
 ANTAGANDEHANDLING 

 

 

 

Dnr: 2013/1046 

 
Detaljplan för 

Åkerö Brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.) 
i Leksands kommun, Dalarnas län 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HUR PLANARBETET BEDRIVITS 
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av kommun-
fullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljö-
domstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut.  

I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- och mil-
jödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i detaljplanearbetet. En ny 
samrådsprocess påbörjades och planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 104, som utgick från det positiva planbeskedet 
som givits från samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 

Sedan tidigare har utskottet för samhällsbyggnad gett positivt planbesked den 2013-
09-10 § 154, för att pröva detaljplan för rubricerat område. Kommunstyrelsen god-
kände ett planprogram 2015-01-26 § 10 som inrymde aktuellt planområde. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage 
och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. I sam-
rådsförslaget föreslogs den planerade nybebyggelsen bli 2 till 6 våningar. 

Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900 
och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 28 oktober till och med den 18 novem-
ber 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har be-
retts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonse-
ring i Magasin Leksand, Falu Kuriren och Dala Demokraten den 28 oktober 2020. 
Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på kommunens 
webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. 

Den 10 november bjöd kommunen in till en digital dialog vid två tillfällen, mellan 
klockan 12.00-13.00 och 17.30-19.00. Under dessa tillfällen hade allmänheten möj-
lighet att chatta om förslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. 

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse oktober 2021. Efter samrådet togs bland annat en antikvarisk konsekvens-
bedömning fram som nu är en del av planhandlingarna.  
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Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade den 21 oktober 2021 § 171 om att ställa ut 
planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den 3 
november till och med den 25 november 2021.  

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakä-
gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Ma-
gasin Leksand den 3 november 2021. Handlingarna har varit utställda i kommunhu-
sets foajé och på kommunens webbplats. 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av planarkitekt Jacob Blomkvist, plan- och 
kartchef Malin Bengtsson och stadsarkitekt Anna Ograhn. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
Januari 2022 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av Lantmäteriets och brandkåren 
norra Dalarnas yttranden enligt följande: 

- En egenskapsbestämmelse som reglerar enskilt huvudmannaskap har lagts ut inom an-
vändningsområdena för allmänplatsmark i detaljplanen 

- En yta med VÄG-användning har placerats ut mellan utfartsförbudet och planområ-
desgränsen i plankartans östra del för att ta bort utfartsförbudet i plangräns och för att 
utfartsförbudet ska angränsa till allmänplatsmark. 

- Utfartsförbudet i planområdets norra del har flyttats från TORG-användningsgränsen 
till användningsgränsen för B-bostäder. 

- En skrivelse om att träds placering inte ska påverka framkomligheten för räddnings-
tjänstfordon har lagts till i planbeskrivningen.   

Med anledning av ändringar i boverkets allmänna råd har redaktionella ändringar 
gjorts i plankartan och planbeskrivning. Bestämmelser har angetts på nytt sätt men 
har samma innebörd som tidigare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra den 
granskade detaljplanen via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för antagande. 
Kommunfullmäktige kan tidigast anta detaljplanen den 14 februari 2022.  

MEDDELANDE OM ANTAGANDE 
De sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 som, senast under granskningsti-
den i den nya aktuella planprocessen som inleddes med samrådsbeslut 2020-10-22 § 
104, framfört skriftliga synpunkter får efter antagandet ett meddelande. Meddelandet 
innehåller ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Samråd  
Under samrådet inkom 86 enskilda yttranden. Utöver dessa inkom även 47 yttranden 
om att man ställer sig bakom en av de tidigare inlämnade synpunkterna. Dessa ytt-
randen har behandlats i en samrådsredogörelse upprättad den 2021-11-02 

Granskning  
Under granskningstiden inkom 56 yttranden, samt två kompletteringar till yttranden.  

 

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
erinran 

Utan  
erinran 

Kvarstående  
erinran 

1.  Länsstyrelsen 
(Kompletterande ytt-
rande) 

2021-11-24 
2021-11-29 

 X X 
(Ej överprö-

vande grund) 
2.  Lantmäteriet 2021-11-22 X   
3.  Trafikverket 2021-10-29  X  
4.  Dalarnas Museum 2021-11-15 X  X 
5.  Dala Vatten och Avfall 2021-11-25  X  
6.  Brandkåren Norra Da-

larna 
2021-11-25       X  X 

7.  Dalaflyget 2021-11-01  X  
8.   2021-11-02 X  X 
9.   2021-11-03 X  X 
10.   2021-11-07 X  X 
11.   2021-11-08 X  X 
12.  

 
2021-11-12 X  X 

13.  2021-11-15 X  X 

14.   
  

2021-11-16 X  X 

15.   2021-11-20 X  X 
16.    2021-11-21 X  X 
17.   2021-11-21 X  X 
18.   2021-11-21 X  X 
19.   2021-11-22 X  X 
20.   

(Kompletterande ytt-
rande) 

2021-11-22 
2021-11-24 

X  X 
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21. Christina Munck-Eriks-
son

2021-11-23 X X 

22. Birgitta Jakobsson 2021-11-23 X X 
23. Birgitta Sterner 2021-11-23 X X 
24. Lars Wiklund 2021-11-23 X X 
25. Lars Olof Björklund 2021-11-23 X X 
26. Bengt Liss 2021-11-24 X X 
27. Åkerö Byalag 2021-11-24 X X 
28. Lena Yllö-Carlund 2021-11-24 X X 
29. Mikael Liljeström 2021-11-24 X X 
30. Wiveca Stegeborn 2021-11-24 X X 
31. Jan Hastegård 2021-11-24 X X 
32. Ingemar Lind 2021-11-25 X X 
33. Maria Grunditz 2021-11-25 X X 
34. Hans Göransson 2021-11-25 X X 
35. Elisabeth Gyllenhak

Grop
2021-11-25 X X 

36. Mia och Thomas Nylén 2021-11-25 X X 
37. Leksands konstsällskap 2021-11-25 X X 
38. Hanna Björklund Ols-

son
2021-11-25 X X 

39. Ronny Svensson 2021-11-25 X X 
40. Josefin Wedel 2021-11-25 X X 
41. Sebastian Selvén &

Ostwald Au-Yeun
2021-11-25 X X 

42. Maria Klevemark 2021-11-25 X X 
43. Britt-Inger Wallin 2021-11-25 X X 
44. Anne Blijdenstein &

Sten Lekselius
2021-11-25 X X 

45. Karin Yllö-Werner 2021-11-25 X X 
46. Anders Ståhl 2021-11-25 X X 
47. Ulf Martin Hanses 2021-11-25 X X 
48. Gunnar Bergsten 2021-11-25 X X 
49. Karin Holmberg 2021-11-25 X X 
50. Göran Ivarsson 2021-11-25 X X 
51. Bengt Lagerqvist 2021-11-25 X X 

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera



6 (79) 

 

52.  Sylvia Ingemarsdotter 2021-11-25 X  X 
53.  Margareta Björklund 2021-11-25 X  X 
54.  Björn Larsson 2021-11-25 X  X 
55.  Brita Ström 2021-11-25 X  X 
56.  Märit Hagberg 2021-11-25 X  X 

 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN FRÅN GRANSKNINGEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena från granskningstiden, 
kommunens kommentarer finns direkt nedanför yttrandena. De skriftliga yttrandena, 
i original, finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen. I granskningsutlåtandet 
kommenteras endast synpunkter som rör aktuell detaljplan. 

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera

szetterg
Markera



7 (79) 

 

1. Länsstyrelsen  

” 
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” 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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2. Lantmäteriet 
” 

” 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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En egenskapsbestämmelse som reglerar enskilt huvudmannaskap har lagts ut inom 
användningsområdena för allmänplatsmark i detaljplanen 

En yta med VÄG-användning har placerats ut mellan utfartsförbudet och planområ-
desgränsen i plankartans östra del för att ta bort utfartsförbudet i plangräns och för 
att utfartsförbudet ska angränsa till allmänplatsmark. 

Utfartsförbudet i planområdets norra del har flyttats från TORG-användningsgrän-
sen till användningsgränsen för B-bostäder. 

 
3. Trafikverket 

” ” 
 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 
4. Dalarnas Museum 
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden av områdets kulturmiljövärden 
och den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. Det ska dock understrykas att kulturmiljöanalysen, kulturmil-
jöprogrammet och den antikvariska konsekvensbedömningen är kunskapsunderlag, 
vilket innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället 
ska informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Konsekvensbedömningen beskriver att den föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, 
bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer 
däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Lek-
sand i stort. Kommunen utgår från den bedömningen och anser därmed också att de-
taljplanen är i enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller stads- och landskapsbild. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 
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5. Dala Vatten och Avfall AB 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 
6. Brandkåren Norra Dalarna 
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Både skrivelser för alternativ 1 och 2 som stämmer överens med vad som står i detalj-
planens planbeskrivning. 

Placering och behov av eventuella brandposter hanteras i bygglovsprocessen.  

En skrivelse om att träds placering inte ska påverka framkomligheten för räddnings-
tjänstfordon har lagts till i planbeskrivningen. 

 

7. Dala Flyget 
” 

” 
 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 

8. Per Franzén 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

szetterg
Markera
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9. Mats Ålfreds 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvalite-
ten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommunin-
vånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter i 
olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fa-
sadutformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

 

 

szetterg
Markera
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10. Agneta Magnusson 
” 

” 
 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Den föreslagna högsta 
nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära om-
givningen. Den kommer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för land-
skapsbilden runt Leksand i stort. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden. 
Kajenområdet kommer inte skuggas av föreslagen bebyggelse. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fa-
sadutformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

 

 

szetterg
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11. Lars Ingels 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i gransknings-
skedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt överkla-
gande. Detaljplanen är ett förslag som först har genomgått ett samråd och därefter, 
efter bearbetning, ställs ut för granskning där det slutgiltiga förslaget, som sedan går 
upp för ett politiskt antagande, redovisas. Då detta beslut fattats infaller en överkla-
gandetid. Detta regleras i plan- och bygglagen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

 

12. Gerd Kicki Gudmundsson & Roger Dräckes  

” ” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Detaljplanen har utform-
ningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med 
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avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket 
bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan. 
Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

 

13. Anna och Gösta Franzén 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i gransknings-
skedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt överkla-
gande. Detaljplanen är ett förslag som först har genomgått ett samråd och därefter, 
efter bearbetning, ställs ut för granskning där det slutgiltiga förslaget, som sedan går 
upp för ett politiskt antagande, redovisas. Då detta beslut fattats infaller en överkla-
gandetid. Detta regleras i plan- och bygglagen. 

Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en 
negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påver-
kan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger 
tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands land-
skapsbild i stort.  
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Det har varit viktigt från tidig planering att bebyggelsen inte ska ha en negativ påver-
kan på kyrkan som är en av de viktigaste värdebärarna inom riksintresset för kul-
turmiljövården Leksands-Noret. Det beaktades redan i planprogrammet från 2015. 

Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan och kom-
munen har bedömt att planens genomförande inte innebär en betydande miljöpåver-
kan och Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att de delar kommu-
nens bedömning. 

 

14. Mikael Stenback & Anette Grip 
” 
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” 
Kommentar:  
Idag gällande byggnadsplan inom planområdet tillåter en byggnation upp till två vå-
ningar, byggnadsplanen är fortsatt gällande tills den dag den ersätts, ändras eller 
upphävs. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Aktuell detaljplan är ett led i en långsiktig strategisk utveckling, där kommunen anser 
att detaljplan har stöd i skrivelser i gällande översiktsplan (2014), bostadsförsörj-
ningsplan (2016/2021) och planprogram (2015). 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. 

I den antikvariska konsekvensbedömningen nämns det bland att den föreslagna be-
byggelsen, i relation till omgivningen, är stor både till volym och höjd. Den kommer 
att upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande bostads-
husen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog fart på allvar om-
kring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens förutsättningar och behov på 
samma sätt som förtätningen av Åkerö och ianspråktagandet av odlingslandskapet i 
Edshult gjorde under 1970- och 80-talen. Den föreslagna högsta nockhöjden, 26 me-
ter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kom-
mer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort. 

En siktstudie har tagits fram som planhandling, studien syftar till att visa planerad 
bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kulturmiljövård vid 
Leksand-Noret. I planbeskrivningen står det:  

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse inte 
att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma stora 
delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer föreslagen 
bebyggelse inte att vara synlig.” 
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Angående riksintressets läsbarhet står det i den antikvariska konsekvensbedöm-
ningen följande: 

” En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar fort-
sättningsvis kommer att vara synliga i landskapet. I detta sammanhang är det 
särskilt kyrkans historiska och nuvarande roll som landmärke och höjdmarkör 
i Leksand som bör bedömas. Med det aktuella planförslaget tillåts en bebyg-
gelse i sex våningar, en höjd som understiger kyrkans. Bostadsbebyggelsens 
samlade volymer i anslutning till annan närliggande bebyggelse förmedlar 
också ett helt annat intryck än den friliggande kyrkan och dess klockstapel. I 
båda fallen fungerar byggnaderna som målpunkter i landskapet. Kyrkan står 
som målpunkt i förlängningen av Kyrkallén och Rättviksvägen, och bebyggel-
sen i planförslaget står som målpunkt i förlängningen av Leksandsbron.” 

Bedömningen som har gjorts i den antikvariska konsekvensbedömningen är att riks-
intressets uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget. Riksintressets 
värden förblir oförändrade och föreslagen detaljplan bedöms därför få en neutral på-
verkan på riksintresset. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Vilket kommunen har beaktat i detaljplanens undersökning om betydande mil-
jöpåverkan. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden.  
Kommunen anser att påverkan på er nämnda fastighet inte är till den grad att den 
kan ses som en stor förändring från dagens situation. 

Detaljplanens och planprogrammets bullerutredningar påvisar att bullernivåerna 
inom fastigheten Åkerö 13:6 kommer att med tilltänkt byggnation inom Åkerö 13:8 
och 19:4 få en lägre maximal och ekvivalent ljudnivå från Järna- och Insjövägen än 
vad det är med dagens förutsättningar.   

Färjvägen som är Åkerö 13:6 närmsta väg kommer enbart att fungera som in- och ut-
fart till parkering inom och söder om planområdet, genomfartstrafik kommer ledas 
via Järna- och Insjövägen. Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt exploa-
tering kommer inte innebära den omfattningen av avgaser att det blir ett hälsopro-
blem. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att ett samhälle ständigt utvecklas och 
förändras, föreslagen bebyggelse är ett led i den stadsbyggnadsidé som funnits sedan 
70-talet. De viktiga funktionerna som präglar ett centrum såsom kyrkan med dess 
byggnader och allé, centrumfunktioner med handel, service, restauranger och tydliga 
offentliga platser finns kvar i Leksands-Noret och föreslagen byggnation på andra si-
dan österdalälven ändrar inte Leksands-Norets särställning som centrum. Kommu-
nen gör även bedömningen att detaljplanen är i enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller 
stads- och landskapsbild, samt att befintliga karaktärsdrag i Leksandsbygden respek-
teras och tillvaratas men med ett uttryck för den moderna tidens samhällsutveckling. 
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15. Margit Jones 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 

16. Stefan Nordgaard 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
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mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen 
redovisas i planbeskrivningen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

En detaljplan kan inte reglera vilken typ av energikälla ett planområde ska använda 
sig av. Detaljplanen kan beskriva vilka energikällor som är möjliga på platsen och se 
till att de källor som kan användas inte blockeras av någon bestämmelse. Aktuell plan 
reglerar att i den norra delen av planområdet får solpanel och solceller belägga eller 
ersätta de takpartier som inte är synliga från Leksandsbron, på övrig bostadsbebyg-
gelse får solpanel och solceller belägga eller ersätta max 50 % av takens yta. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fa-
sadutformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

Detaljplanen inte kan ställa krav på solpanel som energikälla och därmed är det inte 
heller nödvändigt att ställa krav på taklutning utifrån den synpunkten. Kravet på sa-
deltak finns för att skapa en enhetlighet gestaltningsmässigt inom Åkerö och inte för 
att enbart möjliggöra för solpanel, solpanel är dock något som är möjligt enligt plan. 
Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad än 
vad som behövs med hänsyn till planens syfte och ett krav på takvinklar anses en-
ligt kommunen att vara mer styrande än nödvändigt.  
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17. Anders Liljas 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. Detaljutformning av byggnader kom-
mer dock att komma i bygglovsskedet och detaljplanen förhindrar inte en intressant 
byggnad med omsorg för detaljer.  

 

18. Franz Hardinger 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

 

19. Jan Magnusson 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden. 
Kommunen anser att framtagen solstudie är tillräckligt underlag för att göra en be-
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dömning om hur planförslaget kan påverka omkringliggande områden med skugg-
ning. 

 

20. Kristina Björklund, 2021-11-24 (rättelse av inlämnat yttrande 2021-11-21 
med avseende på tidigare fel i fastighetsbeteckning, i övrigt identiskt yttrande) 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 

21. Christina Munck-Eriksson  
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna fordon, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-ändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. 
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Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

 

22. Birgitta Jakobsson 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat.  

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

 

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 
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All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

 

23. Birgitta Sterner 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen.  

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna fordon, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de förändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. Detaljplaneringen av Moskogsvägen har därmed ingen koppling till aktuell 
detaljplan för Åkerö brofäste.s 

Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt exploatering kommer inte inne-
bära den omfattningen av avgaser att det blir ett hälsoproblem. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

 

 
24. Lars Wiklund 
” 

szetterg
Markera



34 (79) 

 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen.  

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna for-don, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-ändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. Detaljplaneringen av Moskogsvägen har därmed ingen koppling till aktuell 
detaljplan för Åkerö brofäste. 
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25. Lars Olov Björklund 
” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under planpro-
cessen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Granskningshand-
lingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kul-
turmiljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget doku-
ment. Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för 
att se hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
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taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

 
26. Bengt Liss 
” 

” 
Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

På uppmaning av Länsstyrelsens kulturavdelning togs en siktstudie tagits fram för att 
fastslå hur stor påverkan föreslagen bebyggelse får utifrån höjd och färgsättning på 
riksintresset för kulturmiljö vid Leksands-Noret och kyrkan. Siktstudien syftar till att 
visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kul-
turmiljövård vid Leksands-Noret, enligt 3 kap miljöbalken. Anledningen till att det 
enbart har tagits fram en siktstudie från Leksands-Noret är att det är det närmst be-
lägna riksintresset för kulturmiljövård och har bedömts ha ett högre kulturvärde än 
nämnda områden i ditt yttrande.  
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Kommunen anser att siktstudien är ett tillräckligt underlag för att göra en bedömning 
utifrån Länsstyrelsens önskemål. 

 

27. Åkerö Byalag 
”  
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade.  

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig, kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget.  
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Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor.  

Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter varefter detaljplanen be-
arbetas för att ställas ut på granskning. Då nya underlag har framkommit eller andra 
förändringar har skett under planprocessen har dessa tydligt redovisats i planhand-
lingar och bilagor. Granskningshandlingen visar det bearbetade planförslaget som 
kommunen har för avsikt att anta. Granskningen är ett ytterligare tillfälle att in-
komma med synpunkter på det förslag som bearbetats sedan samrådet. Kommunen 
anser därmed att detaljplaneprocessen har genomförts i enlighet med PBL. 
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28. Lena Yllö-Carlund 

” ” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

 

29. Mikael Liljeström 

” ” 
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Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, 
utan att vara mer detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL).  

Detaljutformning av byggnader kommer dock att komma i bygglovsskedet och detalj-
planen förhindrar inte en intressant byggnad med omsorg för detaljer.  

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

30. Wiveca Stegeborn 

” ” 
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Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvalite-
ten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommunin-
vånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter i 
olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, 
utan att vara mer detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL).  

Detaljutformning av byggnader kommer dock att komma i bygglovsskedet och detalj-
planen förhindrar inte en intressant byggnad med omsorg för detaljer.  

Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning har nu arbetats fram till gransk-
ningsskedet. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 

 

31. Jan Hastegård  
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

 

32. Ingemar Lind 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

 

33. Maria Grundiz 
” 

szetterg
Markera

szetterg
Markera



47 (79) 

 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Ett av samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget, vilket kan innebära att ny 
fakta och underlag tillkommer till granskningen av detaljplanen. Granskningens syfte 
är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och sam-
tidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget.  

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 
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34. Hans Göransson 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 
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Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget.  

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

 

35. Elisabeth Gyllenhak Grop 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 
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36. Mia och Thomas Nylén 
” 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kul-
turmiljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget doku-
ment. Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för 
att se hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvalite-
ten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommunin-
vånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter i 
olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. Detaljutformning av byggnader kom-
mer dock att komma i bygglovsskedet och detaljplanen förhindrar inte en intressant 
byggnad med omsorg för detaljer. I detaljplanearbetet finns enbart plankartan 
med en illustration som visar tänkbar bebyggelse från ovan, planbeskrivningens 
handlingar visar exempel på möjlig byggnation. 
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37. Leksands konstsällskap 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage 
och småskalig centrumverksamhet. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 vå-
ningar. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Ett samhälle är i ständig utveckling och förändring, i dagens planering hanteras 
många olika aspekter. Det är mer hållbart att förtäta i centrala lägen, nära kollektiv-
trafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service, även ekonomi, gestaltning 
och anpassning till omgivningen måste hanteras. Dessa aspekter bidrar idag till en 
komplex samhällsplanering. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna be-
byggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas med stor om-
sorg och i enlighet med detaljplanens utformningsbestämmelser. 

Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. Kom-
munen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda in-
tressen i detaljplaneförslaget.  
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38. Hanna Björklund Olsson 

 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 
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39. Ronny Svensson 
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör 
Åkerö brofästes detaljplan. 

Aktuell detaljplan har föregåtts av en lång process, detaljplanen har stöd i gällande 
översiktsplan (2014), bostadsförsörjningsplan (2016/2021) och har föregåtts av plan-
program (2015) med förtida samråd och programsamråd och sedan i detaljplanens 
framtagande samråtts under en längre period. Kommunen anser därför inte att de-
taljplanen är en ad-hoc företeelse, utan är en del av en långsiktig strategisk utveck-
ling. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kul-
turmiljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget doku-
ment. Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för 
att se hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning arbetades fram till granskningsske-
det. Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under plan-
processen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Gransknings-
handlingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 2014, 
planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska 
konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt de-
taljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en håll-
bar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

En hållbar samhällsplanering innebär bland annat att förtäta i centrala lägen, nära 
kollektivtrafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service. Även genomfö-
rande, ekonomi, gestaltning och anpassning till omgivningen måste hanteras. Alla 
dessa aspekter tillsammans med hänsyn till hälsa och säkerhet är delar av en kom-
plex samhällsplanering. Platsen anses uppfylla dessa nämnda kriterier och kommu-
nen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan olika intressen. 
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40. Josefin Wedel 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

I den antikvariska konsekvensbedömningen nämns det bland att den föreslagna be-
byggelsen, i relation till omgivningen, är stor både till volym och höjd. Den kommer 
att upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande bostads-
husen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog fart på allvar om-
kring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens förutsättningar och behov på 
samma sätt som förtätningen av Åkerö och ianspråktagandet av odlingslandskapet i 
Edshult gjorde under 1970- och 80-talen. Den föreslagna högsta nockhöjden, 26 me-
ter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kom-
mer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort. 
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41. Sebastian Selvén & Ostwald Au-Yeun 
” 

” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

 

42. Maria Klevemark 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget.  

Ett samhälle är i ständig utveckling och förändring, i dagens planering hanteras 
många olika aspekter. Det är mer hållbart att förtäta i centrala lägen, nära kollektiv-
trafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service, även ekonomi, gestaltning 
och anpassning till omgivningen måste hanteras. Dessa aspekter bidrar idag till en 
komplex samhällsplanering. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna be-
byggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas med stor om-
sorg och i enlighet med detaljplanens utformningsbestämmelser. 
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43. Britt-Inger Wallin 

” ” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområdet 
ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte något som har ut-
retts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg andel bostadsrätter jäm-
fört med länet om man ser till det sammanlagda bostadsbeståndet, ett behov finns för 
såväl bostadsrätter som hyresrätter. Sett till de senaste nybyggnationerna i kommu-
nen är det två tredjedelar av de som söker och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i 
Leksand, vilket möjliggör för bostäder som inte är nyproduktion att komma ut på 
marknaden och få nya ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed bra för 
att skapa flyttkedjor inom kommunen och möjliggöra för att billigare lägenheter fri-
görs.  

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  
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44. Anne Blijdenstein & Sten Lekselius 
” 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. 
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45. Karin Yllö-Werner 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

46. Anders Ståhl 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 
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47. Ulf Martin Hanses 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
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på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fa-
sadutformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvalite-
ten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommunin-
vånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter i 
olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 
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48. Gunnar Bergsten 
” 
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” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

Exploateringsgraden inom detaljplanen är begränsad för att tillgodose tillräckligt ut-
rymme för både parkering och utevistelse, exakt utformning av bebyggelse och friytor 
hanteras i bygglovsprocessen. Parkeringsytor hanteras enligt kommunens gällande 
parkeringsnorm.  

 

 

 



73 (79) 

 

49. Karin Holmberg 
” 

 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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50. Göran Ivarsson 

” ” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Länsstyrelsen har vid ett tidigare skede meddelat kommunen att ljusare kulörer på 
föreslagen bebyggelse kan innebära att planförslaget kommer ha en för stor påverkan 
på kulturmiljön. Därav möjliggör detaljplanen inte för större ytor av ljus kulör på fa-
saden. 
 
 

51. Bengt Lagerqvist 

” ” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  
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52. Sylvia Ingemarsdotter 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade.  

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 
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53. Margareta Björklund 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade.  

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 2014, 
planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska 
konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt de-
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taljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en håll-
bar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

 

 

54. Björn Larsson 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade.  

Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning arbetades fram till granskningsske-
det. Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under plan-
processen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Gransknings-
handlingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 

 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
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taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. Någon folkomröstning är inte aktuell. 

 

55. Brita Ström 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade.  

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

 

56. Märit Hagberg 
” 

” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
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lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen.  
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