag och det allmänna. 

Såväl stora skogsbolag som mindre skogsägare bedriver i huvudsak ett 

konventionellt skogsbruk med röjning, gallring och slutavverkning med 

efterföljande återbeskogning. 

Kommunen ska vara ett föredöme som när det gäller skötsel av egen 

skogsmark avseende produktionsvärden, naturvärden, kulturvärden och 

sociala värden. I kommunens tätortsnära skogar ska hyggesfritt skogsbruk 

eftersträvas för att behålla skogskänslan och bibehålla rekreationsvärden. 

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och 

åtgärder inom skogsbruk som innebär att skogen brukas utan att marken 

kalhuggs.   

Rättviks kommun hyser stora hantverkskunskaper och traditioner runt 

användandet av skogens virke. En utveckling av detta skulle stimulera till ett 

mer kvalitetsfokuserat skogsbruk med bättre förutsättningar till en långsiktigt 

bättre lönsamhet, där större delen av mervärdet skulle kunna stanna i bygden.   
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 Kommunens skogsinnehav 

Kommunen antog i december 2011 riktlinjer för kommunens egna 

skogsmarksinnehav. Riktlinjerna fastslår att kommunens skogsinnehav ska 

säkra följande behov: 

• tätortsnära skog med sociala värden, t.ex. skog för föreningars, 

skolors, boendes och besökares behov, 

• skog med höga naturvärden,  

• skogsmark som är lämplig att överföras till jordbruksmark för 

gymnasieskolans behov, 

• mark som är avsedd att exploateras för bebyggelse, industrier, vägar 

och dylikt, 

• bytesmark.  

 

Planeringsinriktningar areella näringar: 

• Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks. 

• Vid ny bebyggelse ska särskild hänsyn tas till brukningsbar 

jordbruksmark. Ny bebyggelse ska inte försvåra pågående 

jordbruksdrift 

• Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av 

kommunens egen skogsmark avseende produktionsvärden, 

naturvärden, kulturvärden och sociala värden. 

• För kommunens egna markinnehav ska även ett hyggesfritt 

skogsbruk eftersträvas för tätortsnära mark.  

• I tätortsnära mark och i områden som är av särskild betydelse för 

rörliga friluftslivet ska kommunens egna skogsbruk anpassas på ett 

sådant sätt att friluftslivet inte påverkas negativt samt övriga 

skogsägare uppmuntras att bedriva skogsbruk så att friluftsvärden 

och areella värden kan samexistera. Det kan t ex gälla samverkans-

projekt med privata markägare gällande leder och stigar. 

LÄS MER! 

För mer information om 

kommunens skogsinnehav 

se ”Riktlinjer för 

kommunens innehav och 

skötsel av skogsmark (dnr 

2011/516) 
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16 Råvarutillgångar och teknisk försörjning 
Områden som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för 

samhällsviktiga verksamheter bör eller ska (om det är riksintresse) värnas enligt 

miljöbalkens 3 kapitel.  

16.1 Utvinning 
Den kalkrika berggrunden har inneburit en lång tradition av kalkbrytning, men 

det finns även andra råvarutillgångar för utvinning i kommunen.  

 Berg-, jord och grusförsörjning 

Berg, jord och grus används för att bygga vårt samhälle med infrastruktur 

och byggnader. Naturgrus är en ändlig naturresurs som är viktig för vår 

dricksvattenförsörjning och bevarandet av natur- och kulturlandskapet. Det 

nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet innebär att uttaget av 

naturgrus ska minska och tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom 

krossat berg. Målsättningen är därför att kunna använda bergkross i större 

omfattning. Vid exempelvis vägarbeten och anläggningsarbeten kan natur-

grus ersättas med krossat berg. Behovet av uttag kan begränsas genom 

materialåtervinning. 

För närvarande finns två täkter med tillstånd att bryta berg i kommunen och 

en för uttag av sand och naturgrus. En ansökan om fortsatt uttag av sand i en 

äldre täkt i närheten av kalkverket i Rättvik finns också. Lämpligt läge för 

sandtäkten bör diskuteras med hänsyn till att kommunens framtida 

huvudvattentäkt kan komma att lokaliseras i närområdet. Utöver dessa finns 

det även några täkter i kommunen som är under efterbehandling eller 

återställande efter brytning. Dessutom finns en rad mindre så kallade 

husbehovstäkter i kommunen. Husbehovstäkt avser täkter där markägaren 

använder materialet inom den egna fastigheten för dess eget behov, till 

exempel underhåll av enskilda vägar. Större uttag av naturgrus, berg och torv 

för eget bruk kräver anmälan till kommunen. 

 Kalk 

I Siljanstrakten finns bevarade sedimentära bergarter som kalksten, skiffer 

och sandsten. Utvinningen av kalk har troligen pågått sedan 1200-talet och 

präglar omgivningarna. Än idag förekommer kalkbrytning och kalkbear-

betning i kommunen. Vid Rättviks kalkverk och SMA Boda kalkverk bränns 

kalk medan malning av kalkstenen sker i Kullsbergs Kalkverk. Kalken bryts 

vid Jutjärn i Boda där ett stort dagbrott är beläget.  

 Malmer och övriga mineraler  

Det är ett statligt intresse att utvinningen av malmer och mineraler inom 

landet tryggas. Bergsstaten utfärdar undersökningstillstånd för prospektering 

efter malmer och mineraler.  

I Rättvik har undersökningstillstånd beviljats för underökning av förekomst 

av olja längs stora delar av Siljansringen. Det finns även ett stort område 

öster om Siljansringen med undersökningstillstånd för olja och gasformiga 

kolväten. Kring Hedsåsen har ett tillstånd för sökande av koppar nyligen 

beviljats. Tidigare tillstånd för uranborrning har upphört att gälla. 
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16.2 Energiproduktion och energieffektivitet 
Enligt de nationella målen ska hälften av Sveriges energiförbrukning 

tillgodoses via förnyelsebara energikällor. Rättviks kommun har goda 

förutsättningar för att klara målet och dessa bör utnyttjas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Förnyelsebara energikällor, så som vind-, sol- och vattenkraft, är ofta 

ytkrävande. Vid etablering ska hänsyn tas till eventuella konflikter mellan 

miljömål och produktionens påverkan på människor, natur, miljö och 

landskapsbilden. 

Minskad energianvändning är en viktig pusselbit i omställningen till ett 

förnybart och effektivt energisystem. För att nå nationella och internationella 

energi-, miljö- och klimatmål är det också nödvändigt att energieffektivisera. 

 Vattenkraft 

Vattenkraften är en viktig källa till förnyelsebar energi. Vattenkraften kan 

också innebära påverkan på ekologiska intressen, natur och kulturmiljö-

intressen samtidigt som den kan ha positiv inverkan på närmiljön. 

I Rättviks kommun finns åtta mindre vattenkraftverk som bidrar till 

elförsörjningen. Flertalet av kraftverken är små och ägs av privatpersoner 

eller mindre bolag. Fortum äger kraftstationerna i Dalstuga och Furudal.  

 

Bild 18. Rinnande vatten i Furudal. Foto: Martin Litens. 

Planeringsinriktningar utvinning: 

• Vid lokalisering av täktverksamhet ska hänsyn tas till närliggande 

bebyggelse på grund av bl.a. bullerstörningar, damm och 

luftföroreningar från transporter.  

• Vid lokalisering av täktverksamhet ska hänsyn tas till naturmiljön 

och det rörliga friluftslivet.  

• Täkter bör så långt möjligt lokaliseras nära större transportleder. 
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 Vindkraft 

Vindkraft är en förnyelsebar och ren energikälla som spelar en viktig roll i 

omställningen av vårt energisystem. Vindkraften har en rad fördelar, bland 

annat är utsläppen mycket små och vindkraften är också det förnyelsebara 

energislag som växer snabbast i landet. Sveriges regering har beslutat om en 

planeringsram för att öka användningen av vindkraft. År 2020 ska plan-

beredskap finnas för utbyggnad av 30 TWh vindenergi, varav 20 TWh på 

land och 10 TWh till havs.  

Idag finns 15 vindkraftverk på Hedbodberget i kommunen med en 

produktion av 75 GWh per år. Hedbodberget är ett av de områden som 

prioriterats som lämpliga för vindbruk. Utöver Hedbodberget bedöms 

Broboberget som lämpligt att byggas ut, samt Lannaberget och Svinberget. I 

sista hand bör Grundåsmoren och Radaberget tas i anspråk för vindbruk. 

Inom de utpekade områdena prioriteras vindkraftverk och skogsbruk, 

byggandet av bostäder eller andra anläggningar som kan innebära hinder för 

etablering av vindkraft tillåts inte.  

Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg (antogs av kommunfull-

mäktige 2011-02-03) till översiktsplanen från 1992 som visar var i 

kommunen det är lämpligt med större vindkraftsområden. Sedan vindbruks-

planen antogs har nya riksintressen för vindkraft pekats ut av Energi-

myndigheten. Kommunens vindbruksplan är inaktuell och behöver därför 

revideras utifrån de förutsättningar som gäller idag.  

 

16.3 Energidistribution och IT 

 Energiförsörjning 

Energianvändningen ökar i såväl kommunen som riket. Industrinäringen, 

transportsektorn och hushållen är de stora användarna av energi i kommunen. 

Elen står för en stor del av energiförsörjningen i kommunen dessutom 

används stenkol som bränsle för processen i Rättviks Kalkverk och olja vid 

Boda Kalkverk.  

Av hushållens uppvärmning svarar elenergin för cirka 45 % och fjärrvärmen 

för 20 %. Användningen av eldningsolja har minskat kraftigt. Inom 

transportsektorn dominerar fortfarande användningen av bensin och diesel 

som drivmedel.  

Planeringsinriktningar energiproduktion och energieffektivitet: 

• Kommunen ska uppmuntra till användandet av förnyelsebara råvaror 

och energikällor samt ökad energieffektivitet. 

• Elproduktion ska ske med hänsyn till natur-, frilufts- och 

kulturmiljövärden. 

• Kommunen ska verka för att industrins spillvärme tillvaratas i 

fjärrvärmenätet.  

• Vindbruksplanen ska revideras utifrån nya utpekade riksintressen för 

vindkraft och antas som tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

• Kommunens ska säkerställa att bygdemedel för vindkraftsanlägg-

ningar finns till lokalsamhället. 
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 El 

Samhället går mot en ökad elektrifiering och elförsörjningen är av central 

betydelse för samhällsplaneringen, både den lokala och nationella nivån.  

Elenergin kommer huvudsakligen från vattenkraft och kärnkraft men andelen 

vindkraft ökar. Solenergin är ännu outvecklad i Sverige men användandet av 

solpaneler och solceller ökar och förväntas öka ytterligare med minskade 

installationskostnader och ökade energipriser. På sikt torde solparker på 

mark- och takytor för kommersiell utvinning av elenergi bli intressanta även 

i Sverige och i Rättviks kommun.  

Större kraftledningar utgör ofta påtagliga inslag i sin omgivning och påverkar 

den kommunala planeringen och markanvändningen. Vid planering, 

utbyggnad och lokalisering måste hänsyn tas till bland annat landskapsbild 

och kultur- och friluftsmiljö. Transformatorstationer kräver olika mycket 

utrymme beroende på storlek men hänsyn ska tas till att anläggningarna 

alstrar ljud. Vid planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till närheten 

till kraftledningar på grund av de elektromagnetiska fält som omger dem. 

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy ska följas. 

Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer med stamnät (220-400 kV), 

regionnät (40-130 kV) och lokala nät (upp till 40 kV). Svenska Kraftnät 

ansvarar för stamnätet medan regionnäten drivs av kraftföretag.  

Två stamnätsledningar om 400 kV passerar genom Rättviks kommun i 

nordsydlig riktning. Den västliga av dessa båda ledningar utgörs av kraft-

ledningen mellan Porjus och Odensvi medan den östliga sträcker sig från 

Kilforsen till Hallsberg. Planering och genomförande av åtgärder inom 250 

meter från befintliga stamnätsledningar ska göras med hänsyn till 

ledningarna och i dialog med ledningsägaren. 

Genom södra delen av kommunen passerar en regional 130 kV ledning i öst-

västlig riktning. Ett flertal 50 kV ledningar finns också i kommunen.  

De lokala näten, distributionsnäten, ägs och drivs av kraftföretag eller 

kommunala nätbolag. Inom kommunen finns det tre koncessionsområden/ 

distributionsområden för elnätet och Dala Energi ansvarar för den största 

delen. Fortum ansvarar för distribution av el till kommunens norra delar och 

Falu Energi & Vatten för en mindre del i öster kring Bingsjö och Dådran. 

Planering och genomförande av åtgärder i närheten av befintliga ledningar 

ska göras med hänsyn till ledningarna och i dialog med ledningsägaren. 

 Fjärrvärme 

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i Rättviks kommun. Omkring 1500 lägenheter 

och knappt 900 villor är anslutna till de kommunala nät, som finns utbyggt i 

Rättviks tätort inklusive Lerdal och Gärdebyn samt Vikarbyn och Boda 

kyrkby. Därutöver levereras fjärrvärme till industrifastigheter, förvaltnings-

lokaler och skolor.  

Någon större utbyggnad av befintliga fjärrvärmenät är inte planerad, istället 

kommer det att i första hand ske förtätning inom befintliga nät.  

LÄS MER! 

Svenska kraftnäts 

broschyrer: 

Elnät i fysik planering 

Vägledning för verksamhet 

vid markförlagd kabel i 

stamnätet 

Finns på www.svk.se 
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 Digitala nät och IT-kommunikationer 

Utbyggnaden av digitala kommunikationssystem är viktig för kommunens 

utveckling. Genom möjlighet till arbete och studier på distans kan många 

välja att bo kvar i byarna och på landsbygden.  

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi där det övergripande målet är 

att Sverige ska ha bredband i världsklass och att det ska finnas tillgång till 

bredband med hög överföringshastighet i hela vårt land. I strategin framgår 

det att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s.  

Stadsnätet är utbyggt i centrala Rättvik och för närvarade pågår utbyggnaden 

av nät i vissa av kommunens byar.  

Tillgång till bredband med hög hastighet och kvalitet bör ges till alla i 

Rättviks kommun.  

 

  

Planeringsinriktningar energidistribution och it: 

• Vid planering och utbyggnad av kraftledningar ska lokalisering och 

utformning ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och 

friluftsmiljö. 

• Kommunen ska verka för tillgång till snabb och effektiv IT- 

kommunikation för alla invånare. 

• Åtgärder som påskyndar omställningen till ett mer hållbart och 

effektivt energisystem ska prioriteras. 

• Strategi för utbyggnad av IT-kommunikation ska tas fram. 

• Kommunen ska stötta ideella satsningar för att bygga bredband på 

landsbygden. 

• Skapa fler laddningsstationer för elfordon i kommunen i takt med att 

behoven ökar. 

• Planering av ny bebyggelse intill befintliga ledningar ska ske i dialog 

med ledningsägaren. 
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16.4 Vattenförsörjning 
Tillgången till rent vatten är en viktig överlevnadsfråga för hela samhället. 

Långsiktigt skydd av våra grund- och ytvattenförekomster är avgörande för 

att säkerställa denna tillgång.  

 Vattentäkter 

Grundvattentillgångarna i kommunen är goda genom de isälvsavlagringar 

som finns längs Siljansringen. Rättviksåsen sträcker sig från Rättviks tätort 

längs Gärdsjöfältet till Furudal och norr om Furudal tar Oreåsen vid. Denna 

åsbildning är kommunens viktigaste grundvattenresurs och de allmänna 

vattentäkterna i Rättviks tätort, Boda/Jutjärn och Furudal får sitt råvatten 

härifrån. Drygt hälften av kommunens invånare får sitt vatten genom den 

kommunala vattenförsörjningen, resten försörjs genom enskilda brunnar och 

en mindre andel gemensamma enskilda anläggningar. 

I länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan klassificeras länets 

grundvattenförekomster utifrån uttagskapacitet (det vill säga hur mycket 

dricksvatten det är möjligt att ta ut) samt vilken kvalitet vattnet har. Klass 1 

innebär att resurserna är något större och bedöms vara av regionalt intresse 

medan klass 2 betyder att resurser är något mindre och av kommunalt 

intresse. Kvaliteten i de vattenmagasin som utpekas som klass 1 och 2 ska 

upprätthållas både för nutida och framtida vattenförsörjning. Klass 3 avser 

övriga grundvattenförekomster. Dessa bedöms ha mindre skyddsvärde för 

nuvarande och framtida större vattentäkter men kan vara av intresse för 

vattenförsörjning för enskilda fastigheter. 

I Rättviks kommun finns grundvattenförekomster av klass 2 och 3. Vid 

markanvändning inom områden i klass 2 ska hänsyn tas till magasinens 

värde som dricksvattenresurs. Det kan innebära inskränkningar vad gäller 

exploatering och nyttjande av mark.  

Vattenkvaliteten i de allmänna vattentäkterna säkerställs med kontinuerlig 

analys av vattenprover. De enskilda brunnsägarna får själva kontrollera 

vattenkvaliteten. Omkring en tredjedel av de enskilda brunnarna i Sverige 

bedöms ha otillfredsställande kemisk eller bakteriell kvalitet. Det finns även 

problem med höga halter av uran och radon i grundvattnet.  

 Skyddsområden kring vattentäkter 

I enlighet med det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet ska alla 

vattentäkter, såväl allmänna som privat, som försörjer fler än 50 personer 

skyddas. Inom ett vattenskyddsområde gäller fastställda skyddsbestäm-

melserna till skydd mot föroreningar. Ny bebyggelse, vägar, anläggningar 

och andra åtgärder får endast anläggas om de kan uppföras med hänsyn till 

föreskrifterna. 

 Framtida grundvattentäkt 

Den allmänna vattentäkten i Rättviks tätort är den viktigaste och största i 

kommunen. Den försörjer förutom tätorten även Vikarbyn, Sätra, Söderås, 

Västberg, Sjurberg, Rovgärdet, Lerdal, Gärdebyn, Tina, Utby, Altsarbyn, 

Utanåker, Västgärde samt större delen av Östergrav. Vattentäkten är belägen 

inom Stora industriområdet, vilket medför viss risk för förorening. Det 

saknas dessutom en reservvattentäkt. Även om bättre sandfilter gör att det 

utgående vattnet från vattenverket har en högre kvalitet finns det höga halter 

av mangan i råvattnet. På grund av detta pågår nu en utredning för att hitta ett 

LÄS MER! …om vattenför-

sörjningen i Dalarna i 

Länsstyrelsens vatten-

försörjningsplan. 
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nytt läge för en huvudvattentäkt. Området som undersöks ligger norr om 

nuvarande vattentäkt vid sjön Skäftringen. Det kommer dock att dröja flera 

år innan en ny vattentäkt kan tas i bruk. 

 

16.5 Vatten och avlopp 
För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder 

som är nödvändiga inom Rättviks kommun vad gäller vatten- och avlopps-

frågor har en strategisk och långsiktig VA-plan tagits fram. Översiktsplanen 

lyfter VA-planens strategiska frågor, för riktlinjer kring utbyggnad, 

utveckling och mer detaljerade åtgärder för VA-verksamheten hänvisas till 

VA-planen. 

 Det allmänna VA-nätet 

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) sköter drift, utveckling och planering 

av vattentjänster och avfallshantering i kommunen. Verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp omfattar de större tätorterna Rättvik, Vikarbyn, Boda 

kyrkby och Furudal med omkringliggande byar samt Sätra, Nedre Gärdsjö, 

Dalfors, Gulleråsen och Kärvsåsen.  

Inom det allmänna VA-nätet, verksamhetsområdet, är huvudmannen ans-

varig. De fastigheter som finns inom verksamhetsområdet och som saknar 

godkända vatten- och avloppslösningar får ansluta till det allmänna nätet. 

Därutöver kan de fastighetsägare som så önskar, och där det är praktiskt 

genomförbart, få möjlighet till anslutning.  

De fastigheter som är anslutna till de allmänna avloppsreningsverken får sitt 

avloppsvatten renat av något av de fem verken i Rättviks tätort, Gulleråsen, 

Furudal, Dalfors och Dådran. Slammet från reningsverken rötas i en 

anläggning i tätorten innan det körs vidare för kompostering i en anläggning 

utanför kommungränsen. Ny mottagare för omhändertagande av slammet 

utreds för närvarande av DVAAB. 

Planeringsinriktningar vattenförsörjning: 

• Vid planering och utbyggnad av VA-ledningar ska lokalisering och 

utformning ta hänsyn till bland annat landskapsbild och kultur- och 

friluftsmiljö, vilket även omfattar kommunens försäljning, byte och 

utarrendering av fastigheter.  

• Grundvattenförekomsternas skyddsbehov ska alltid beaktas vid 

fysisk planering. 

• Stor restriktivitet ska gälla vid större exploateringar och andra 

aktiviteter som kan riskera att förorena de områden som utpekas som 

klass 1 och 2 i länsstyrelsens vattenförsörjningsplan. 

• Kommunen ska se över och uppdatera skyddsföreskrifter för alla 

vattentäkter. 

• Områden för en framtida huvudvattentäkt samt reservvattentäkter ska 

tas fram. 

• Ytvatten som inte uppnått god ekologisk status enligt vattenmyndig-

hetens klassning bör åtgärdas. Det gäller särskilt de ytvatten i 

kommunen som har dålig eller otillfredsställande ekologisk status.  

• Utredningsområde/-en för ny vattentäkt ska inte användas till 

verksamheter som kan medföra försämrad vattenförsörjning. 

LÄS MER!...om strategier 

och utvecklingsplaner för 

kommunens vatten och 

avloppsverksamhet i VA-

planen. 
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Idag är reningsverket i Rättviks tätort om- och tillbyggt och har en kapacitet 

på 25 000 personekvivalenter. Arbete med att bygga bort inläckage av dag- 

och dränvatten som idag belastar reningsverket återstår och är angeläget. 

Nya utbyggnadsområden bör alltid anslutas till det allmänna VA-nätet. 

 Enskilt vatten och avlopp 

Utanför tätorterna och de verksamhetsområden som försörjs med allmänt 

vatten och avlopp finns fastigheter som enskilt ansvarar för sin vatten- och 

avloppsförsörjning. Andelen enskilda eller gemensamma enskilda/små 

vatten- och avloppsanläggningar i kommunen är hög. Här är det fastighets-

ägarens ansvar att avloppet tas omhand på ett hållbart sätt och så att det inte 

orsakar olägenhet för hälsa eller miljön. Genom tillsyn och information ska 

kommunen agera aktivt för att hjälpa fastighetsägare att ha en godkänd och 

fungerande VA-lösning. 

Bara en liten del av kommunens enskilda avlopp uppfyller idag miljöbalkens 

krav på rening. Många av avloppsanläggningarna är gamla och belägna i 

områden där det är tätt mellan enskilda vattentäkter och avlopp. 

Bristfällig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp kan skapa miljö- och 

hälsoskyddsproblem som riskerar att brunnsvatten förorenas, övergödning, 

syrefattiga bottnar och spridning av giftiga ämnen. Utsläpp av avloppsvatten 

kan därför medföra svårigheter att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. 

Avlopp som inte uppfyller krav ska åtgärdas.  

Vid beslut om anläggande av nya enskilda avlopp är det viktigt att ta särskild 

hänsyn till förhållandena i området och att vara restriktiv i de fall risk för 

hälsa, miljön eller olägenheter i den lokala boendemiljön finns eller kan 

uppstå som följd av byggnation.  

I vissa fall är områdenas egenskaper av sådan art att de problem avloppen 

orsakar måste lösas gemensamt. Ansvaret för att dessa problem får sin 

lösning ligger, enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV § 6), hos 

kommunen. Enligt praxis ska en allmän VA-anläggning för avlopp ordnas 

när 20 fastigheter eller fler inom ett sammanhängande område har behov av 

VA-tjänster på grund av hälso- eller miljöskäl. Länsstyrelsen kan ålägga 

kommunen att ordna kommunalt VA. 

 Utredningsområden för VA 

Kommunen har identifierat ett antal VA-utredningsområden som är av den 

karaktär att vatten- och avloppsförsörjningen kan behöva lösas i ett större 

sammanhang enligt de krav som ställs i vattentjänstlagen.  

Utbyggnaden av dessa områden sker enligt en av kommunen framtagen 

utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt och vilken ordning det allmänna 

vatten och avloppsnätet kan byggas ut.  

VA-utbyggnadsplanen listar områden som bör anslutas till allmän VA-

försörjning inom 10 år samt inom 10-20 år. Utbyggnadstakten och områdena 

bestäms efter en omfattande och samlad bedömning som utgår ifrån den 

bedömningsmodell som formulerats i kommunens VA-plan. Bedömnings-

modellen består av fyra steg och baseras på vad som anses skäligt utifrån 

nuvarande kunskap om behov, ekonomi samt befintliga och planerade 

resurser.  
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VA-utbyggnadsplanen är vägledande och fungerar som underlag för beslut 

vid utökning av det kommunala verksamhetsområdet. VA-utbyggnadsplanen 

kommer att revideras återkommande för att vid behov prioritera in nya 

områden. 

Både VA-utredningsområdena och utbyggnadsplanen framgår i kommunens 

VA-plan. Utredningsområdena finns redovisade i karta 7. 

 Dagvattenhantering 

Regn- och smältvatten som rinner på marken kan orsaka besvär både i form 

av översvämningar och genom att ta med föroreningar ut i vattendragen. 

Dessa negativa effekter kan minskas genom att dagvattnet hanteras på ett 

genomtänkt och hållbart sätt. 

Det finns problem med inläckage av dagvatten till avloppsledningsnätet i och 

runt centrala Rättvik. Det finns även dagvattenledningar som är anslutna till 

spillvattennätet, vilket påverkar reningsverkets kapacitet vid häftig neder-

börd. Huvudregeln är annars att varje fastighetsägare lokalt får ta hand om 

överskottsvattnet på egen tomt. I takt med att bostadsbebyggelsen brett ut sig 

längs sluttningarna i bland annat Gärdebyn, Lerdal och Vikarbyn har den 

naturliga avrinningen på flera håll delvis försvunnit eller ersatts med trum-

mor eller dagvattenledningar av klen dimension. Resultatet visar sig i sam-

band med häftiga skyfall då vägar kan spolas bort eller trädgårdar förstöras 

av rinnande ytvatten. I många byar är igenväxta diken ett återkommande 

bekymmer.  

På grund av klimatförändringar väntas fler skyfall sommartid och mildare 

samt blötare vintrar i framtiden. Detta kommer att ge problem med dagvatten 

i områden med hårdgjorda ytor där infiltrationsmöjligheter saknas eller är 

minimerade. Särskilt i nedströms exploaterad mark kan översvämningar upp-

stå. Genom planering kan möjligheter till infiltration av dagvatten direkt i 

mark eller till särskilda infiltrationsbäddar skapas. Med en genomtänkt 

avrinning på/i marken kan belastningen på befintligt dagvattensystem 

minskas.  

Steg 1 Bedömning ur 
hälso- och 

miljösynpunkt samt 
större sammanhang 

(enlig LAV 6 §)

Steg 2 Bedömning av 
möjligheter att lösa 

behoven med 
kommunal VA-

anläggning

Steg 3 Avstämning 
mot  kommunens 

VA-policy, 
översiktpslan, 

bostads-
försörjningsprogram

Steg 4 Prioritering 
utifrån steg 1-3 med 

hänsyn till tid, 
resurser och 

ekonomi



       
      

       
 

94 

 

 

16.6 Avfallshantering 

 Återvinning 

Avfallshanteringen har under den senaste 25-årsperioden gått från fokus på 

deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. 

Trots fokus på hållbar konsumtion slänger vi allt mer av det vi köper. Såväl 

globalt som nationellt, regionalt och lokalt förbrukar vi mer resurser än vad 

som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring måste ske för att säkerställa 

även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle.  

I miljömålet God bebyggd miljö ingår krav på en hållbar avfallshantering, det 

vill säga förebyggande av avfall och minskning av avfallets skadliga 

inverkan på miljön. Delmålet att minska avfallsmängderna uppnås inte. Ska 

miljömålen klaras måste vi ändra våra levnadsvanor och börja återanvända 

alltmer av vårt hushållsavfall.  

Gagnef, Leksand, Rättviks samt Vansbro kommuner har tagit fram en 

gemensam plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen 

sammanställer mål och åtgärder för perioden 2018-2022. 

 
 

 

Planeringsinriktningar vatten och avlopp: 

• Rättviks kommun ska tillse att skapa organisatoriska och ekonomiska 

resurser för att genomföra VA-planen. 

• Nya utbyggnadsområden ska alltid anslutas till allmänt VA. 

• Utanför verksamhetsområde för allmänt VA ska nybyggnation 

bedömas restriktivt om risk för hälsa, miljön eller olägenheter kan 

uppstå som följd av enskilt avlopp  

• Omhändertagande av dagvatten ska särskilt beaktas i samband med 

exploatering. Vid nybyggnation ska ytor avsättas för hantering av 

dagvatten.  

Planeringsinriktningar avfallshantering: 

• Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån 

för hållbar konsumtion och ökad återvinning. 

• Hushåll och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 

materialåtervinningen ska öka. 

• Mark ska lokaliseras och reserveras för funktioner som uppsamling, 

omhändertagande och återvinning av material. 

• Avfallshantering placeras så att de har god tillgänglighet samt 

utformas utifrån funktion, estetik och trygghet för att minska 

nedskräpning. Närhet till bostäder ska beaktas så att inga olägenheter 

i form av skadedjur, buller eller lukt uppstår. 

Med hållbar konsumtion 

avses konsumtion som 

garanterar en miljömässig, 

social och ekonomisk 

hållbarhet, t.ex. mindre 

konsumtion genom delning 

av produkter, konsumtion 

av hållbara produkter och 

konsumtion av tjänster som 

alternativ till produkter. 

LÄS MER!  

…i Kommunal plan för 

avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering. 

Antogs av kommun-

fullmäktige 2018-04-19 
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17 Miljö, hälsa och säkerhet 
Ett flertal av de statliga miljömålen som Frisk luft, Bara naturlig försurning, 

Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Grundvatten av god 

kvalitet och God bebyggd miljö berör hälso- och säkerhetsaspekter för både 

människor och djur. Genom att synliggöra olägenheter och risker för miljön 

och för människors hälsa är det lättare att förebygga och reducera dem.  

Kunskap om risker är viktigt för att minska sårbarheten i samhället och 

förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extra 

ordinera händelser, det kan till exempel handla om extrema väderhändelser, 

olyckor eller andra svåra förhållanden. Översiktsplanen och kommunens 

fysiska planering är ett verktyg för detta.  

17.1 Buller och vibrationer 
Buller innebär oönskade ljud och är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem 

som berör många människor. Buller kan orsaka direkta hälsoeffekter som 

sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador, men det 

kan även påverka vår livsmiljö genom att människor upplever sig vara störda 

i olika miljöer. Vad som betraktas som buller varierar beroende på vilken typ 

av ljud det är, vilken styrka ljudet har, hur det varierar över tiden och var det 

upplevs. Vanliga bullerkällor är väg- och järnvägstrafik, flygplan, industrier 

samt motorsportanläggningar och skjutbanor.  

Forskning har kunnat påvisa att människor inte störs av ljud som kommer 

från naturen som fågelsång och vindens sus. Denna typ av ljud har istället 

rogivande och avstressande effekter. Det är därför viktigt med parker och 

naturmiljöer i anslutning till bostäder i tät bebyggelse. Vidare behöver den 

moderna människan närhet till tysta rekreationsområden för återhämtning 

och livskraft.  

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att 

människor inte ska utsättas för störande buller och har ett delmål som 

fokuserar på en minskning av antalet människor som utsätts för trafik-

bullerstörningar.  

Under 2015 antogs en ny förordning om trafikbuller (2015:216) och genom-

fördes ändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken för att underlätta 

planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Ändringarna 

innebär bland annat nya krav i PBL på lokalisering och utformning av 

bostadshus för att förebygga olägenheter för människors hälsa som orsakas 

av buller. Vid detaljplanering och bygglovsprövning ställs krav på att 

bullervärden redovisas.  

Vägtrafiken längs riksväg 70, riksväg 69 och Centralgatan/länsväg 301 är de 

största bullerkällorna i kommunen. Tung trafik passerar genom de centrala 

delarna av Rättvik med bostäder och skola i närområdet. Väg 301 passerar 

även genom flera byar med bostäder nära vägen. Järnvägstrafiken på 

Dalabanan kan också upplevas som störande, särskilt nattetid, då den 

passerar tätbebyggda byar.  

Övriga betydande bullerkällor är skjutbanor och motorbanor som påverkar 

ljudnivån i närområdet. Flertalet skjutbanor och kommunens två motorbanor 

är i nuläget placerade så att de inte stör bebyggelse. Även viss industri- 

och täktverksamhet kan alstra buller som kan påverka omgivningen genom 

dels fasta bullerkällor som fläktar, dels tillfälliga källor som transporter och 

Boverket och Natur-

vårdsverket har tagit fram 

vägledningar för industri 

och annat verksamhets-

buller som styr kommunens 

arbete.  

LÄS MER! 

www.boverket.se och 

www.naturvardsverket.se 

http://www.boverket.se/
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last- och materialhantering. Vid täktarbete förekommer ibland sprängning 

som gör det olämpligt att förlägga bostäder i närområdet.  

Vibrationer, eller svängningsrörelser i marken, förekommer främst utmed 

tunga transportleder som stora vägar och järnvägar och vid sprängnings-

arbeten. Människor upplever vibrationer med lågt frekvensinnehåll olika, 

både fysiologiskt och psykologiskt. Vanligen upplevs svängningsrörelser 

mer störande i liggande tillstånd och särskilt nattetid då annan brusstörning 

upphört. Vibrationer kan också orsaka skador på byggnader och anläggningar 

så att sprickor och sättningar uppstår. Markens beskaffenhet har stor 

betydelse för hur vibrationer fortplantas.  

Trafikverkets riktlinje ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg” 

innehåller riktvärden för vibrationer vid bostäder och vårdlokaler. I övrigt 

saknas riktvärden från nationella myndigheter. 

 

17.2 Luftföroreningar 
Luftföroreningar medför hälsoeffekter, både akut och långsiktigt, även vid 

nivåer under miljökvalitetsnormerna (MKN). Med MKN avses de högsta 

tillåtna värdena. Regionalt bidrar utsläppen till bildning av marknära ozon, 

försurning och övergödning. Globalt bidrar förbränning av fossila bränslen 

till växthuseffekten.  

Trafiken är den största källan till luftföroreningar. De enskilda bilarnas 

utsläpp har minskat med bättre teknik men den ökande trafiken väger upp 

denna förbättring. I tätorter står också de korta bilresorna med kalla motorer 

för en oproportionerligt stor andel av utsläpp. Enskild vedeldning med äldre 

utrustning och felaktig eldning (sur ved, strypeldning och eldning av avfall) 

kan lokalt bidra till höga halter av luftföroreningar. Industrins utsläpp är 

fortfarande stora, men de har minskat kraftigt genom förbättrade processer 

och rening. Diffusa utsläpp från färganvändning, arbetsmaskiner, trädgårds-

redskap och liknande har fått ökad betydelse när utsläppen från de stora 

punktkällorna har minskat. Med tätare bostäder, snabbare byggprocesser och 

materialval har vi byggt in luftproblem i många bostäder och lokaler. Det har 

bland annat gett ökade problem med astma och allergier. 

Dalarnas luftvårdsförbund har tillsammans med Rättviks kommun genomfört 

mätningar av luftkvaliteten i kommunen. Undersökningarna genomförs för 

att följa upp om miljömål och miljökvalitetsnormer (för årsmedelvärden) 

klaras. Mätningarna har omfattat kvävedioxid (NO2) och åtta olika flyktiga 

organiska ämnen, vilka tillsammans kallas ”VOC”. Mätningarna påbörjades 

år 2001 och avser luftkvaliteten i Rättviks centrala delar.   

Planeringsinriktningar buller och vibrationer: 

• Nya bullrande verksamheter ska inte lokaliseras i närheten av 

bostadsbebyggelse eller i närheten av områden med höga naturvärden 

eller värden för friluftslivet (även stora opåverkade områden).  

• Vid nya lokaliseringar intill järnväg eller större vägar som riksväg 

69, 70 och länsväg 301/269 ska förekomst av buller och vibrationer 

särskilt utredas.  

• Vid lokalisering av ny bebyggelse skall hänsyn tas till buller. 
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Åtgärder som främjar hållbart resande och minskar utsläpp från vägtrafiken 

är positiva även för luftkvaliteten.  

 

17.3 Förorenad mark 
I kommunen finns ett stort antal områden som är förorenade på grund av 

tidigare markanvändning eller genom utfyllnad av förorenade massor. Till 

dessa hör områden som utnyttjas som deponier eller avfallstippar, områden 

för industriverksamhet, områden som fyllts ut med förorenade massor eller 

områden som förorenats i samband med olyckor eller läckage. 

Föroreningarna består vanligen av tungmetaller eller organiska miljögifter.  

Naturvårdsverket har utarbetat en metodik för inventering av förorenade 

områden (MIFO) som gör det möjligt att dela in förorenade områden i 

riskklasser. På karta nr 8, Hälsa och säkerhet, har nedlagda avfallsdeponier 

och områden som tillhör riskklass 1 och 2 markerats. Dessa riskklasser 

innebär mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa och miljö vid 

kontakt med miljögifter i utpekade områden. Markerade områden är i viss 

mån inventerade, men kunskapen är fortfarande låg när det gäller utbred-

ningen av föroreningarna och vilka föroreningar som förekommer. 

I Rättviks kommun tillhör Sågenområdet i Vikarbyn och Sweplating på Stora 

industriområdet riskklass 1. Sågenområdet är bland annat förorenat av 

dioxiner. Både Sågenområdet och området där Sweplanting haft sin verk-

samhet, där trikloretylen hanterats, finns med på länsstyrelsens prioriterings-

lista över förorenade områden som bör efterbehandlas.  

 

17.4 Klimatanpassning 
Förändringar i klimatet skapar nya utmaningar för samhället. De förändringar 

som framförallt kommer att märkas, och därmed påverka det kommunala 

arbetet är översvämningar och med dem frågor relaterade till vatten, avlopp 

och dagvattenhantering samt även risker för ras och skred som följd. Även 

väntade värmeböljor och långa perioder av torka kan komma att ge stora 

hälsoproblem. Framförallt löper äldre och sjuka personer stor risk vid extrem 

värme.  

Planeringsinriktningar luftföroreningar: 

• Luftkvaliteten i kommunen ska fortsatt bevakas så att MKN för luft 

inte överskrids. 

• Luftkvaliteten i kommunens tätbebyggda delar ska successivt 

förbättras genom en genomtänkt planering som främjar gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. 

Planeringsinriktningar förorenad mark: 

• I områden med förmodade markföroreningar ska marken undersökas 

och behovet av saneringsåtgärder utredas innan mark eller byggnader 

kan användas för annat ändamål. 

• Förorenade områden eller byggnader som ska användas till bostäder 

ska efterbehandlas så att rekommenderade generella riktvärden för 

känslig markanvändning uppnås. 
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För att den bebyggda miljön ska kunna stå emot klimatförändringarnas 

effekter behövs särskilda åtgärder. Det arbete som måste göras för att 

anpassa samhället till klimatförändringarna kallas klimatanpassning och 

innebär att både förebygga och minimera risker för människor och 

bebyggelse. 

Länsstyrelsen har tagit fram en Klimatanpassningsstrategi för länet. De 

långsiktiga prognoserna som ligger till grund för denna rapport visar på 

förändringar i klimatet som kommer att påverka vår vardag i framtiden. 

Rättviks kommun arbetar förvaltningsövergripande och långsiktigt med 

klimatanpassning. I det arbetet ingår att förebygga och hindra följderna av 

eventuella översvämningar och säkerställa att ny bebyggelse placeras med 

hänsyn till riskdrabbade områden. Detta ska genomsyra all fysisk planering.  

Under kapitlen Bebyggelseutveckling och Miljö, hälsa och säkerhet finns 

planeringsinriktningar som styr planeringen mot detta. Läs mer i kapitel 10 

och 17 samt nedan. 

Rättviks kommun behöver skapa en bild av kommunens sårbarhet genom att 

sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys med ett långsiktigt perspektiv 

och fokus på klimatrisker. Risk- och sårbarhetsanalysen bör kartlägga 

samhällsviktiga funktioner som kan påverkas av extrema vädersituationer så 

som värme och riskerar att översvämmas vid skyfall eller vid höga flöden 

samt ange rekommendationer för hur dessa ska hanteras. Inom ramen för ett 

sådant arbete är det också lämpligt att ta fram riktlinjer för arbetet med 

klimatanpassning för nybyggnation.  

 

17.5 Risk för översvämning, ras och skred  
Översvämning beror främst på att vattendrag inte klarar av att leda bort allt 

vatten som tillförs. Områden nära vattendrag är extra utsatta men även 

markområden som inte gränsar till vattendrag kan översvämmas på grund av 

intensiv nederbörd. Översvämning kan orsaka stora ekonomiska förluster 

genom skador på byggnader, vägar, jordbruksmark och problem i vatten- och 

avloppsnätet. Lokalt i tätbebyggda områden kan skyfall leda till att dag-

vattensystem eller diken inte hinner transportera bort vattnet och lågt belägna 

områden blir tillfälligt översvämmade.  

De långsiktiga prognoserna i länsstyrelsens klimatanpassningsstrategi som 

visar på förändringar i vårt klimat som kommer att påverka vår vardag i 

framtiden. Somrarna förväntas bli varmare och torrare. Regnet förväntas falla 

framförallt i form av skyfall vilket ökar risken för översvämningar. Vidare 

kommer vintrarna att bli varmare med stor andel nederbörd. Regn som faller 

på frusen mark kan inte infiltrera vilket leder till att stora vattenmassor måste 

tas om hand ovan jord. Det blir därför extra viktigt att planera för framtida 

dagvattenlösningar på och under jord i form av magasin, uppsamlingsdiken 

med infiltrationsdammar och liknande lösningar i tätbebyggda områden. 

Dagvatten som passerar vägar bör renas med filter i dagvattenbrunnar eller 

passera infiltrationsbäddar innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Vid 

Planeringsinriktningar klimatanpassning: 

• En risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatrisker ska tas fram. 

LÄS MER!  

…om översiktlig 

stabilitetskartering – 

Rättviks kommun (MSB 

2017-11-30) 

LÄS MER!  

…om riskhantering i 

fysisk planering med 

avseende på översväm-

ning, ras och skred i 

Länsstyrelsens regionala 

vägledning. 
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häftiga regn finns också risk att dagvatten som sköljer över enskilda 

avloppsanläggningar för med sig föroreningar till närbelägna vattentäkter.   

Andra prognoser visar att så kallade 100-årsflöden, flöden med en statistisk 

återkomsttid på 100 år, kommer att inträffa oftare i framtiden. Inom Dalälvs-

projektet, som handlar om samordnad beredskapsplanering för dammbrott i 

Väster- och Österdalälven, Dalälven, Ore älv och Svärdsjövattendragen, har 

en kartering av beräknade 100-årsflöden tagits fram. De områden som kan 

komma att översvämmas i framtiden redovisas på karta nr 8, Hälsa och 

säkerhet. 

Klimatförändringar med ökad nederbörd ökar även risken för skred och ras. 

Risk för skred och ras finns även för dagens förhållanden och bör beaktas i 

planeringen också på kort sikt.  

Vid större förändringar av marknivåer finns risk för att skred och ras kan 

uppkomma. Förändrade marknivåer kan ske naturligt genom erosion eller 

genom mänskliga ingrepp. När skred och ras inträffar kan viktiga funktioner 

i vårt samhälle påverkas, som byggnader, infrastruktur och dricksvattenför-

sörjning. Störst risk för skred och ras finns i släntområden med sedimentär 

lera, områden med bergsbranter och i sand- och grussluttningar.  

I samband med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora 

regnmängder ökar risken för ändring av marknivåerna. särskild om 

nederbörden faller i form av regn på frusen mark. Vanligt förekommande 

områden där skred och ras kan uppkomma är utefter vattendrag och en del 

sjöstränder. I samband med detaljplanering och bygglov ska dessa risker 

uppmärksammas.  

Erosionskänsliga jordarter finns på flera platser i kommunen, främst utmed 

Siljansringen och Oreälven. På karta nr 8 har två strandområden markerats 

där det finns stor risk för att skred och ras kan uppkomma. Dessa är Enåns 

nedre delar och del av Skattungens norra strand.  

 

17.6 Transporter av farligt gods 
Länsstyrelsen i Dalarna har gett ut en vägledning för planläggning intill 

transportleder för farligt gods. Vägledningen har tagit fram rekommenderade 

avstånd för när olika markanvändningar behöver gå igenom en riskhan-

teringsprocess i detaljplanearbetet. Avstånden är indelade i zoner utifrån 

avstånd till väg- och rälskant och baseras på att hastigheten kan vara hög. För 

bostäder i högst två våningar rekommenderas att en riskhanteringsprocess 

ska genomföras om byggnaderna placeras närmre än 70 meter från transport-

leder för farligt gods och närmare än 150 meter för högre byggnader. 

Planeringsinriktningar översvämning, ras och skred: 

• Samhällsviktiga funktioner ska lokaliseras med särskild 

säkerhetsmarginal till riskområden.  

• Inom översvämningskänsliga områden bör restriktivitet råda för 

nybyggnationer. Ny bebyggelse ska förhålla sig till risknivåer för 

översvämning. 

• Geologiska undersökningar ska göras i samband med detaljplanering 

i områden som ligger nära vatten eller i område med förhöjd risk för 

ras och skred. 

Läs mer om riskhan-

tering i fysisk planering 

med avseende på 

översvämning, ras och 

skred i Länsstyrelsens 

regionala vägledning. 

LÄS MER!  

…i vägledning för 

planläggning intill 

transportleder för farligt 

gods, Länsstyrelsens PM 

2012:11 
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Industrier och områden med mindre handel kan placeras på ett avstånd på 

minst 30 meter från transportleder för farligt gods utan att en riskhanterings-

process behöver genomförs. Områden med storhandel samt mindre kontor 

kan lokaliseras minst 70 meter från transportleder där farligt gods passerar 

utan att en riskhanteringsprocess behöver genomförs. Större kontors-

byggnader, hotell och vårdinrättningar kan placeras på ett avstånd på minst 

150 meter räknat från väg eller rälskant utan att riskhanteringsprocess 

behöver genomförs. 

Kommunen beslutar, i samråd med länsstyrelsen, om vilka vägar som rekom-

menderas för transporter av farligt gods. I Rättviks kommun är de större 

vägarna, som riksväg 70 och 69 samt länsväg 301 och 296, rekommenderade 

trafikleder för transporter av farligt gods, liksom de mindre länsvägarna väg 

957 mellan Sätra- Nittsjö och väg 888 från Enviken förbi Dådran. 

Transporter av farligt gods passerar med andra ord genom Rättviks tätort, 

Furudal och flera byar. Farligt gods fraktas också på järnväg genom 

kommunen.  

 

 

Bild 19. Räddningsinsats vid brand. Foto: Martin Litens. 

17.7 Räddningstjänst 
Räddningstjänstens uppdrag är att rädda vid olyckor samt att bidra till att 

förebygga olyckor och risker. Räddningstjänsten har därmed en viktig roll i 

samhällsplaneringen, framför allt som stöd i arbetet att förebygga olyckor 

och att säkerställa alla människors trygghet. Räddningstjänsten är också en 

viktig aktör i arbetet med att klimatanpassa samhället och att skapa 

beredskap för klimatförändringarnas risker. 

Planeringsinriktningar farligt gods: 

• Vid planering av ny bebyggelse eller förändrad markanvändning i 

lägen som kan vara utsatta för risker från farligt gods ska 

Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för 

farligt gods tillämpas. 
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Planering och genomförande av åtgärder i den bebyggda miljön ska alltid ske 

i dialog med räddningstjänsten. Särskilt viktigt är att beakta frågor om rädd-

ningstjänstens åtkomst, framkomlighet samt säkerhets och trygghetsfrågor.  

17.8 Miljöstörande verksamheter 
Miljöstörande verksamhet kan vara sådan som alstrar mycket trafik eller där 

skyddsavstånd till bostäder krävs på grund av buller, luftutsläpp eller 

hantering av brandfarliga och explosiva ämnen. Exempel på miljöstörande 

verksamheter är reningsverk, slakterier, kalkverk, täktverksamhet, sågverk, 

skrothantering och bensinstationer. På Karta nr 8, Hälsa och säkerhet 

redovisas rekommenderade skyddsavstånd enligt Boverkets tidigare all-

männa råd, ”Bättre plats för arbete” kring miljöstörande industriverksam-

heter i kommunen. Genom att tillämpa dessa skyddsavstånd vid planering 

kan såväl verksamheterna som bostadsbebyggelse i dess närhet finnas kvar 

med tolerabla störningar och risker. Riktvärdena är generella men risken för 

störningar i det enskilda fallet är avgörande för hur stora skyddsavstånd som 

behövs. Vid varje ny etablering av antingen bostäder eller verksamheter 

måste en specifik bedömning göras om lokaliseringen kan tillåtas och vilka 

försiktighetsmått som i så fall måste vidtas för att plan- och bygglagen och 

miljöbalkens regler ska uppfyllas. 

För att minimera risker och negativ omgivningspåverkan ska alltid 

miljöstörande verksamheter lokaliseras avskilt från bostäder och andra 

platser där människor varaktigt vistas.  

Kring ridskolor, travbanan, Stiernhöksgymnasiet och djurhållningen i 

Stumsnäs föreslås skyddsområden som varierar beroende på belägenhet, 

växtlighet, gödselhantering och förhärskande vindriktning.  

 

17.9 Markradon och uran 
Radon är en ädelgas som härstammar från uran. Mark med hög porositet 

(genomsläpplighet) genomströmmas lättare av markluft varvid problem med 

markradon k an uppstå. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönder-

faller avges skadlig joniserande strålning. Områden med grova isälvsavlag-

ringar, som sand och grus samt storblockiga moräner, utgör högriskområden 

för radon. Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt rikt- och gränsvärden för 

hur hög radonhalten får vara i inomhusluft och i vatten. För nya byggnader 

inom högriskområden för radon krävs radonsäkert utförande. Krav på under-

sökning av förekomst av markradon kan även komma att ställas inom 

normal- och lågriskområden.  

Planeringsinriktningar miljöstörande verksamheter: 

• Inom rekommenderade skyddsavstånd kring verksamheter med stor 

omgivningspåverkan bör restriktivitet råda för nybyggnation av 

bostäder.  

• Vid byggande av nya bostäder kan föreslagna skyddsavstånd behöva 

studeras närmare med hänsyn till verksamheten som sådan, 

förekomst av skyddsvegetation, förhärskande vindriktning mm. 

• Bostäder, skolor, vårdinrättningar och dylikt bör ha ett respekt-

avstånd till verksamheter med djurhållning. 

LÄS MER! 

…om rikt- och gränsvärden 

för radon på Strålsäker-

hetsmyndighetens hemsida; 

www.stralsakerhetsmyndig-

heten.se 
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Uran är en radioaktiv metall med en svag giftverkan och många graniter har 

höga halter av uran. Avgörande för halten uran i berggrunden är det kemiska 

systemet när bergarten bildades. Dricksvatten kan innehålla uran. Det är inte 

strålningen från uranet som är av betydelse här, utan uranets kemiska egen-

skaper. Är halten av uran hög kan det påverka njurarnas funktion. Livs-

medelsverket har därför tillsammans med Socialstyrelsen fastställt en nivå, 

30 mikrogram per liter vatten, över vilken åtgärder bör vidtas för att sänka 

halten uran. För dem som har eget dricksvatten är det viktigt att kontrollera 

förekomsten av uran i vattnet.  

På Karta nr 8, som hör till avsnittet om vatten-, material och energitillgångar 

redovisas områden i kommunen där höga radon- och uranhalter uppmätts i 

enskilda brunnar. SGU har utarbetat översiktliga kartor för delar av kom-

munen med högriskområden för radon och uran. Kartorna är av äldre datum. 

 

17.10 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält finns överallt i vår omgivning och uppstår bland annat 

kring kraftledningar, transformatorstationer, mobiltelefoni och elektriska 

apparater. I och med de senaste decenniernas tekniska utveckling exponeras 

allt fler av magnetfält och forskning pågår om hur detta påverkar vår hälsa. 

Ett av miljökvalitetsmålen, Säker strålmiljö, innebär bland annat att expo-

neringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön ska vara 

så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas 

negativt.  

Forskningsresultat har visat att vid exponering för låga nivåer av elektro-

magnetiska fält, under myndigheternas referensvärden, finns inga säker-

ställda hälsorisker, men vid exponering av magnetfält från kraftledningar kan 

inte skadliga hälsoeffekter helt uteslutas. Därför har myndigheterna valt att 

rekommendera försiktighetsprincipen vid planering och byggande i närheten 

av magnetfält från kraftledningar. Försiktighetsprincipen innebär att onödig 

exponering bör undvikas. Genom Rättviks kommun passerar två 400 kV 

kraftledningar i nordsydlig riktning. Det finns även 130 kV ledningar i 

västöstlig riktning samt ett flertal 50 kV ledningar i kommunen.  

Svenska kraftnät har formulerat en rekommendation som säger att magnetfält 

från kraftledningar och transformatorstationer nära lokaler och platser där 

människor vistas varaktigt normalt inte ska överstiga 0,4 mikrotesla. 

 

 

Planeringsinriktningar markradon och uran: 

• Byggnader där människor stadigvarande vistas bör byggas 

radonsäkra om inte radonmätning visar annat. 

Planeringsinriktningar elektromagnetiska fält: 

• Ny bebyggelse där människor vistas varaktigt ska uppföras 

radonsäkert och enligt Svenska Kraftnäts policy för 

magnetsfältsnivåer. 

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära 

elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. 

 

LÄS MER! 

…om Svenska kraftnäts 

policy i broschyren 

”Magnetfält och 

hälsorisker”. 

 

Elektromagnetiska fält 
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