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54. Lång Karls
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lång Karls, Lundstäkten 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Byggherre: Trävaruhandlare Lång Karl Olsson

Byggmästare: Bäck Daniel

Placering och översiktlig beskrivning: Framträdande bostadshus i en 
och ½ våning. Byggnaden angränsar till Rättviksvägen i syd, Linges i nordöst 
och Gräfnings i sydväst. I norr finns två flerbostadshus ritade av arkitekt Jack 
Hanson.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden 
domineras av stora ljusgula slätputsade ytor som avgränsas av vita slätputsade 
hörnpilastrar samt en enkel med framträdande gesims ovantill. Byggnaden 
kröns av ett valmat mansardtak med säteritakstendenser. Taket täcks av tv-
åkupigt taktegel, samt delvis av vit plåt i form av exempelvis hängrännor. 
I anslutning till taket finns även vissa äldre spetsvinkliga stuprör, samt två 
breda men enkla tegelskorstenar. Mot Rättviksvägen finns en framträdande 
takkupa i formen av en fronton, med eget sadeltak och tempelgavel avdelad 
med gesimser. Mitt på tempelgaveln finns ett runt fönster. Övriga fönster är 
spröjsade tvåluftsfönster med åtta små kvadratiska rutor per båge. Ett fönster 
i byggnadens mittaxel mot söder har utbytts mot en altandörr. Byggnadens 
norra sida, där farstukvisten sannolikt finns, har inte inventerats. Det finns 
även ett gårdshus i norr som inte inventerats.

Miljö och omgivning: Mot Rättviksvägen finns en terrassmur i bruksmurs-
utförande. En bruksmur är en mur skapad av rundformiga stenblock ingjutna 
i betong med de yttersta stenarna frilagda. Ingången till gården flankeras av 
två större grindstolpar i ett liknande utförande med ett par komplexa svart 
smidesgrindar emellan.

Arkitekturstil: 1920-talsklassicism. Stiltypiska karaktärsdrag är byggnadens 
avskalade klassicistiskt syftande fasad med gesimser, fronton med tempelgavel 
och hörnpilastrar. Den symmetriska fasadkompositionen beträffande exem-
pelvis fönstersättning och placeringen av takkupor och skorstenar. Byggna-
dens takform, ett brutet valmat tak som nästan anspelar mot formen på säte-
ritak var också ett vanligt inslag i svensk 1920-talsklassicism.

Utmärkande detaljer: Putsdetaljer så som gesimser, frontoner, byggnadens 
äldre fönster, takform och spetsvinkliga stuprör. Bruksmur och smidesgrindar 
i trädgården.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är till sin form och beträffande vissa detaljer välbevarad. En ny dörr har dock 
upptagits i byggnadens mittaxel mot söder, och ett sekundärt entréparti har 
tagits upp på den östra gaveln. Putsen har dessutom ändrat karaktär från sprit-
puts i gulockra till en betydligt ljusare variant av slätare puts.
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Linges från Rättviksvägen. Byggnaden är uppförd i en amerikanskinspirerad stil.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar. 
Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stup-
rör.

• Befintlig fasadkomposition och fasadens ursprungliga utformning 
beträffande slätputs och spritputs. Befintlig utformning beträffande 
putsdetaljer i form av gesimser och hörnpilastrar.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga äldre fönster. Befintlig ut-
formning beträffande fönster.

• Befintliga äldre dörrar och farstukvistar (där de förekommer).

• Bruksmuren samt befintliga bruksmurspelare och smidesgrindar mot 
Rättviksvägen.
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55. Gräfnings
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gräfnings, Lundstäkten 4

Byggherre och byggmästare: Anders Gräfnings

Placering och översiktlig beskrivning: Flerbostadshus i två våningar 
med bruten och svagt förskjuten byggnadskropp. I norr finns två flerbostads-
hus ritade av Jack Hanson, i söder finns korsningen mellan Parkgatan och 
Rättviksvägen. I nordöst Lång Karls och i sydväst Gamla Apoteket.

Byggnaden är uppförd i tegel som är tunt slammat med vit, så att strukturen 
på tegelförbanden fortfarande syns. Grunden är i slät betong och gråmålad, 
med liggande enkla enlufts källarfönster. Byggnadens tak är ett enkelt flackt 
sadeltak med skorstenar i tegel och röd plåt. Samtliga äldre fönster är nyligen 
utbytta, men vissa äldre detaljer så som sinuskorrugerade balkongfronter med 
smidesräcken samt ursprungliga ytterdörrar i teak/betsad furu med sparkplå-
tar i rostfri stålplåt finns fortfarande kvar.

Arkitekturstil: Modernism, 1960-tal. Kännetecknande stildrag är byggna-
dens form med förskjutna byggnadskroppar, vilket var vanligt under perioden 
då byggnaden uppfördes. Byggnadens fönstersättning, och portarna i trä.

Utmärkande detaljer: Byggnadens bevarade äldre balkongfronter och por-
tar i trä.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form, fasadkomposition och fönstersättning, skorstenar, ytterdörrar och 
balkongfronter.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fönstersätt-
ning samt balkonger.

• Befintliga balkongfronter i sinuskorrugerad plåt med smidesräcken.

• Befintliga ytterdörrar i trä med sparkplåtar i rostfri stålplåt samt sido-
lufter i samma utformning. Befintliga trycken på ytterdörrar. Befint-
liga dörromfattningar i blottlagt fasadtegel.
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Flerbostadshuset Gräfnings. Byggnaden har vissa bevarade äldre detaljer, så som balkongfronter och ytterdörrar.

Ytterdörr i betsat trä med 
sparkplåt i rostfritt stål.
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56. Bönan, Samuelssons
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bönan - Samuelssons, Noret 62:65

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Stort f.d. missionshus samman-
byggt med en magasinsbyggnad tidigare tillhörande numer riven handelsgård 
uppförd av F.A. Samuelsson, en av Norets första handelsmän. Byggnadsan-
läggningen är belägen sydöst om Rättviksvägen, norr om Sammilsdalsskolan 
och väster om Flygars. 

Det före detta gamla Missionshuset, Bönan, är en stor rektangulär byggnad 
i två och ½ våning med sadeltak täckt av tegelröd falsad bandplåt. På taket 
finns även smala tegelskorstenar med enkel utkragning. Mot Parkgatan i söder 
finns två utanpåliggande trapphus som avslutas uppåt i takkupor med sadel-
tak. Mellan trapphusen finns balkonger på den övre våningen samt vindsvå-
ningen. Balkongerna har detaljer så som fronter och pelare i snickarglädjestil. 
Byggnaden vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden domi-
neras av fält med liggande och stående ljusgrå fasspontpanel avdelade med vita 
listverk. Midjebandet som avskiljer första och andra våningarna är profilerat. 
Byggnadens fönster är i huvudsak flaggfönster, dock nytillkomna med mycket 
breda karmar. Fönsteromfattningarna är enkla med brädor, på gavlarna med 
profilerade överstycken. Högst upp på gavlarna finns även triangelformade 
dekorativa fönster. Mot sydöst finns en stor glasveranda i två våningar med 
balkong ovan. Byggnadens huvudentré i form av en par ljusgula trädörrar med 
spröjsade fönster med rombformade glas är belägen mot Parkgatan. Betong-
trappor med smidesräcken leder upp från markplan till respektive ytterdörrar.

Magasinsbyggnaden tillhörande F.A. Samuelssons gård består av en enkel 
mindre timmerbyggnad i Rättviksvägens gatuliv. Byggnaden är rödfärgad med 
delvis vitmålade knutlådor och vitmålade vindskivor. Ett nyupptaget kvadra-
tiskt spröjsat fönster mot sydväst är också vitmålat. Byggnaden några äldre be-
varade detaljer i form av äldre brädportar på samma fasad som fönstret, samt 
små luckor mot Rättviksvägen. Byggnaden vilar på en gjuten betonggrund.

Sammanlänkningen mellan ovanstående byggnader består av en stor ok-
togonalt formad byggnad med flackt mansardtak. Byggnadsdelen är inklädd 
med liggande- och stående faluröd spontpanel som avdelas av vita listverk. 
Byggnaden har stora vita spröjsade fönster, spröjsarna som inte är äkta har 
dock på många fönster vid inventeringstillfället delvis släppt ifrån fönsterkar-
men. Byggnadens tak är klätt med röd falsad bandplåt. Mellan byggnadsdelen 
och Bönan finns en sammanlänkning med en vit enkel ytterdörr utan fönster.

Miljö och omgivning: Tomten som byggnaderna står på omgärdas av ett 
brädstaket. Ingången till gården flankeras av två granitstolpar med obelisk-
form.

Arkitekturstil: Bönan är uppfört i snickarglädjestil. Karaktärsdrag som åter-
speglar stilen är den liggande och stående fasspontade panelen, förekomsten 
av flaggpostfönster (dock inte de ursprungliga), glasverandor samt balkong-
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Bönan från sydväst. Till vänster i bilden syns den postmodernistiska sammanlänkningen i väster.

Byggnadens västra gavel 
och den postmodernistiska 
sammanlänkningen som be-
skrivs i texten.
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pelare med rikt sågade snedslår. Byggnadens nuvarande balkongfronter som 
är profilsågade på ett sätt som är typiskt för snickarglädjen är dock tillkomna 
under en sentida renovering. Sammanbyggnaden mellan Bönan och magasin-
sbyggnaden är typiskt postmodernistisk. Karaktärsdrag som tydligt återspeg-
lar stilen är byggnadens ovanliga och lekfulla oktogonala form, stora spröjsade 
fönsterpartier och de karaktäristiska gavelfönstren mot Parkgatan.

Utmärkande detaljer: Bönans storlek och volym. Äldre snickarglädjedetal-
jer, dörrar och gavelfönster på samma byggnad. Portar på magasinsbyggnaden 
invid Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Bönan har 
genomgått en genomgripande och hård renovering under sent 1900-tal eller 
tidigt 2000-tal. I samband med detta utbyttes de flesta äldre fönster, balkong-
fronter och sannolikt även delar av den liggande och stående panelen. Bygg-
naden var ursprungligen utan panel och faluröd. Därefter med ljusgulgrön 
oljefärg. Idag är byggnaden ljust grå. Byggnadens ytterdörrar mot Parkgatan 
är ursprungliga från tiden kring 1900-talets mitt. Magasinsbyggnadens tak har 
genomgått förändringar bland annat i form av takbyte, insättning av fönster 
och ny betonggrund. Stommen är dock relativt välbehållen i äldre skick.

Värden/var varsam med
• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-

höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial - falsad plåt och tak-
tegel. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takut-
språng.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fasadmaterial 
- fasspontad stående och liggande panel, locklistpanel eller blottlagd 
timmerstomme.

• Befintlig faluröd färgsättning där den förekommer.

• Befintlig fönstersättning, befintlig utformning beträffande fönster-
omfattningar samt befintliga äldre gavelfönster på Bönan. Befintlig 
utformning beträffande fönster på sammanlänkningen mellan Bö-
nan och magasinsbyggnaden.  

• Befintliga farstukvistar, trappgångar, balkonger och glasverandor på 
Bönan. Befintliga profilsågade snickerier och andra detaljer på dessa 
byggnadsdelar. Befintliga ytterdörrar på Bönan. 

• Befintliga dörrar och luckor på magasinsbyggnaden. 

• Befintliga staketstolpar i granit.
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Bod i timmer invid Rättviksvägen. Ett kvarvarande spår från Samuelssons järnhandel.

Bönans östra fasad domine-
ras av en glasveranda i tre 
våningar.
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57. Flygars
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Flygars, Fiskgårdarna 17

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Bostadshus i två våningar samt 
tillhörande gårdshus i väster. Byggnaderna är belägna med Bönan i väster, 
Landgårds i öster, Fiskes i norr och Sammilsdalsskolan/Parkgatan i söder.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Byggnaden 
har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en framträdande ut-
byggd glasveranda, som också är byggnadens ingång, i byggnadens sydvästra 
hörn. Byggnadens fasad utgörs av liggande och stående faluröd fasspontpanel 
som är avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på 
bottenvåningen. Byggnadens knutbrädor, vindskivor och enkla fönsterom-
fattningar är vita. De flesta fönstren är flaggfönster. Byggnaden kröns av ett 
brant sadeltak med tvåkupig tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad 
skorsten I gaveln mot söder finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggna-
dens vindskivor är sågade i mönster efter takteglet. Byggnaden har en enkel 
pariserblå ytterdörr sannolikt tillkommen kring 1900-talets mitt. Gårdshuset 
i väster är en långsmal enkel byggnad med faluröd liggande fasspontpanel. 
Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en te-
gelskorsten med utkragning ovantill. Byggnadens fönster är äldre vita två-
luftsfönster med enkel brädfodring. Samtliga dörrar är mörkbruna bräddörrar 
med vita omfattningar, en med överluft och en med sidolufter.

Miljö och omgivning: Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas 
av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit med 
obeliskform. Gårdsplanen domineras av en cirkelväg i grus omkring en gräs-
rundel innefattandes flaggstångsfundament av granit i mitten. Gården intill 
Flygars – Landgårds, innefattar ett snarlikt bostadshus i med samma form som 
Flygars.

Arkitekturstil: Snickarglädje, sent 1800-tal/sekelskiftet år 1900. Stiltypiska 
karaktärsdrag är byggnadens stående och liggande panel, flaggfönster och ga-
veldekorationer.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade 
vindskivorna och gaveldekorationer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Bygg-
nadens form, panel, fönstersättning, vindskivor, skorsten och takmaterial. 
Gårdshuset i sin helhet.
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Flygars från söder. I höger i bilden syns Landgårds.

Gårdshuset tillhörande Fly-
gars har flera välbevarade 
äldre detaljer så som fönster 
och dörrar.
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Värden/var varsam med – Bostadshus

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Be-
fintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekoratio-
ner.

• Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande fa-
sadmaterial med liggande och stående fasspontad panel.

• Befintlig fönstersättning. Befintlig utformning beträffande fönster.

• Befintligt entréparti med glasveranda.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.

• Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande 
fasadmaterial med liggande och stående fasspontad panel. Befintlig 
faluröd färgsättning med vita detaljer så som dörr- och fönsterom-
fattningar, fönster och vindskivor samt knutbrädor.

• Befintlig fönstersättning. Befintliga fönster.

• Befintliga dörrar samt befintliga över- och sidolufter.

• Gårdens befintliga komposition beträffande förhållandet mellan väg 
och gräsplan. Befintligt flaggstångsfundament i granit. Befintliga 
grindstolpar i granit.
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Flygars till vänster, Landgårds till höger. Byggnaderna är nära identiska i formen, och är sannolikt uppförda samtidigt.
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58. Landgårds
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Landgårds, Fiskgårdarna 17

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Bostadshus i två våningar samt 
tillhörande gårdshus i öster. I väster finns Flygars, i öster Fisk Lassas, i söder 
Sammilsdal och i norr småhusbebyggelse i kvarteret Fiskgårdarna, samt Fiskes. 

Bostadshuset har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en 
framträdande utbyggd veranda, som också är byggnadens ingång, i byggna-
dens sydvästra hörn. Formen är nära identisk med bostadshuset på Flygars. 
Byggnadens fasad utgörs mot söder av liggande och stående gul fasspontpanel 
som är avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på 
bottenvåningen. Övriga fasader har blekt gul fjällpanel, sannolikt tillkommen 
kring 1900-talets mitt.  Byggnadens knutbrädor, vindskivor och fönsterom-
fattningar är vita. Beträffande fönster förekommer dels vissa flaggfönster, dels 
vissa perspektivfönster. Byggnaden kröns av ett brant sadeltak med tvåkupig 
tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad skorsten. I gaveln mot söder 
finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggnadens vindskivor är sågade i 
mönster efter takteglet och har dropplister med sågtandsform. I takutsprång-
et finns synliga taktassar. Gårdshuset i öster är en långsmal enkel byggnad 
med ljusgul fjällpanel sannolikt tillkommen kring 1900-talets mitt. Byggna-
den kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en tegelskorsten 
med utkragning ovantill. I söder finns en vit garageport av en typ som var 
vanlig kring 1900-talets mitt.

Miljö och omgivning: Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas 
av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit. Går-
den intill Landgårds – Flygars, innefattar ett snarlikt bostadshus i med samma 
form som Landgårds.

Arkitekturstil: Bostadshuset moderniserades sannolikt med ny panel och 
nya fönster kring 1900-talets mitt. Idag har byggnaden delvis renoverats i en 
stil som återknyter till den snickarglädjestil som byggnaden ursprungligen 
uppfördes i.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade 
vindskivorna med sågtandsformade dropplister och gaveldekorationer. Syn-
liga taktassar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och detaljer i anslutning till taket.

Värden/var varsam med – Bostadshus

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Be-
fintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekoratio-
ner. Takutsprångets utformning med synliga taktassar.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.

• Befintliga äldre dörrar och fönster.

• Befintliga grindstolpar i granit.

Landgårds från söder. Till vänster i bilden syns Flygars.
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59. Gamla Apoteket
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Apoteket, Paraden 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (ansvarig för nuvarande utformning som tillkom 
under en omgestaltning under 1910-talet, den ursprungliga byggnaden är äld-
re)

Placering och översiktlig beskrivning: Reveterad timmerbyggnad i två 
och ½ våning som idag innefattar bostäder. Byggnaden är belägen väster om 
korsningen Rättviksvägen-Parkgatan. I väster finns en stor park, och norrut 
Leksandshallen. I söder finns Sammilsdalsskolan. Till byggnaden hör en falu-
röd låg utbyggnad längs Parkgatan.

Byggnadens huvuddel vilar på en putsad stengrund som övergår till en 
reveterad timmerfasad med stora gräddvita spritputsfält som avgränsas av 
slätputsade knutlådor och knutholkar i pilasterform. Även sådant som föns-
teromfattningar är slätputsade. Byggnaden har en symmetrisk fasadkomposi-
tion med jämnt utplacerade fönster. Tidigare fanns en entré med farstukvist/
balkong i två våningar mitt fram på fasaden mot Rättviksvägen. Idag är bygg-
nadens entré belägen på baksidan, mot nordväst. Detta entréparti består av ett 
utbyggt brett trapphus med sadeltak och fasad av liggande fasspontad panel 
som är ljusgul-gräddvit. I Bottenvåningen på trapphuset finns ett par gula 
spegeldörrar som leder in till byggnaden. Dörrarna omfattas av ett nyklassi-
cistiskt entréparti dekorerat bland annat med stiliserade pelare och en enkel 
tandsnittsfris. Det finns även ett annat entréparti med tre äldre dörrar under 
ett enkelt skärmtak i byggnadskroppens nordöstra hörn. Byggnadens fasad 
avslutas uppåt i en kraftig gesims i trä. Mot Rättviksvägen finns en fronton 
med rundbågig topp som också utgör en stor takkupa med falsad plåttäck-
ning. Taket i övrigt täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå finns också flera te-
gelskorstenar med utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak flaggfönster 
eller trelufts flaggfönster där de övre rutorna är spröjsade med fyra kvadra-
tiska rutor. De ursprungliga fönstren har utbytts mot nya kring 1900-talets 
slut eller under tidigt 2000-tal. I gavlarna finns även tre oxögon, små runda 
fönster med korsspröjs, samt ett runt fönster med mittpost. Frontonen mot 
Rättviksvägen innefattar ett lunettfönster med komplex spröjs. Utbyggnaden 
längs Parkgatan består av ett långsmalt lågt hus med flackt sadeltak täckt av 
betongtaktegel samt falsad bandplåt på ett av takfallen. Ovanpå taket finns 
tre vitputsade skorstenar med utkragning. Byggnaden är inklädd i en enkel 
faluröd lockpanel, och har ospröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning: Gamla apoteket och dess tillbyggnad omfamnar sid-
orna en grusad gårdsplan i nordväst. I samma väderstreck finns en trädgårds-
miljö med bland annat äldre barrträd och öppna gräsytor. Längs Rättviksvä-
gen väster om Gamla apoteket finns en liten tegelmur som är slätputsad vit. I 
väster finns Paradparken.
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Gamla Apoteket från Rättviksgatan.

Byggnaden från Rättviksvä-
gen i söder.
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Utmärkande detaljer: Gamla apoteksbyggnadens storlek. Gesimser och list-
verk. Fönstrens utformning. Frontonen med rundvalvsform.

Arkitekturstil: Nyklassicism. Byggnaden i sitt nuvarande utseende anspelar 
mot enkel och avskalad nyklassicism med en viss lekfullhet som ofta förknip-
pas med 1920-talsklassicismen. Detta återspeglas exempelvis genom valet att 
avsluta mittfrontonen i ett rundvalv ovantill. Karaktärsdrag som är typiska för 
stilen är annars gesimser, oxögon, den symmetriska fasadkompositionen och 
förekomsten av lunettfönster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Även om 
byggnaden till sin form, fasadkomposition och generella karaktär uppfattas 
som välbevarad har den genomgått många betydande detaljförändringar un-
der 1900-talets slut eller 2000-talets början. Exempelvis har det äldre entré-
partiet mot Rättviksvägen avlägsnats samt har äldre fönster och dörrar utbytts. 

Värden/var varsam med

• Huvudbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tegel och falsad plåt. 
Befintliga tegelskorstenar. Befintliga utformning beträffande vind-
skivor och takutsprång, samt gesims i trä. Befintlig utformning be-
träffande rundvalvet ovan frontonen mot Rättviksvägen.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition samt 
förhållandet mellan slätputs och spritputs. Befintlig utformning be-
träffande fasad och färgsättning på trapphuset i norr.

• Befintlig utformning beträffande fönster och fönsteromfattningar. 
Befintliga äldre dörrar.

• Befintlig putsad tegelmur längs Rättviksvägen.

• Befintlig växtlighet på byggnadens gård.
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Innergård med trapphus inklätt med liggande panel. Till vänster i bilden skymtas den faluröda vinkeltillbyggnaden som om-
nämns i texten.

Byggnadens mittparti mot 
Rättviksvägen kröns av ett 
rundvalv med karaktäris-
tiskt lunettfönster.
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Glasveranda och ingång till Gästis, en karaktäristisk byggnad med rik historia nära kyrkudden. Byggnaden uppfördes 
sannolikt på 1690-talet, och har därefter ombyggts i flera omgångar. Den nuvarnade exteriören härrör från tiden kring 
sekelskiftet år 1900.
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Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra 
intressen. När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en av-
vägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis kulturmiljöer eller 
naturvård, och enskilda intressen, som behovet av en större bostad eller en 
grannes önskan om utsikt. Det här beskrivs i Plan- och bygglagens (2010:900) 
andra kapitel. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har sär-
skilda värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmil-
jöfrågan i den dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är lämpligt 
att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- eller 
bygglovärendet.

Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhistoriska 
värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan 
också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka 
delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.

Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en ”våt filt” över be-
byggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och 
fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att 
skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturvärden
En kulturmiljö är sammansatt av en mängd egenskaper. En egenskap kan ex-
empelvis vara en byggnads material, byggnadshöjd, fönstersättning, färg eller 
namn.

En egenskap är aldrig automatiskt värdefull. Ett värde tillskrivs alltid en 
miljö av olika människor i vår samtid. Personer med olika kompetenser och 
intressen tillskriver miljöer olika typer av värden. En byggnadsantikvarie kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom den kan utgöra ett slags 
fysiskt källmaterial som berättar om det förflutna. Samhället kan använda så-
dana miljöer för att förmedla och konkretisera berättelser om vår historia och 
på så vis ge människor bättre möjligheter att förstå sin samtid. En arkitekt kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom dess olika arkitektoniska pa-
rametrar skapar en vacker och trivsam livsmiljö. En person kan också bedöma 
att en plats är värdefull eftersom hen har många minnen kopplade till den.

Det är väldigt viktigt att tydliggöra varför en egenskap tillskrivits ett värde 
och av vem. Då blir det möjligt att senare följa upp på väderingen och förstå 
varför den är gjord.

Vad och hur har vi bedömt?
I detta kulturmiljöprogram bedöms kulturhistoriska och estetiska värden, 
samt delvis även sociala värden. Begreppen förklaras i sitt sammanhang nedan. 
Alla värderingar är skrivna och utförda av byggnadsantikvarier vid Dalarnas 
museum. Begreppet kulturvärde används för att beskriva den sammantagna 
bedömningen mellan dessa tre värdeaspekter.
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Kulturhistoriska värden
Miljöer, platser och byggnader med kulturhistoriska värden bär på berättelser 
om det förflutna som av olika anledningar bedöms vara viktiga för vår samtid 
– eller att bevara för framtiden. I arbetet med Leksands kulturmiljöunderlag 
har berättelserna om det äldre bondesamhället, timmerhuskulturen, turismen 
i Leksand och industrisamhället bedömts som särskilt viktiga. De värderingar 
som finns listade i rapporterna och på hemsidan utgår ifrån bedömningar om 
hur olika platser, miljöer eller byggnader återspeglar olika aspekter av dessa 
berättelser. På platser där andra intressanta berättelser tydligt framträder har 
även dessa medtagits i bedömningen av byns olika värden. Det kan exempelvis 
beröra anknytningar till välkända historiska personer eller lokala traditioner 
som är särskilt viktiga för en specifik by. I Leksands-Noret återspeglas delvis 
andra berättelser än i byarna, varför bedömningsgrunderna där skiljer sig från 
byarna. Miljöer och byggnader som inte förändrats nämnvärt under de senas-
te 40-50 åren värderats generellt högt i detta kulturmiljöprogram. Detta beror 
på att ovannämnda berättelser mer tydligt kan utläsas ur de miljöer som inte 
nämnvärt förändrats under senare tid.

Estetiska värden
Miljöer, platser och byggnader med estetiska värden bedöms ha stora utseen-
demässiga och upplevelsemässiga kvaliteter idag. Det kan röra sig om byggna-
der som är uppförda med stor hantverksmässig skicklighet och högkvalitativa 
material, landskapsrum där bebyggelsen och landskapet tillsammans bildar 
trivsamhet eller miljöer som är synbart gamla och bär många spår av tidens 
tand. Bedömningen av estetiska värden har utförts av Dalarnas museums 
byggnadsantikvarier och har i första hand gått ut på att fånga upp och värde-
sätta landskapets och byarnas unika karaktär beträffande färgsättning, voly-
mer, former och placering i landskapet. Landskapets karaktär berättar oftast 
en viktig berättelse och har därför kulturhistoriska likväl som estetiska värden. 
Den värderingstext som i rapporter och bykaraktäriseringar benämns Låg, tät, 
faluröd eller ofärgad bebyggelse är den enda som helt och hållet utgått ifrån 
en estetisk bedömning av byarna.

Sociala värden
Miljöer, platser och byggnader som väcker känslor och är betydelsefulla för 
grupper eller enskilda personer har sociala värden. I detta kulturmiljöprogram 
har sociala värden endast undersökts översiktligt genom ett inledande försam-
råd där allmänheten fått möjligheten att lämna in förslag till miljöer att ta 
med i kulturmiljöprogrammet. Vi har i största möjliga mån bejakat dessa för-
slag i inventeringsarbetet, och tagit med miljöer som framträtt i församrådet 
när vi besökt aktuella byar och platser i inventeringsarbetet.

Biologiskt kulturarv
Enkelt uttryckt är biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur. Allt från 
enskilda träd till hela landskap kan berätta historien om den mänskliga när-
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Z-torget med modernistisk bebyggelse som kan berätta om 1900-talets tätortsutveckling i Leksand. Trots utvecklingen har 
bebyggelsen bibehållits småskalig. Byggnader i Noret överstiger sällan tre våningars byggnadshöjd. 

varon.  Eftersom berättelserna förmedlas av något levande ligger det i sakens 
natur att det biologiska kulturarvet befinner sig i ständig förändring- det kan 
vara kortlivat men kan också fortleva i århundraden.

Biologiskt kulturarv är resultatet av människans möte med det levande i 
naturen. Genom att förstå detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet 
och visa vad som behövs för att ta vara på olika värden i landskapet.

Det biologiska kulturarvet kan handla om enskilda träd och buskar som 
formats av människan, som träd som planterats i en allé eller hamlats för 
att lövet ska kunna användas som foder till djuren. Det kan även vara större 
landskap, som fäbodvallen med hackslog, med den omgivande skogen som 
brukats för bete och där vallkullorna gjort ristningar i träden där de rastat. 
Det kan även vara det brukade landskapet runt och inne i byn, med ängs- och 
åkermarker.

Fastighetsbeteckningar och GDPR
I kulturmiljöprogrammet anges fastighetsbeteckningar för att visa på var det 
finns värden, i exempelvis en miljö eller byggnad. Fastighetsbeteckningar kan 
anses vara personuppgifter.
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För att behandla personuppgifter i kommunens verksamhet måste data-
skyddsförordningen (GDPR) följas vilket betyder att det ska finnas stöd i en 
av de rättsliga grunder som återfinns i GDPR. För att använda fastighetsbe-
teckningar i kulturmiljöprogrammet hänvisas till GDPR:s artikel 6.1.e, att 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifter av allmänt intresse 
enligt artikel 6.1.e. ska exempelvis ha stöd i lag eller annan förordning. Obli-
gatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra, exempelvis bygglovgiv-
ning, översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen, är av 
allmänt intresse. För att kunna ta väl avvägda beslut i bygglov och detaljplane-
ring men även för att allmänheten ska kunna följa plan- och bygglagen även 
i de fall det inte krävs myndighetsutövning (exempelvis bygglov), behövs bra 
kunskapsunderlag kring kulturmiljöns värden och var de återfinns, geogra-
fiskt. Relevanta lagrum återfinns i plan- och bygglagen:

• 2 kap 3 § om att planläggning ska göras med hänsyn till de kultur-
historiska värdena,

• 2 kap 6 § om att planläggning, bygglovgivning och även vid åtgärder 
som inte kräver lov, ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. kulturvär-
dena på platsen,

• 4 kap 16 § om reglering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
detaljplan,

• 8 kap 13 § om förbud mot förvanskning av en byggnad som är särskilt 
värdefull,

• 8 kap 14 § om att underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets 
kulturhistoriska värde bevaras och

• 8 kap 17 § om att ändring och flyttning av byggnad ska göras varsamt 
så att dess kulturhistoriska värden tas tillvara.

För att enkelt och exakt ange läge är det mest lämpligt att använda fastig-
hetsbeteckningar, som sällan ändras och när de ändras så kan deras historiska 
utsträckning spåras i Lantmäteriets förrättningsakt.






