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1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år
2025 (antagen av KF 2012 och ersatt med Vision 2030 i november 2021)
utgör tillsammans med kommunens översiktsplan och
bostadsförsörjningsplan grunden till detaljplanens framtagande. Primärt
behöver kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av
arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för
att kompensera för stora pensionsavgångar och dels för att minska
beroendet av inpendling. En större arbetsför befolkning behövs även för
att behålla kommunens servicenivå och ge goda förutsättningar för en
lokal handel. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att
tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med
att befolkningen ökar.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus,
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6
våningar.

Val av planområde
Utvecklingsstrategin för Leksands kommun är att planeringen för
bostadsbebyggelsen och näringslivet huvudsakligen ska ske i tätorterna
och längs kommunikationsstråken som har nödvändig infrastruktur,
skola och service. Val av plats för föreslagen exploatering har skett bland
annat genom dialoger med lokala mäklare som visar på att efterfrågan på
bostäder i lägenhetsform är störst i centrala Leksand. Leksands kommun
kan bara exploatera mark som kommunen själva förfogar över eller har
möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist på obebyggd mark i
centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. Möjligheten till
byggnation centralt begränsas av järnväg, riksväg, Österdalälven och
Siljan men också av det riksintresseområde för kulturmiljö som råder i
Noret. Inom Edshult och Åkerö finns övriga intressen för kulturvård där
gränsen för Edshult tangerar aktuellt planområde, största delen av
planområdet omfattas inte av något utpekat kulturvärde.
Kommunen strävar efter en hållbar bebyggelseutveckling och ett hållbart
nyttjande av marken är att bygga på höjden vilket ger möjlighet att skapa
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge, med en
befintlig god infrastruktur och med gång- och cykelavstånd till centrum,
skola och resecentrum. Val av plats grundar sig alltså i politiska beslut,
visioner och tidigare framtagna dokument över planområdet och är en del
i en större helhet.
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Handlingar
Detaljplanen omfattar följande planhandlingar:
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, januari 2022
Planbeskrivning, januari 2022
Fastighetsförteckning, 2021-10-07

Detaljplanen grundas på följande underlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibrationsutredning, 2014-05-22
Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-30
Bullerutredning, 2014-05-31, 2018-06-28
Planprogram KS, 2015-01-26 § 10
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
PM Dagvatten, 2018-09-04
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Solstudie, 2019-05-20
Siktstudie, 2019-05-21
Slutrapport rivning och efterbehandling, 2020-04-16
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12

Planprocess
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessen och antogs 2019-0926 § 143. Antagandebeslutet överklagades och mark- och miljödomstolen
beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut. I och med detta
genomförs en ny planprocess kompletterad med nya handlingar.
Detaljplanen är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande.

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat.
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1.1 PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget söder om Leksandbron. Området omges i väst av
Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen
gräsyta. Detaljplanen omfattar fastigheterna Åkerö 13:8, 19:4 och en del
av samfälligheten Styrsjöbo S:1. Leksands-Noret ligger 350 meter norr
om planområdet på andra sidan Österdalälven.

Streckad linje visar planområdets geografiska läge

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 5650 kvm.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 och hela
Åkerö 19:4, båda fastigheterna ägs av Leksands kommun. Styrsjöbo S:1
ägs av en samfällighet som berör Färjvägen.
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1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktlig planering
Översiktsplan 2014
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I
översiktsplanen står bland annat följande:
•

Det är önskvärt om området närmast rondellen, där det idag finns
företagsverksamheter, på sikt skulle kunna omvandlas till
bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus
som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

•

Alltför långa och rätblocksartade byggnadsvolymer bör undvikas.
Vid långa fasader bör variation i uttrycket eftersträvas.
Omgivningen ska inspirera men inte plagiera. En mer varierad
fasad med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att
uppfatta en större volym som anpassad.

Bostadsförsörjningsplan 2021
Aktuellt planområde finns utpekat i gällande bostadsförsörjningsplan
som ett område för cirka 60 lägenheter i flerfamiljshus, antagen 2021-0510. Bostadsförsörjningsplanen visar att Leksands kommun har en
ambition att växa till 18 000 invånare år 2025.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner där
genomförandetiden har gått ut:
•

Huvuddelen av planområdet berörs av detaljplan L203 ”Förslag
till byggnadsplan Åkerö” som är lagakraftvunnen 1957.
Detaljplanen innefattar ett större område över Åkerö. Det aktuella
exploateringsområdet får enligt plan endast användas för bostadsoch handelsändamål. Bebyggelsen kan uppföras med högst två
våningar och hus får endast byggas fristående, inga övriga
utformningsbestämmelser.

•

Planområdets sydvästra hörn och västra delen av Färjvägen utgör
en del av detaljplan L647 ”Förslag till ändring av byggnadsplan
för ett område inom Åkerö” som blev fastställd den 23 november
1976. Berörda områden är belägna på vägmark, område för
handelsändamål, fristående hus, park eller plantering.
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Program för planområdet
Det aktuella planområdet är en del av ett planprogram som togs fram
2015 för ett antal fastigheter inom Åkerö. Syftet med programmet var att
klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av flerbostadshus inom
programområdet och utreda möjlighet till högre bebyggelse upp till 8
våningar söder om Leksandsvägens rondell
Planprogrammet innehåller bland annat en trafikbullerutredning,
miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett förtida
samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att bebygga
planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre verksamheter
såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En byggnadskropp på
maximalt 8 våningar bedöms passande inom planområdets norra del.

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för
planprogram 2013-09-10 § 154.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
planprogram för samråd 2014-09-09 § 111.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade om behovsbedömningen för
planprogrammet och detaljplanen 2014-12-16 § 174.
Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 2015-01-26 § 10.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked för
detaljplan 2018-12-13 § 166.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan för samråd 2018-12-13 § 167.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan för granskning 2019-05-23 § 85.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen att
godkänna detaljplanen och föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen 2019-09-26 § 143.
Kommunstyrelsen godkände detaljplanen och föreslog
kommunfullmäktige att anta detaljplanen 2019-11-04 § 120.
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-11-25 § 83.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan för samråd 2020-10-22 § 104.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan för granskning 2021-10-21 § 171.
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen att
godkänna detaljplanen och föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen 2022-01-20 § 7.
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Kommunstyrelsen godkände detaljplanen och föreslog
kommunfullmäktige att anta detaljplanen 2022-01-24 § 1.
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2022-02-14 § 5.

Andra projekt som berör planen
Söder om Österdalälven och 100 meter i nordostlig riktning från
planområdet pågår framtagandet av samrådshandlingar för att pröva
byggnation av flerbostadshus.
En kilometer söder om planområdet pågår framtagandet av
samrådshandlingar för en ny vägsträckning mellan Järnavägen och
Insjövägen för att förbinda väg 938 med riksväg 70. Mängden tung trafik
längs Järna- och Insjövägen förutspås minska om vägen anläggs.

7
Detaljplan för Åkerö brofäste
Leksands kommun, Dalarnas län

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Friluftsliv
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna.
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild,
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön.
Väderradarstation
Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt
miljöbalken 3 kap § 9.
Kulturmiljövård
Norr om Österdalälven finns riksintresset för kulturmiljövård för
Leksands-Noret enligt miljöbalken 3 kap § 6.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Fornlämningar
är skyddade enligt kulturmiljölagen. Påträffas fornlämningar i samband
med markarbete ska kontakt tas med länsstyrelsen.
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Strandskydd
I den nordliga delen av planområdet återinträder ett upphävt
strandskydd när den gällande detaljplanen ersätts med en ny.
Strandskyddet sträcker sig 100 meter från Österdalälven, cirka 0,7 meter
in på fastigheten Åkerö 13:8. Innan planområdet tas i anspråk krävs ett
upphävande av strandskyddet. För att upphäva strandskydd ska ett
särskilt skäl vara uppfyllt enligt miljöbalken 7 kap 18c § eller 18d § om det
berör ett LIS-område.
Vid Åkerö 13:8 åberopas den första punkten i och med att platsen tidigare
har tagits i anspråk för bostads- och handelsändamål på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Inom det mindre
området som avses upphävas inom strandskyddsområdet finns det ingen
värdefull natur, vilket är angeläget för att upphäva strandskyddet, varken
allmänhetens friluftsliv eller växt- och djurlivet påverkas.
Kommunen bedömer att intresset av att ta planen i anspråk för
flerbostadshus väger tyngre än strandskyddsintresset som berör en
marginell del av planområdet (4 kap 17 § PBL). I dagsläget finns det en
strandpromenad norr om planområdet som sträcker sig längs med
Österdalälven. Strandpromenaden kommer inte att påverkas av
upphävandet av strandskyddet och därmed är det en fortsatt fri passage
för allmänheten (7 kap 18 f § MB). Upphävandet gäller inom hela planen.

Natur
Mark och vegetation
Planområdet är flackt och har tidigare varit bebyggt med bland annat
tankstationer. Idag består området av öppna gräs- och asfaltsytor.
Vegetationen inom planområdet innefattar ett fåtal barr- och lövträd.
Inom allmänplatsbestämmelsen TORG1-utom byggnader, i
planområdets norra del finns egenskapsbestämmelsen ”plantering1”
som reglerar att plantering med träd ska finnas. Trädens storlek ska vara
tillräcklig för att skala ner bebyggelsen inom planområdet och dess
placering ska inte påverka framkomligheten för räddningstjänstfordon.
Kombinationen av att byggnader inte kan uppföras för nära gaturummet
vid torget och att träd planteras framför fasad gör att huskropparna kan
uppfattas som mindre dominanta. Det är rekommenderat att träd
planteras längs med samtliga fasader utmed gatan förutsatt att ledigt
utrymme finns och att bebyggelsen fortsatt är tillgänglig för
räddningstjänst.
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Prickmark innebär i planen att byggnad inte får uppföras inom det
prickade området. Avsikten är att undvika bebyggelse i direkt anslutning
mot gaturummet och på platser som ska vara obebyggda för markens
användning.
Rekreation
Cirka 150 meter nordväst om planområdet finns Åkersön som ligger
precis vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med
Österdalälvens vattenlinje. En sträcka på 1,3 km är anpassad för personer
med funktionsnedsättningar.

Se människan-stigen

Risker och störningar
Buller
Sweco Environment har utfört beräkningar av buller inför planarbetet
kring utvecklingen vid Åkerö brofäste för byggnation av bostäder (201806-28). Planområdet utsätts för bullerpåverkan från vägtrafik och i viss
mån även järnvägstrafik. Vägtrafikbuller kräver mer omfattande åtgärder
i frågan om fasadisolering då den innehåller mer ljudenergi vid de lägre
frekvenserna, därför har utredningen utgått från att det är vägtrafiken
som blir dimensionerande för samtliga bullerdämpande åtgärder.
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Figur 1, riktvärdena för trafikbuller som bullerutredningen utgått från är enligt
svensk författningssamling, SFS 2015:216 och med tillägg enligt SFS 2017:359.

Figur 2, riktvärdena för buller från trafik inne i bostäder är enligt Boverkets
byggregler (BBR), 2013-14.

Husplaceringen som bullerutredningen har utgått från i mätningarna är
enligt figur 3. Den västra delen med 4 och 8 våningar benämns som etapp
1 och den östra delen med ett våningsantal på 4 och 7, benämns som
etapp 2. Observera att utredningen utgår från ett högre våningsantal än
vad som är möjligt enligt detaljplanen.
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Figur 3, husplaceringsillustration från bullerutredningen. Obs. våningsantalet är
högre än vad som är möjligt enligt detaljplanen.

Två scenarier utreddes vid en husplacering med både etapp 1 och 2, dels
en med den befintliga marknivån och en med förhöjning på delar av
innergården för eventuellt införande av parkeringsgarage under mark.
Vid beräkning framgick att skillnaden mellan planerna med eller utan
garage inte gav någon märkbar skillnad gällande bedömning av
trafikbullersituationen. Bedömningarna som inkluderar både etapp 1 och
2 gäller därmed både för situationen med som utan införandet av
garageplan.
Utredningen har resulterat i följande slutsats:
Bostäder:
•
•

•

•

För mindre bostäder med en bostadsyta max 35 kvm klaras
samtliga riktvärden vid fasad och inga extra åtgärder krävs.
Fasader mot Insjövägen och Järnavägen utsätts för trafikbuller
nivåer som ligger över riktvärdet för bostäder över 35 kvm. Detta
innebär att vid beräkning av samtliga beräkningsunderlag krävs att
minst hälften av bostadsrummen planeras så att de får tillgång till
fasad där riktvärdena enligt 4§ i SFS 2015:216 uppfylls.
Om etapp 1 utökas med högdelen av etapp 2 medför det att hela
fasaden mot innergården klarar riktvärdena om 50% av
bostadsrummen får tillgång till fasaden.
Samtliga beräkningsunderlag ger möjligheter för placering av
gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger
skydd mot trafikbullret. I ett beräkningsexempel där etapp 1 byggs
innan etapp 2 ges mer begränsade områden där riktvärdena
uppfylls, detta kan dock lösas med lokala bullerskydd kring
uteplatserna för flexiblare placering om behov uppstår.
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•

•

•

•

Fasad med större uppdelad sektion kommer enligt utredningen att
ha det svårt att få tillräckligt med fasadyta för att klara riktvärdena
enligt 4§ i SFS 2015:216 och bör därmed undvikas.
Om gavlarna på huskropparna inte klarar riktvärdena enligt 4§ i
SFS 2015:216 så minskar det förutsättningarna för att 50 % av
rummen får tillgång till fasad med acceptabel trafikbullernivå. En
lösning på det kan vara att gavlarna utformas på så sätt att
bullerskärmning uppstår.
Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt
BBR.
Alla lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats
som klarar riktvärdena för trafikbuller.

Övriga lokaler (kontor/affärsverksamhet):
•

Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt
BBR eller i förekommande fall SS 25268.

En av slutsatserna från bullerutredningarna utgår från att befintlig
byggnad vid Insjövägen 4 ska bevaras och att det skulle göra att etapp 1
kan byggas enskilt utan etapp 2 och därmed klara riktvärdena enligt figur
1 (4§ i SFS 2015:216). Byggnaden vid Insjövägen 4 har rivits i och med
sanering av området, därmed är alternativet inte genomförbart.
Om riktvärdena för buller överskrids ska bestämmelsen ”m1” tillämpas:
”Överskrids riktvärdena för trafikbuller ska hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Alla
lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats
som klarar riktvärdena för trafikbuller”
Vibrationer
En vibrationsutredning har tagits fram av Metron Miljökonsult AB (201405-22) som innefattade det aktuella planområdet. Enligt utredning kan,
baserat på mätresultat från nuvarande fordonstrafik, byggnation ske
inom hela nybyggnadsområdet med maximala vibrationsnivåer på 0,8
mm/s vägd RMS. Detta under förutsättning att styva bjälklag, såsom till
exempelvis prefabricerad betong väljs vid byggnation i mer än ett
våningsplan.
Beträffande risker för framtida byggnadsskador till följd av
fordonstrafiken bedöms inga risker föreligga med nuvarande
förutsättningar.
13
Detaljplan för Åkerö brofäste
Leksands kommun, Dalarnas län

Flyghinderanalys
För att säkerställa att nödvändig hindermarginal finns för dalaflygets
flygplatser och att inte CNS-anläggningar påverkas av nya höga
byggnader har en flyghinderanalys tagits fram 2019-03-28, analysen
påvisar att den tilltänkta nybyggnationen inte har någon sådan påverkan.
Översvämningsrisk
Enligt Leksand kommuns översiktsplan från 2014 är lägsta
grundläggningsnivå för ny bebyggelse nära Österdalälven +165 m.ö.h.
vilket grundas på 10 000-årsflödet. Marknivåerna inom planområdet
överstiger +175,6 m.ö.h. och ligger därmed över nivån som eventuellt kan
drabbas av översvämning.
Förorenad mark
En miljöteknisk undersökning genomfördes 2014-05-30 av Ewen
Miljökonsult, utredningen inkluderade bland annat en stor del av det
aktuella planområdet. Målet med undersökningen var att utreda om
nivån för känslig markanvändning (t.ex. bostäder och skolor) eller
mindre känslig markanvändning (t.ex. industrier, handel och vägar) kan
uppnås.
Resultat från fält- och laboratorieanalyser påvisade inget som skulle
omöjliggöra en markanvändning för bostadsändamål. Det kvarstod
emellertid misstanke om föroreningar av olika grad i marken inom Åkerö
13:8 där föroreningar kunde finnas i anslutning till gamla nedgrävda
cisterner och ledningar, samt till eventuellt avlopp. För att området skulle
kunna klassas som lämpligt för känslig markanvändning enligt
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, skulle
ytterligare studier genomföras. Det ansågs vara lämpligt att göra parallellt
med när befintliga byggnader skulle rivas och i schaktningsarbeten.
Utifrån den miljötekniska undersökningen genomfördes det, under
vintern 2019/2020 av Structor Miljöteknik AB, en marksanering i och
med rivningen av fem befintliga byggnader med tillhörande
markinstallationer inom Åkerö 13:8 och 19:4. Byggnaderna bestod av två
mindre komplementbyggnader och tre huvudbyggnader i form av en
obemannad bensinstation, tankstation och service/bostadshus. Efter
utförd rivning av byggnader och marksanering bedöms de uppställda
övergripande samt mätbara åtgärdsmålen uppnås med avseende på
analyserade parametrar. Fastigheterna bedöms kunna användas för
bostadsändamål utan risker för människor eller miljö och uppfyller
därmed nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets
riktvärden.
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Solstudie
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 september. 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 på den egna fastigheten eller
obebyggda omkringliggande områden.

Geotekniska förhållanden
Ramböll Sverige AB framställde en översiktlig geoteknisk undersökning
(2018-05-30) för att klarlägga markförhållandena och beskriva de
geotekniska förutsättningar som underlag för upprättandet av
detaljplanen.
Den naturliga jorden inom området består av varierande lager av
sediment bestående av i huvudsak silt och finsand (siltig finsand,
finsandig silt). Finsedimentens övre del har torrskorpekaraktär.
Siltens/finsandens övre del har mycket lös och lös lagringstäthet ner till
cirka 3 - 4 meter, medelfast lagringstäthet ned till cirka 7 - 8 meter under
mark och övergår sedan till medelfast och fast lagringstäthet.
Uppmätta vattenkvoter ligger mellan 8 - 22 %. Inga jord-bergsonderingar
har utförts för fastställande av djup till berg. Ur tjälfarlighetssynpunkt
kan förekommande jord inom området hänföras till Tjälfarlighetsklass 4,
vilket innebär ”Mycket tjällyftande jordarter” enligt AMA Anläggning 13.
Området bedöms inte ha stabilitetsproblem, jorden är däremot känslig
för erosion vilket måste beaktas vid schaktarbete.
Utredningens geotekniska rekommendationer:
Grundläggning av byggnader bedöms kunna ske på förstärkt utbredd
platta efter att ytliga lösa jordlager ner till 3 - 4 meter har avlägsnats.
Översiktliga sättningsberäkningar visar på acceptabla storleksordningar
på sättningar under förutsättning att grundläggning utförs under
överliggande lösa jordlager. I detta skede kan inte pålgrundläggning helt
uteslutas, eftersom lasterna för eventuella byggnader inte föreligger.
Terrass för hårdgjorda ytor kommer att bestå av finsand och silt vilket
innebär att överbyggnader bör dimensioneras för terrass av mycket
tjälfarlig jord. Schakt för ledningar kommer att utföras i silt och finsand,
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samt över grundvattenytan. Schaktslänter kan behöva skyddas mot
erosion från nederbörd.
Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras som underlag för
projektering av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det
finns ett första förslag avseende nivåer, placering av byggnaderna, behov
av schakter, schaktdjup, fyllningstjocklekar och preliminära
lastnedräkningar för byggnaderna.

Grundvatten
Planområdet ligger, enligt vattenförvaltningsförordningen, ovan ett
skyddat område för grundvatten (Badelundaåsen-Leksand-Borlänge).
Särskild hänsyn bör tas för att undvika markföroreningar vid användning
av petroleumprodukter och andra förorenande kemikalier i
byggnadsskedet samt vid planering för lokalt omhändertagande av
dagvatten.
Hydrogeologiska förhållanden
Enligt den geotekniska utredningen från 2018-05-30 bedöms
grundvattenytan ligga högre än Siljans vattennivå.
Grundvattenytan inom planområdet påverkas av vattennivån i
Österdalälven, grundvattenytan varierar sannolikt med avståndet från
Österdalälven och nivån bedöms kunna variera mellan +160 och +165
meter över havet.

Radon
Planområdet är enligt Rambölls geotekniska undersökning beläget inom
ett normalriskområde för radon. Byggnader ska grundläggas
radonskyddat.

Räddningstjänst
Räddningstjänst har en insatstid på högst 10 minuter.
Det finns två alternativ avseende val av utrymningsmöjligheter från
byggnaderna vid det aktuella området. Första alternativet innefattar
räddningsvägar och skylift. Det ska finnas en huvudutrymningsväg per
byggnad där den alternativa utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs
av fönster eller balkong. Fönsterbröstning eller balkongräcken får högst
vara beläget den höjd som motsvarar räckvidden från brandkårens skylift.
I dagsläget har brandkåren i Leksand en skylift som om den placeras 10
meter från fasad har en räckvidd på 25 meter. Lägenheterna ska vara
åtkomliga från Insjövägen respektive Järnavägen om de är genomgående.
Om lägenheterna inte är genomgående eller åtkomliga från närliggande
väg, ska brandkår kunna nå bostadens balkongräcke eller
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fönsterbröstning från annat håll. De krav för uppställning av höjdfordon
som ska användas för utrymning av bostadsbyggnader återges i Boverkets
byggregler BBR25 kapitel 5:721.
Det andra alternativet för utrymningsmöjligheter är ett Tr2-trapphus
utfört enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246. Tr2-trapphus kan
nyttjas som enda utrymningsväg från byggnader där brandkårens bärbara
stegar eller höjdfordon inte kan användas. Inget av alternativen kräver
åtkomst till yttertaken. Tillträde till yttertaken sker enligt Boverkets
byggregler BBR25 kapitel 5.

Service
Service tillgodoses primärt inom Leksands-Noret som är beläget på andra
sidan Leksandsbron. Viss service finns emellertid på Åkerö, bland annat
finns det inom 100 respektive 300 meter från planområdet förskola och
grundskola. Leksands folkhögskola är lokaliserad cirka 500 meter från
det aktuella området vid Åkersön.

Åkerö skola, grundskola
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Trafik
Användningen ”VÄG” möjliggör för eventuell breddning av väg,
parkering längs med gata, samt gång- och cykeltrafik.
Gatunät och biltrafik
Planområdet gränsar till Järnavägen i väst och Insjövägen i öst. I den
södra kanten av planområdet sträcker sig Färjvägen, vägen används som
utfart för villabebyggelsen. Färjvägen har i plankartan en bestämmelse
för markreservat för gemensamhetsanläggning (g) och ska tillämpas som
utfart för det aktuella området, samt för villafastigheter som brukar vägen
idag. Delar av kvartersmarkens avgränsning regleras med utfartsförbud
för att inte medge utfarter mot Järna- och Insjövägen med anledning av
att nya utfarter till omkringliggande vägar skulle bidra till en osäker
trafiksituation.
Kollektivtrafik
Avståndet till Leksands Resecentrum är cirka 1 km, därifrån utgår lokala
busslinjer, fjärrbussar, samt den regionala och nationella tågtrafiken.
Närmaste busshållplats som trafikeras av lokala linjer finns i anslutning
till planområdet vid korsningen mellan Insjövägen och Övermovägen.
I framtiden kan det vara aktuellt med en byggnation av cirkulationsplats
vid Insjövägen och Övermovägens korsning, en sådan byggnation
kommer då innebära att dagens busshållplats skulle flyttas mer norrut till
VÄG-området längs med Insjövägen.

Busshållplats intill Insjövägen och Övermovägens korsning.
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg finns utmed Järnavägen och Insjövägen som bland
annat leder till Noret, Källberget och Västanvik. Vid Järnavägen och
Insjövägen finns det hastighetssäkrade passager för gång- och cykeltrafik.
Parkering
För den nya bebyggelsen inom området ska det anordnas parkering som
tillgodoser flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens
parkeringsnorm för bil och cykel. Enligt normen är minimiantalet för
bilparkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller ombyggnation vid
Åkerö (zon 2) 1,1 parkeringar per lägenhet. Enligt parkeringsnormen ska
även cykelparkering ingå vid nybyggnation där det bör finnas platser
både inom- och utomhus. Antal cykelparkeringar inom zon 2 ska vara 1
plats per 1-2 rumslägenhet och 2 cykelplatser per lägenhet som har tre
rum eller fler.
Utomhusparkeringen bör lokaliseras nära bostadsentrén och alltid
närmare än motsvarande bilparkering, samt vara försedd med
väderskydd, ramlåsning och belysning. Inomhusparkering bör anordnas i
förrådsutrymme som kan nås från markplan.
Planens bestämmelser möjliggör för parkeringar på innergården samt
parkeringsgarage under och över markplan. Ett avtal som möjliggör
ytterligare parkering kommer att tecknas med ägaren till en närliggande
fastighet direkt söder om planområdet så att bostäder och verksamheter
inom planområdet uppfyller kommunens parkeringsnorm.

Barnperspektiv
Vid det närliggande skogsområdet Åkersön finns tillgängliga stigar som
passar familjer med exempelvis barnvagn. Lekmöjligheter finns vid Åkerö
grundskola som efter skoltid är öppen för allmänheten, under vintertid
spolas is för skridskoåkning inom skolområdet. Riddarlekparken som är
kommunens största lekpark är lokaliserad mellan Kulturhuset och
Leksands hembygdsgårdar och ligger inom gångavstånd från
planområdet. Säkra passager, GC-vägar och busshållplatser finns i
anslutning till planområdet och möjliggör för att barnen ska kunna ta sig
till skola och aktiviteter.
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Bebyggelse
Bebyggelse inom planområdet
Idag finns det inga byggnader inom planområdet. Tidigare fanns det olika
verksamhetsbyggnader som skiftade mellan 1-2½ plan och där fasaderna
var i ljus puts eller vit plåtfasad. Bebyggelsen uppfördes mellan 19301947.
•

I den västra delen av området fanns en obemannad bensinstation
med verkstad och drivmedelsförsäljning på bottenvåningen och
bostäder på övre plan. Byggnaden ska ha uppförts 1947 och sedan
uppförandet har en vindsvåning inretts och dörrarna på
bottenvåningen bytts ut.

•

Intill Insjövägen i områdets nordöstliga riktning fanns en byggnad
som bland annat har inrymt olika serviceverksamheter på
bottenvåningen och bostäder på övervåningen. Byggnaden
uppfördes runt 1935 och likt ovan nämnd bensinstation har
byggnaden sedan uppförandet inretts med vindsvåning och
dörrarna på bottenvåningen har bytts ut.

•

I den östra delen av planområdet fanns en nedlagd tankstation och
verkstad lokaliserad. Byggnaden var uppförd omkring 1930 och
hade sedan dess förändrats i form av nya fönster, dörrar, portar
och ett nytt större skärmtak i ny placering.

Bild över tidigare bebyggelse inom planområdet
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Bebyggelse angränsande till planområdet
Planområdet har visuell kontakt med Noret på andra sidan Österdalälven.
Norets bebyggelse närmast älvkanten består av flerbostadshus med ljusa
fasader i puts eller trä med i huvudsak två till tre våningar. Inne i
Leksands-Noret finns ett antal nybyggda flerbostadshus med tre till fem
våningar, utförda med putsade fasader i faluröda eller ljusa kulörer.

Bilden visar flerbostadshuset Länsmannen som färdigställdes 2017 i direkt anslutning
till riksintresset kulturmiljövård för Leksands-Noret

Bild mot Noret från verksamhetsområdet söder om planområdet. Väster om riksvägen
syns flerbostadshusen vid Snedkanten som är fem våningar högt.
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Söder om planområdet finns verksamheter såsom postens företagscenter,
bygghandel och bilverkstad. Byggnaderna är relativt stora och har
lådliknande plåtfasader på 1-1½ våningar. Övrig bebyggelse omkring
planområdet består av blandad villabebyggelse från varierande tidsåldrar
med en till två våningar där fasaderna består av puts, tegel och trä med en
skiftande utformning och färgsättning.

Bilden visar den blandade bebyggelsen som finns inom Åkerö med större
verksamhetslokaler, skolverksamhet och villabebyggelse.

Verksamhetslokaler som ligger cirka 60 meter direkt söder om planområdet.
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Villabebyggelse längs med Gamla Siljansnäsvägen

Planerad bebyggelse
I planen möjliggörs markanvändning för ”B” bostäder och ”C1” centrum
(utom drivmedelsförsäljning). Bostäder och centrumverksamhet anses
vara lämpligt med hänsyn till områdets centrala läge och att det redan
finns funktionsblandning mellan bostäder och verksamheter vid Noret på
andra sidan Österdalälven och vid detaljplanens angränsande områden.
Bostäder är områdets huvudsyfte, i användningen ingår olika former av
boende av varaktig karaktär, särskilda boenden och fritidsbostäder.
Centrum innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller som ska
vara tillgängligt för många människor. Det kan bland annat vara butiker,
service, samlingslokaler och frisör. Verksamheterna får inte vara störande
eller medföra olägenheter för omgivningen vad gäller exempelvis buller,
lukt och trafik enligt miljöbalken. Drivmedelförsäljning som kan tolkas in
i centrumanvändningen anses inte vara passande inom planområdet och
har därför uteslutits från centrumändamålet med tillägget ”utom
drivmedelförsäljning”.
Planbestämmelsen ”e4” begränsar lokalarean per verksamhet till högst
100 kvm och att den totala lokalarean högst får vara 200 kvm inom
egenskapsområdet. Bebyggelse närmast Leksandsbrons södra brofäste
ska förberedas för centrumfunktioner enligt bestämmelsen ”f7” genom att
golvnivån på entréplan ska anpassas till anslutande marknivå, våningen
bör ha en rumshöjd på minst 3,5 meter för att tillskapa en rymlig yta för
verksamheter. Entréer ska finnas mot förgårdsmark eller torg enligt
bestämmelsen ”f6”, förgårdsmark är det område som inte får bebyggas
och som ligger närmast vägen. Genomgående entréer regleras inte i
plankartan, men det är att föredra för att ge de boende åtkomst åt bägge
sidor av bostadshusen.
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Fasadens höjd i planområdets norra del kan utformas i 4, 5 eller 6
våningar (f2) och byggnaden kan ha en högsta nockhöjd på 26 meter (h1).
Denna del av planområdet bedöms kunna bebyggas med högre
flerbostadshus för att visuellt förbinda Åkerö med Noret. I öst och väst
inom aktuell plan kan fasaden utformas i 2, 3 eller 4 våningar (f1) och den
högsta nockhöjden i meter är 19 (h2). Byggnader som uppförs med
träkonstruktion kan bli högre än likvärdiga hus som byggs i annat
konstruktionsmaterial, med anledning av det möjliggör detaljplanen för
en högre nockhöjd för att inte förhindra eventuellt byggande i trä.
Detaljplanens utformningsbestämmelser har utgått från att
nybyggnationer ska fortsatt ha en färgsättning och utformning som följer
den karaktär som finns inom Leksand, utan att motarbeta modern
arkitektur. Bestämmelsen ”f3” reglerar att utformningen av ny bebyggelse
ska upplevas ha uppbrutna volymer, både i fasad och höjd, då långa och
rätblocksartade byggnadsvolymer bör undvikas. En mer varierad fasad
med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att uppfatta en
större volym som anpassad, volymerna trappas även ned mot omgivande
bebyggelse. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett varierande
uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel,
nyanser av färger med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i
falurött, mindre partier kan utföras i träfärgad eller grå kulör –
exempelvis obehandlat eller järnvitriolbehandlat trä. Mindre partier
syftar till exempelvis socklar, fasader vid balkonger och entrépartier eller
liknande. Bestämmelsen om färgsättning på fasad omfattar inte fönster,
dörrar och balkonger. Färgsättning på dessa bör helst utformas i
traditionella färgtoner som exempelvis ockragul eller engelskt röd, samt
att fönster utformas med spröjs.

Illustrationsexempel på hur det går att bygga enligt bestämmelsen f3 med uppbrutna
volymer och med variation i fasad och höjd. Illustration gjord av Arcum
Arkitektkontor
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Hustaken som inom detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse ska
enbart vara tegelröda sadeltak, takens vinkel regleras i detaljplanen med
en bestämmelse som säger att minsta takvinkel ska vara 22 grader (o1).
För att anpassa takutformning till traditionell bebyggelse i Leksand är
tegelfärgade takpannor eller bandtäckt plåt att föredra. I den västra och
östra delen av planområdet får solpanel och solceller belägga eller ersätta
max 50 % av takens yta (f4), vilket gäller all takyta inom
egenskapsområdet. Området i den norra delen som möjliggör för högre
bebyggelse regleras med bestämmelsen ”f5” om att solpanel och solceller
får belägga eller ersätta de takpartier som inte är synliga från
Leksandsbron.
”e1, e2, e3” - Utnyttjandegraden inom planen regleras inom
användningen med tre egenskapsområden som har en största
byggnadsarea i kvadratmeter. Storleken på tillåten byggnadsarea utgår
från vad som anses vara lämpligt inom egenskapsområdenas areal.
Korsmark reglerar i plan att marken endast får förses med
komplementbyggnader, samt får byggas under och över med ett bjälklag
som planteras för att möjliggöra för parkeringsgarage.
Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 5 meter och regleras med
bestämmelsen h3.
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3 KULTURMILJÖ
Nedan beskrivs framtagen siktstudie från riksintresset för
kulturmiljövård Leksands-Noret, kulturmiljöanalys för planområdets
närområde, antikvarisk konsekvensbedömning och kommunens
bedömning utifrån kulturmiljövärdena. Inom planområdet finns inga
byggnader med kulturhistoriskt värde.

3.1 SIKTSTUDIE, RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD
En siktstudie har tagits fram för att fastslå hur stor påverkan föreslagen
bebyggelse har 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
kulturmiljövård.
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. De platser som föreslagen
byggnation kommer att synas från är majstångsplatsen vid norra
brofästet och kajenområdet.

Bild från siktstudien som visar möjlig vy mot planområdet från majstångsplatsen vid
norra brofästet med en bebyggelse utformad i fem och sex våningar i norra delen
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Bild som visar siktlinjen från kyrkområdet mot planområdet. Vegetationen närmast
kyrkan och på Åkersön bidrar till att föreslagen bebyggelse inte kommer synas från
platsen

3.2 KULTURMILJÖANALYS
En kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot
andra intressen. När kommunen sedan fattar beslut om detaljplanen ska
en avvägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis
kulturmiljöer bostadsbyggnation och enskilda intressen.
Dalarnas museum har på kommunens uppdrag arbetat fram en
kulturmiljöanalys, daterad 2020-10-14. Analysen visar på vilka värden
som finns inom planområdet, i anslutning till planområdet och även i
Åkerö i stort.

Här nedan följer en sammanfattning av kulturmiljöanalysen:
Följande egenskaper inom inventeringsområdet bedöms i analysen vara
värdebärande för historien om Leksands uppkomst samt
kulturlandskapet i stort:
•

Kvarvarande öppna markavsnitt med hävdad eller tidigare
hävdad odlingsmark.

•

Sandstränderna längs Österdalälvens södra strand väster om
bron, som är ett av få oförvanskade avsnitt av älvrummet.
27
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•

Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar
beträffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse.

•

Att nyare tillkommen bebyggelse i hög utsträckning inramats på
ett hänsynsfullt sätt i landskapet i förhållande till den äldre,
synnerligen värdefulla bondbyn, samt även att många nytillskott i
Åkerö som stort utformats med faluröd träfasad eller med
knuttimrad stomme.

Inom det undersökta området, men utanför aktuellt planområde, finns
även andra kulturhistoriska sammanhang som varit mycket betydande
för platsens framväxt och historia. Sammanfattningsvis är dessa:
•

Överfarten mellan älven med beståndsdelarna Färjbacken,
Brovaktarstugan, dolda spår av flottbron samt den nuvarande bron
tillkommen år 1925. Platsens betydelse i Dalarnas vägnät
vidmakthölls även under 1900-talet och i samband med detta
tillkom flera bensinmackar i området. Av dessa kvarstår den före
detta Texacomacken från år 1931 samt en verkstadsbyggnad från
cirka år 1960 som tillsammans utgör nuvarande The beer factory.
Dessa byggnader bedöms ha särskilt kulturvärde.

•

Kvarvarande delar av Färjeåkern hänger samman med Övermo
gård och utgör en väsentlig del i anläggningens historiska
läsbarhet och bedöms därför har mycket höga kulturvärden.

•

Bröderna Jacobssons fastighet med bostadshus och uthuslänga
kan berätta om industrisamhällets framväxt i Leksandsbygden och
är ett exempel bland flera på hur liknande verksamheter
etablerades runt om i byarna kring sekelskiftet år 1900.
Bebyggelsemiljön bedöms ha särskilt kulturvärde.

•

Bleckslagare Petterssons senare sadelmakare Holmströms stuga
med tillhörande uthuslänga bedöms ha ett kulturvärde eftersom
byggnaden, dock delvis förändrad, kan berätta om obesuttna och
småhantverkare i Leksandsbygden historiskt.

•

Längs Gamla Siljansnäsvägen och Insjövägen finns
egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal som bedöms ha särskilt
kulturvärde respektive kulturvärden. Bebyggelsen kan berätta om
de förändringar som inträffade i Leksandsbygden beträffande
sysselsättning i samband med industrisamhällets intåg är tidiga
exempel på bostäder utan jordbruk för exempelvis näringsidkare
med annan sysselsättning.
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•

I det undersökta området finns bebyggelse som på ett särskilt
tydligt sätt anpassats efter Leksandsbygdens traditionella
byggnadskick. Två sådana hus bedöms ha kulturvärden, ett urval
som är gjort med hela Åkerö i beaktning. Området innefattar även
mer stiltypiskt modernistiska småhus, varav två villor och ett
område med grupphus bedöms ha särskilt kulturvärde respektive
kulturvärden.

Då kulturmiljöanalysen saknar kartredovisning har planbeskrivningen
kompletterats med ett kartutsnitt upprättat av Dalarnas museum och
kompletterad med orienterande text, se nedan:

Det röda området markerar värdefullt kulturlandskap. Lila områden markerar
bebyggelse med kulturvärde. Blå områden markerar bebyggelse som bedöms ha
särskilt kulturvärde.
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3.3 ANTIKVARISK KONSEKVENSBEDÖMNING
För att kunna ta reda på eventuella konsekvenser som föreslagen
detaljplan kan ha på den närliggande kulturmiljön vid Åkerö och Edshult,
samt på riksintresset för kulturmiljövård, vid norra sidan av
Österdalälven har SWECO arbetat fram en antikvarisk
konsekvensbedömning, daterad 2021-10-12.
Konsekvensanalysen består av tre delar: Förutsättningar,
Bedömningsgrunder och Konsekvensbedömning.
Förutsättningar redovisar de dokument, lagar och begrepp som
styrt arbetet med konsekvensanalysen. Där nämns också en
kortfattad sammanställning av platsens historia.
Bedömningsgrunder redovisar de dokument som legat till
grund för den kulturhistoriska värderingen av platsen. Där ingår
bland annat översiktsplanen, den tidigare utförda kulturmiljöanalysen och en redogörelse för platsens värden. De
karaktäriseringar som gjorts och de värden som identifierats i
dessa dokument bildar utgångspunkt för bedömningen av
planförslagets påverkan på kulturmiljön.
Konsekvensbedömning redovisar vilka konsekvenser
planförslaget samt nollalternativet får för kulturmiljön. Här
beskrivs planförslaget med avseende på Byggnadshöjder och
volymer, Struktur, Gestaltning samt Kulturmiljö och landskapsbild.
Målet är att belysa och bedöma hur viktiga
stadsbyggnadsegenskaper påverkas av den planerade bebyggelsen.
Förutsättningar
De lagar och dokument som undersökningen har utgått från för att kunna
göra en bedömning av planförslagets konsekvenser för kulturmiljön är:
•

•

•
•

Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken (SFS 1988:808) samt
Riksantikvarieämbetets handbok Kulturmiljövårdens riksintressen
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014).
Den allmänna lokaliseringsprövningen, de allmänna
varsamhetskraven samt förvanskningsförbudet i 2 och 8 kap. planoch bygglagen (SFS 2010:900).
Boverkets byggregler (BBR27) samt riktlinjer för värdering och
hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
De nationella kulturmiljömålen enligt Kulturmiljöns mångfald
(Kulturdepartementet prop. 2012/13:96).
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Historiskt har södra brofästet haft en stor betydelse för transporter över
Österdalälven. År 1670 byggdes första flottbron och dagens bro som
byggdes på 1920-talet har tillsammans med byvägarna från Åkerö och
Övermo blivit en naturlig mötesplats och en knutpunkt för logistik och
transporter. Särskilt gäller det området som idag avgränsas av
Järnavägen i väster och Insjövägen i öster. Vid sekelskiftet 1900 började
antalet småindustrier att växa och omkring 1930 etablerades både
bensinstationer och bilverkstäder. Efter att nuvarande Järnavägen
byggdes vid mitten av 1930-talet har utvecklingen successivt gått mot
större enheter med behov av upplagsplatser och mer plats för bilar.
Under de senaste decennierna har det funnits såväl bil- och
byggvaruhandlare som mindre industrier och matbutiker längs
Järnavägens östra sida.
Parallellt med de växande verksamheterna i den västra delen av området
har den östra sidan byggts ut med friliggande bostadshus. Omkring
sekelskiftet 1900 började ett mindre egnahems-område att växa fram
vilket med tiden kompletterats av kataloghus.
Utvecklingen av området mellan Järnavägen och Insjövägen avviker i
flera avseenden från de två angränsande områdena av Åkerö och Edshult.
Till att börja med så var det Åkerös jordbruksmark som togs i anspråk för
utbyggnaden av det nya området vid förra sekelskiftet. Ännu i början av
1930-talet bestod det huvudsakligen av åkrar men med bygget av
Järnavägen och den växande biltrafiken kom förändringarna.
Edshult har en helt annan karaktär än Åkerö då marken var fördelad på
tre större gårdar som därtill var uppbyggda med de sydsvenska
herrgårdarna som förebild. Stora bostadshus flankerades av dubbla
flygelbyggnader och fägården låg tydligt avskild från den representativa
gårdsmiljön och dess trädgård.
Bilden nedan visar området söder om älven med byarna Åkerö, Edshult
och Övermo som de såg ut 1970. Här syns fortfarande tre tydliga
karaktärsområden. Åkerö och Övermo är traditionella byar starkt
kopplade till jordbruket med åkermarken fördelad på ett stort antal små,
långsmala skiften (Åkerö markerat som rött område). Edshult består av
tre större gårdar med representativa gårdsmiljöer och sammanhängande
mark (grönt område). I den östra delen av Åkerö, mellan Järnavägen och
Insjövägen, finns ett stort inslag av verksamheter på den västra sidan och
egnahem/villor på den östra. Här finns bara konventionella villatomter
utan koppling till jordägande och jordbruk (trekanten norr om gula
strecket).
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Åkerö, Edshult och Övermo som de såg ut 1970. Del av ekonomiska kartan hämtad
från www.lantmateriet.se 2021-04-27

Omkring 1960 var Åkerö och Edshult fortfarande karaktäriserades av den
öppna jordbruks-marken. I Edshult var de tre gårdarna alltjämt intakta
och bebyggelsen i Åkerö låg huvudsakligen längs de gamla bygatorna.
Stora förändringar skedde under 1960- och början av 1970-talet. Åkerö
började förtätats och åkermarken i Edshult är till stora delar tagen i
anspråk för bebyggelse. I området däremellan har marken i högre grad
omvandlats för att passa olika verksamheter.
Ortofotot nedan som är från 2020 visar tilläggen från de senaste 35 åren.
Åkerö har förtätats än mer, inte minst i de norra och sydöstra delarna.
Edshult har bebyggts i sådan omfattning att i princip hela den
ursprungliga åkermarken har försvunnit. Flerbostadshusen längs
Dalälvens södra strand är en ny byggnadskategori i området och i bildens
mitt syns att byggnaderna och de hårdgjorda ytorna som tillhör
verksamhetsområdet har ökat i storlek. Riksvägens dragning har
separerat Övermo från Edshult vilket fått påtagliga negativa
konsekvenser för sammanhanget och kulturlandskapet. Längst till
vänster i bild syns också att Åkerös tidigare små skiften numera brukas
som större enheter, något som tidigare var förbehållet gårdarna i Edshult.
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Ortofoto som det såg ut 2020. Foto från www.lantmateriet.se 2021-04-27.

Bedömningsgrunder
Undersökningen beskriver de delar i kommunens Översiktsplan från
2014 som rör detaljplaneområdet. Det nämns att planens övergripande
fokus är en tillväxt i kommunen på omkring 200 invånare per år. Till
följd av tillgången till social service och kollektiva trafiklösningar bedöms
utvecklingen huvudsakligen ske i tätorterna och längs
kommunikationsstråken. Att denna utveckling kommer att medföra
konsekvenser tar översiktsplanen tydligt ställning för:
För att öka attraktionskraften och kunna locka hit nya
invånare måste kommunens kvaliteter behållas och
underhållas samtidigt som möjligheter ges för utveckling.
Detta innebär en balansgång där allt inte kan bevaras i sin
ursprungliga form. Exploatering för fler attraktiva
boendeformer och näringslivsmöjligheter/arbetstillfällen
/kommersiell service krockar ibland med andra värden och
miljöfaktorer.
Vid Åkerö finns det riktlinjer för hur området skall utvecklas:
I norra delen av Åkerö finns idag företagsverksamheter. Det
vore önskvärt om området närmast rondellen på sikt skulle
kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna bebyggas
med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med
Noret. Åkerö och Edshult bör generellt kunna förtätas med
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bostäder. Villabebyggelsen bör ha högst två våningar,
flerfamiljshus kan ha fler våningar.
SWECO nämner att det inte framgår vad som menas med ”högre
flerbostadshus”, men med tanke på den avsedda visuella kopplingen till
Noret är en jämförelse mellan de två områdena relevant. För Noret görs
en tydligare bedömning att en ”byggnadshöjd till och med fem våningar
kan vara acceptabel” inom de delar som inte ingår i riksintresset.
Det finns också ett antal generella riktlinjer för tätorten som helhet. Här
står bland annat att:
Antal våningar och exploateringsgraden ska anpassas till
omgivningen. Något högre bebyggelse kan tillåtas där stadsoch landskapsbilden inte påverkas negativt. Inom
riksintresseområdet ska våningsantalet avgöras från fall till
fall med hänsyn taget till kulturmiljön. Utanför
riksintresseområdet kan byggnadshöjd till och med fem
våningar vara acceptabelt. Området närmast brofästet i
Åkerö bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som
visuellt förbinder Åkerö med Noret.
I länsstyrelsens yttranden över översiktsplanen gällande kulturmiljö
(2013 och 2014) nämns endast behovet av förnyade rekommendationer
kring bebyggelseutvecklingen inom riksintresset Leksands-Noret. De
exploateringsområden som redovisas, bland annat Åkerö brofäste,
kommenteras inte.
Utöver översiktsplanen beskrivs innehållet som är applicerbart för
detaljplanen från andra kommunala dokument som:
•
•
•
•
•
•

Leksands kulturmiljöprogram, 2021
Bostadsförsörjningsplan, 2016/2021
Gällande detaljplan, 1957
Planprogram Åkerö brofäste Järnavägen-Insjövägen, 2015
Sikstudie 2019
Kulturmiljöanalys Nordöstra Åkerö, 2020

Riksintresse för friluftsliv Siljan (MB 4 kap. 2§):
Planområdet omfattas av de bestämmelser som finns i Miljöbalkens 4
kap. 1§ till följd av att det ingår i riksintresseområdet kring Siljan och
Orsasjön. Här anges att exploateringar endast för göras om de inte
påtagligt skadar riksintressets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna
skall dock, enligt lagen, inte utgöra hinder för utvecklingen av tätorter.
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Syftet är i första hand att långsiktigt skydda turismens och friluftslivets
intressen.
Åkerö ingår inte i något riksintresse för kulturmiljö men gränsar mot
riksintresse för kulturmiljö W46 Leksands-Noret (MB 3 kap. 6§) på norra
sidan av älven. Riksintressen för kulturmiljö skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Motivet till riksintresset för kulturmiljö vid Leksands-Noret är:
Bygdecentrum vid Siljan i ett läge där sambandet med älven
och kommunikationerna på och över denna är påtagliga.
I uttrycken för riksintresset anges:
Kyrkvall med medeltida kyrka, klockstapel från 1600-talet,
präst- och klockarboställen, gästgivaregård och tingsplats. I
anslutning till kyrkomiljön har en tätort med karaktär från
sekelskiftet 1900 vuxit upp på gammal åkermark nära byn
och kyrkan.
Av de många kulturvärden som finns redovisade i översiktsplanen,
kulturmiljöprogrammet, riksintresset, planprogrammet och
kulturmiljöanalysen är det en begränsad del som är applicerbara på det
aktuella planområdet. Eftersom inga byggnader berörs handlar det i
stället om kulturhistoriska sammanhang och stads- och landskapsbilden.
De värden som lyfts fram är dock alla knutna till den äldre historien och
dess bebyggelse. Bebyggelsen från det sena 1900-talet är mer summariskt
behandlad. I dokumenten finns inte heller någon analys av vilka
konsekvenser det sena 1900-talets stadsbyggnadsprinciper fått för
kulturlandskapet.
Konsekvensbedömning
Trots att översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och
planprogrammet för Åkerö brofäste har olika beslutsdatum är det
uppenbart att de alla tillkommit under en gemensam process. Alla tre tar
ställning för en utveckling av planområdet och uppförandet av
flerbostadshus med en visuell koppling till Noret. På så vis skall den
centrala tätorten växa genom att den södra sidan av Österdalälven knyts
samman med Leksands nuvarande centrum, både funktionsmässigt och
visuellt.
Riksintresset Siljan avser att skydda områdets natur- och kulturvärden
för att långsiktigt främja turismens och friluftslivets intressen.
Planområdet saknar byggnader idag men har varit bebyggt historiskt sett.
Det avskärmas därtill av gator på alla sidor varav två är vältrafikerade
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landsvägar. Därmed har det inte funnits och finns inte några intressen för
friluftslivet inom området. Det lilla inslaget av träd utgör inte heller ett
naturvärde av sådant slag som riksintresset avser att skydda. Däremot
kan en exploatering komma att påverka områdets övergripande
kulturvärden. I detta avseende sammanfaller bedömningen av påverkan
på riksintresset med påverkan på kulturvärdena i allmänhet. Skälet är att
riksintresset Siljan inte redogör för vilka kulturvärden som är avsedda att
skyddas. De värden som skall skyddas är de som pekats ut i andra
dokument. I detta fall Leksands översiktsplan och kulturmiljöprogram
samt riksintresset Leksands-Noret.
En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar
fortsättningsvis 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 bebyggelse i sex våningar, en höjd som understiger
kyrkans. Bostadsbebyggelsens samlade volymer i anslutning till annan
näraliggande 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 bebyggelsen i
planförslaget står som målpunkt i förlängningen av Leksandsbron.
Bedömningen av en åtgärds påverkan på ett riksintresse skall enligt
Riksantikvarieämbetet handbok utgå från följande:
I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de
riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller delar av
dessa, förloras eller förvanskas bör skadan bedömas som
påtaglig. Det kan handla om att fysiska uttryck – objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband –
försvinner eller att nytillskott dominerar över eller släcker ut
de karaktärsdrag och samband som är avgörande för
riksintresset.
Mot bakgrund av resonemanget ovan är bedömningen att riksintressets
uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget. Det
riksintressanta landskapets läsbarhet kommer inte heller att påverkas då
förslaget inte innebär några förändringar av Leksandsbron eller i området
kring brofästet. Med hänvisning till matrisen, på sidan 6 i den
antikvariska konsekvensbedömningen, kan bedömningen sammanfattas
med att riksintressets värden förblir oförändrade och att planförslaget
därmed får neutral påverkan.
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Att bebygga området med hus för bostäder och handel är inte
kontroversiellt ur historisk synvinkel. Detta har varit och är fortfarande
den dominerande användningen av bebyggelsen mellan Järnavägen och
Insjövägen. Däremot är volymerna och höjderna ett nytt inslag i miljön
som därtill har ytterst få motsvarigheter i Leksand över huvud taget.
Således kommer det att ske en skalförskjutning i relation till den
omgivande friliggande bebyggelsen som huvudsakligen är uppförd i två
våningar. Här kommer planförslaget med sina sex våningar att utgöra en
tydlig – och medveten – kontrast. Dess utformningsbestämmelser är
dock avsedda att skapa referenser till omgivningen genom tillämpningen
av faluröda fasader och sadeltak.
Planförslagets påverkan på områdets kulturvärden begränsas till dess
påverkan på stads- och landskapsbilden då varken byggnader eller
odlingslandskapet berörs. Det finns dock inga identifierade siktlinjer eller
visuella samband som lyfts fram i området sedan tidigare. I stället
handlar det om generella förutsättningar och upplevelsen av Leksand
som en småskalig tätort omgiven av byar och villabebyggelse. Att
ytterligare flerbostadshus nu planeras på älvens södra sida förstärker
bilden av det sena 1900-talets utveckling, att Åkerö och Edshult i högre
grad är en del av tätorten Leksand än angränsande traditionella åkerbyar.
Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som
tog fart på allvar omkring 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 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 Leksand i stort.
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3.4 KOMMUNENS BEDÖMNING UTIFRÅN KULTURMILJÖVÄRDEN
Kommunen har gjort en samlad bedömning kring eventuell påverkan på
kulturmiljövärden utifrån kommunens översiktsplan 2014, planprogram
2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska
konsekvensbedömning 2021.
Riksintresset Siljan avser att skydda områdets natur- och kulturvärden
för att långsiktigt främja turismens och friluftslivets intressen.
Riksintresset Siljan redogör inte för vilka kulturvärden som är avsedda att
skyddas. De värden som skall skyddas är de som pekats ut i andra
dokument, i detta fall Leksands översiktsplan och kulturmiljöprogram
samt riksintresset Leksands-Noret. Kommunens bedömning kring
påverkan på kulturvärden redogörs här nedan.
Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård vid LeksandsNoret är att dess värden förblir oförändrade och att planförslaget därmed
får neutral påverkan. Bedömningen grundas på att uttrycken och
karaktärsdragen för riksintresset varken förloras eller förvanskas.
Samtliga uttryck och byggnader inom riksintresset är avgränsade till den
norra sidan av österdalälven och berörs således inte direkt av
planförslaget på den södra sidan.
I motivet till riksintresset för kulturmiljövård Leksands-Noret står det
”Bygdecentrum vid Siljan i ett läge där sambandet med älven och
kommunikationerna på och över denna är påtagliga”. I den antikvariska
konsekvensbedömningen görs därmed tolkningen att delar av södra
stranden kan läsas in då den har en avgörande betydelse för
”kommunikationerna på och över” älven. Bedömningen görs dock att det
riksintressanta landskapets läsbarhet inte kommer påverkas då förslaget
inte innebär några förändringar av Leksandsbron eller i området kring
brofästet med dess tillfartsvägar.
Uttrycken för riksintresset ligger främst vid kyrkan och kyrkmiljön. Från
kyrkmiljön kommer inte föreslagen bebyggelse att synas enligt framtagen
siktstudie och höjdmässigt understiger planförslagets 6 våningar kyrkans
höjd. Det resulterar i att kyrkan fortsatt kommer läsas som landmärke
och höjdmarkör i Leksand, både i närområdet och längre ifrån
kyrkområdet.
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I kulturmiljöanalysen går det att tolka att den historiska läsbarheten av
Noret som ett centrum i Leksandsbygden kan urvattnas utifrån föreslagen
bebyggelse. Kommunen gör dock bedömningen att ett samhälle ständigt
utvecklas och förändras. Föreslagen bebyggelse är ett led i den
stadsbyggnadsidé som funnits sedan 70-talet på Åkerö och Edshult. 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 sidan
österdalälven ändrar inte Leksands-Norets särställning som centrum.
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 Leksand i stort.
Kommunen delar den bedömningen och anser också att detaljplanen är i
enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller stads- och landskapsbild, samt att
befintliga karaktärsdrag i Leksandsbygden respekteras och tillvaratas
men med ett uttryck för den moderna tidens samhällsutveckling. Det går
att fastställa genom att detaljplanen har tydliga
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande
bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning
och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av
skalan med Edshult och Åkerö.
Leksands kommun har utifrån framtagna dokument kunnat göra en
samlad bedömning om planförslagets eventuella påverkan på
kulturmiljön. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult,
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands
landskapsbild i stort. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen
att den begränsade påverkan på kulturmiljön inte väger tyngre än det
stora behovet av bostäder och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling.
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3.5 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet och
avloppsreningsverket har kapacitet att ta emot den förväntade ökade
belastningen.

Dagvatten
Dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 mm
nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att
infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad
förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd
nederbörd.
En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram av Ramböll Sverige AB
(2018-09-04) för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering
inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation genom att utreda
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten,
fördröjning/rening av dagvatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder
som behöver vidtas.
Detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och
fastighetsägaren ansvarar för hantering av dagvatten inom den egna
fastigheten. Kommunens VA-bolag gör bedömningen att
dimensionerande förutsättningar för dagvatten i området är att dagvatten
inte får dämma över markytan vid regn underskridande det framtida 10årsregnet. Två olika tillvägagångssätt för att åstadkomma ovanstående
har identifierats och utretts. Gemensamt för bägge alternativen är att
dagvattnet i enlighet med miljöbalken måste ges godtagbar rening innan
det släpps till recipienten. Åtgärder för att erhålla rening av dagvattnet
utgörs av svackdiken med underliggande, dränerat krossmaterial,
översilning över dränerad gräsyta, skelettjord kring trädplantering samt
regnbäddar för det takdagvatten som inte kan ledas in mot gården.
Ett första alternativ för att uppnå omhändertagande av vattenmängden
upp till dimensionerande regn är att fastighetsägaren själv anordnar
avledning till recipienten genom att borra en dagvattenledning till
Österdalälven. Det medför cirka 120 meter borrning av dagvattenledning
med D250 som ungefärlig dimension.
Det andra alternativet innebär en fördröjning av motsvarande regn inom
fastigheten. Dräneringsvatten måste då få kopplas till de kommunala
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dagvattenledningar som passerar detaljplaneområdet. Anslutningen
behöver i sådant fall ske via pumpning då dagvattenledningarna kan
förväntas dämmas upp över marknivå.
Reningskravet i sig medför att dagvattnet behöver fördröjas till en viss
grad. Avledning i ny dagvattenledning bedöms säkrare än fördröjning
med tanke på risken för fuktproblematik i eventuella källare. Livslängden
för en ledning är därtill längre för en ledning som brukar antas ha en
livslängd på 100 år än för ett magasin som med tiden sätter igen och kan
behöva bytas ut.
Vid regn överstigande det dimensionerande behöver vatten ledas ut på
kringliggande gator utan att orsaka skador på byggnaderna.
Detaljplaneområdet lutar norrut och spetsen på flerbostadshusens Vform riskerar att skapa ett instängt område in mot gården. För att
förhindra detta föreslås innergården ges en lutning mot sydöst och
sydväst (motsatt idag) för att ytligt avrinnande vatten ska rinna ut från
gården mot respektive gata. Detta medför att om genomgångsentréer ska
anläggas måste golvnivå höjas och ramper byggas på gatusidan för att
säkra tillgängligheten.
Ytligt avrinnande vatten från detaljplaneområdet rinner sedan norrut
förbi rondellen mot brofästet. I lågpunkten sitter två gatubrunnar, när
dessa inte räcker till bedöms vatten rinna vidare ner mot älven längs
brofästets östra sida. I dagsläget syns vissa tecken på erosion från
avrinnande dagvatten längs slänten men det mesta vattnet förefaller
infiltrera i slänten och släntfoten. Den aktuella detaljplanen kommer att
medföra en ökning av den hårdgjorda ytan men med förbättrad
dagvattenhantering jämfört med dagsläget bedöms kunna väga upp den
ökade dagvattenbildningen.
Slutsatsen av utredningen är att det bedöms möjligt att inom
detaljplaneområdet anordna godtagbar dagvattenhantering för rening
samt omhändertagande alternativt avledande av dagvattenflöde vid
dimensionerande regn. Vid mindre regn bedöms möjligheter för
infiltration i dem siltiga men omättade jordlagren finnas.
Den princip för dagvattenhantering som presenteras i utredningen syftar
till att bedöma om möjligheter för dagvattenhantering finns inom
detaljplaneområdet, att de ytor som behövs reserveras i planen samt
studera konsekvensen av ett skyfall. Detaljerad dimensionering och
projektering ska genomföras i samband med utformning av området.
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Värme
Fjärrvärmen är väl utbyggd i området.

El
El inom planområdet ska anslutas till befintligt stadsnät. En
transformatorstation finns cirka 70 meter öster om planområdet. Behov
av att utveckla elnätet kan finnas.

Bredband/fiber
Fiberledning finns längs med Färjvägen.

Avfallshantering
Detaljplanen ligger inom område med kommunal sophantering. Avfall
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. En förpacknings- och
tidningsinsamling finns cirka 1 km söder om planområdet vid Moskogen.
Kommunens återvinningscentral är belägen på andra sidan Österdalälven
på ett avstånd av cirka 3 km, i Limhagens industriområde.
Avfallslösning behöver projekteras inom planområdet för att säkerställa
framkomligheten för sopbilar så att backning inte krävs vid hämtning av
avfall. Avstånd från sopbilens uppställningsplats till avfallsutrymme bör
inte överstiga 10 meter. Andra viktiga aspekter vid utformning och
lokalisering av avfallsutrymme är tillgänglighet, säkerhet och trygghet för
de boende samt arbetsmiljö för chaufförer som hämtar avfallet.
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4 SÅ GENOMFÖRS PLANEN
Allmän information
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar,
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat
förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående
tidplan. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets
gång som en följd av oförutsedda händelser.
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft, tidigast

oktober - november 2020
november 2021
februari 2022
februari/mars 2022

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad
byggrätt.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna
platsmarken. I denna detaljplan föreslås enskilt huvudmannaskap för
allmänna platser.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt
för en eller flera allmänna platser.
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I aktuell detaljplan gäller enskilt huvudmannaskap för de allmänna
platserna. Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap är att det sedan
tidigare är enskilt huvudmannaskap för vägen och för allmänna platser i
angränsande områden. Detta innebär att det är fastighetsägarna
gemensamt som ansvarar för utbyggnad och förvaltning av de allmänna
platserna i planen.
Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av
detaljplanen.
Avtalsfrågor
Ett markanvisningsavtal med avsikt att bygga bostadshus har tecknats
mellan kommunen och Lillskär Invest 4 AB (exploatören) avseende hela
Åkerö 19:4 samt del av Åkerö 13:8.
Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva viss del av
planområdet som i detaljplanen planläggs som kvartersmark.
Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett marköverlåtelseavtal innan
detaljplanen vinner laga kraft. Marköverlåtelseavtalet ska innehålla
sedvanliga villkor om tillträde och köpeskilling samt åtgärder som ska
utföras på kvartersmark och allmän plats.
Överenskommelse om fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen
ska upprättas och inlämnas till Lantmäteriet för handläggning inom snar
framtid efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheterna Åkerö 13:8 och Åkerö 19:4 som ägs
av Leksands kommun och Styrsjöbo S:1 som ägs av flera fastigheter och
berör Färjvägen.
Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm
Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsbildning.
Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom
avstyckning. En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till
annan fastighet genom fastighetsreglering.
Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 1) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
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Del av fastigheten Åkerö 19:4 (figur 2) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 3) som i detaljplanen ska utgöra
kvartersmark bostäder och centrum, samt allmänplatsmark för torg, ska
genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 19:4.

Tabellen nedan redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår
i och med planens genomförande.
Figur

Avstår mark

Erhåller mark

Ändamål

1

Åkerö 13:8

Åkerö 31:2

Allmän plats

2

Åkerö 19:4

Åkerö 31:2

Allmän plats

3

Åkerö 13:8

Åkerö 19:4

Kvartersmark/Allmän
plats

Gemensamhetsanläggning
Ett område har lagts ut som markreservat för gemensamhetsanläggning.
Inom området ska en gemensamhetsanläggning inrättas för in- och
utfarter som blir gemensamma för fler fastigheter.
Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens
omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande.
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas kan
samfällighetsförening/ar bildas i direkt anslutning till
anläggningsförrättningen.
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Befintliga rättigheter inom planområdet
Inom detaljplaneområdet finns en gemensamhetsanläggning, Åkerö GA:1
som förvaltas av Åkerö vägförening, med ändamålet väg.
Ekonomiska frågor
Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.
Detaljplanen är initierad av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun
och kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av
planintressenten. Planavtal har tecknats med Näringslivsavdelningen,
Leksands kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande,
framtagande och handläggning av detaljplanen.
Kostnader för fastighetsbildning och bildande av
gemensamhetsanläggning som krävs för genomförande av detaljplan
bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse eller enligt
förrättningsbeslut.
Exploatören ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA,
el m.m.
Tekniska frågor
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive
fastighet.
Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
Dagvatten
En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord
kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas.
Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det kommunala
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
Skyfall avleds ytligt genom god höjdsättning inom fastigheten ut till
kringliggande gator.
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El, tele, optik och uppvärmning
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele, optik och
fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till aktuell
ledningsägares nät vid anvisad anslutningspunkt.
Exploatören svarar även för kostnader som kan uppstå för
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som
påverkas av exploateringen.
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5 KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Förenligt med miljöbalken 3, 4 och 5 kap
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön,
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB och omfattas av särskilda bestämmelserna
i 4 kap 2 § MB som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. En
planläggning inom området bedöms inte innebära någon skada på eller
reducering av riksintressets värden, då planen endast medger utveckling
av den befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas med anledning av planen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens
genomförande inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter
för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser
eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och
bedömdes inte heller innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon
särskild miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att upprätta.
Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens
bedömning.
Utifrån ny lagstiftning har kommunen valt att pröva detta igen i
planhandlingen ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Enligt
denna undersökning bedöms genomförandet av detaljplanen inte ge
någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, Siljansområdet, enligt 3 kap
6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård vid LeksandsNoret, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, är att dess värden förblir oförändrade
och att planförslaget därmed får neutral påverkan. Bedömningen grundas
på att uttrycken och karaktärsdragen för riksintresset varken förloras
eller förvanskas. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult,
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands
landskapsbild i stort.
Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer
den att möjliggöra cirka 60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten
ger ökar underlag för service, handel och kollektivtrafik till och från
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resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som tidigare
upplevts som otrygg, kommer att befolkas dygnet runt vilket ökar
trygghetskänslan.
Sammantaget, utifrån den här undersökningen, har kommunen gjort
bedömningen att planens genomförande inte bedöms medföra några
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen.
Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och innebär inte
heller betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6
kap. miljöbalken behöver därför inte göras. Undersökningen om
betydande miljöpåverkan har samrådds med länsstyrelsen och de delade
kommunens bedömning.

Avvägning allmänna och enskilda intressen
Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och vatten, hänsyn ska tas till både
allmänna och enskilda intressen. Vid planläggning får mark tas i anspråk
för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet och hänsyn ska tas till bland annat miljön. Vidare ska
bestämmelserna i miljöbalken om hushållning med mark- och
vattenområden tillämpas. Planläggning ska också främja god ekonomisk
tillväxt och effektiv konkurrens, bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
En hållbar samhällsplanering innebär bland annat att förtäta i centrala
lägen, nära kollektivtrafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och
service. Även genomförande, ekonomi, gestaltning och anpassning till
omgivningen måste hanteras. Alla dessa aspekter tillsammans med
hänsyn till hälsa och säkerhet är delar av en komplex samhällsplanering.
Prognoser för befolkningsstrukturen för Leksands kommun visar att
inom den närmaste framtiden kommer en stor andel invånare vara
pensionärer. För att kunna minska den så kallade försörjningsbördan
samt bibehålla serviceutbudet måste nya invånare flytta hit, trivas och
stanna kvar. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången
på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att
befolkningen ökar. Idag råder det brist på bostäder i Leksand och då
framför allt i hyres- och bostadsrättsform.
För att öka attraktionskraften och för att kunna locka hit nya invånare
måste kommunens kvaliteter behållas och underhållas samtidigt som
möjligheter ges för utveckling. I en kommun sker en kontinuerlig
utveckling där byggnader tillkommer och anpassas utifrån dagens behov
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och ideal vilket gör att samhället inte är statiskt. Detta innebär en
balansgång mellan olika intressen. Exploatering för fler attraktiva
boendeformer och näringslivsmöjligheter, arbetstillfällen, samt
kommersiell service krockar ibland med andra värden och miljöfaktorer.
En intresseavvägning måste då göras för att kunna avgöra vilket intresse
som väger tyngst.
I Leksand sker utvecklingen av bostadsbebyggelsen huvudsakligen i
tätorterna och längs kommunikationsstråken. Aktuell plats vid Åkerö
brofäste är en del av tätorten Leksand och har pekats ut i gällande
översiktsplan som en lämplig plats för bostadsbebyggelse genom att
använda outnyttjad mark och att man här även kan tillåta högre
byggnation. Planområdet har dessutom ett centralt läge, med tillhörande
god infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelvägnät, närhet till
service och skolor.
Leksands kommun har haft en utvecklingsstrategi och en tätortsmässig
vilja att länka samman Leksands båda sidor av älven och synen på
Leksand som helhet under en längre tid. Redan i framtagandet av
översiktsplanen gavs tätorten Leksand en vidare omfattning där både
Åkerö och Noret finns med. Befintlig flerbostadsbebyggelse som har
tillkommit under senare år längs med södra älvstranden är ett ytterligare
led i denna vilja. De starkt begränsade möjligheterna att förtäta inom
Noret och på så sätt nå målen i översiktsplanen och
bostadsförsörjningsplanen gör att behovet av fler nya områden för
bostäder i direkt anslutning till Noret behövs. Det är viktigt att bevara
Noret som bygdens centra, men tätorten i sig måste ges utrymme att växa
för att klara uppsatta mål och framtida behov.
Leksands kommun har utifrån framtagna dokument kunnat göra en
samlad bedömning om planförslagets eventuella påverkan på
kulturmiljön. Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård
vid Leksands-Noret är att dess värden förblir oförändrade och att
planförslaget därmed får neutral påverkan. Bedömningen grundas på att
uttrycken och karaktärsdragen för riksintresset varken förloras eller
förvanskas. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult,
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands
landskapsbild i stort. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen
att den begränsade påverkan på kulturmiljön inte väger tyngre än det
stora behovet av bostäder och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling.

50
Detaljplan för Åkerö brofäste
Leksands kommun, Dalarnas län

Tänkt byggnation kan komma att bli en ny årsring i Leksands historia
som speglar vår tids arkitektur, samtidigt som utformningen har sin
utgångpunkt i kommunens bebyggelsehistoria och är väl förankrad till
platsen och orten som helhet. Detaljplanens utformningsbestämmelser
var gäller färgsättning, fasad- och takutformning förknippas väl med
Leksandsbygdens karaktär. Med hänsyn till de motstående intressena på
platsen, bostadsbyggnation kontra omgivande kulturmiljövärden, har
planen utformats och reglerats för att få en tillkommande bebyggelse som
både uppfyller behoven men som också anpassats till värdena i
omgivningen. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna
bebyggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas
med stor omsorg och i enlighet med detaljplanens
utformningsbestämmelser.
Kommunen anser att planförslaget är lämpligt utifrån den hänsyn som
tagits till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan. Att bygga på höjden bidrar till god
hushållning med mark- och vattenområden, ingen öppen jordbruksmark
tas i anspråk, detaljplanen möjliggör för förnyelsebar energiförsörjning,
samt byggnation med trästomme. Den planerade byggnationen bedöms
samspela med tätortens bebyggelse och möter framtidens bostadsbehov
utan att påtagligt skada landskapsbilden eller kulturmiljön. Området är
dessutom tillgängligt och anpassat genom planbestämmelser för att
undvika risker för hälsa och säkerhet samt minimera skadepåverkan från
risker som inte kan undvikas. I fråga om hälsa och säkerhet eller
betydande olägenhet har de utredningar som gjorts i samband med
detaljplanens framtagande inte påvisat någon risk som kan anses vara
betydande.
Kommunens bedömning utifrån gällande lagstiftning, strategiska
dokument, planeringsunderlag, tidigare politiska beslut, vikten av hållbar
bebyggelseutveckling och behovet av bostäder i centrala lägen är att
intresset av att ta planen i anspråk för flerbostadshus med ett större antal
lägenheter är det tyngst vägande intresset. Sammantaget bedöms
detaljplanens konsekvenser som acceptabla.
Leksands kommun anser därför att exploatering av aktuellt område
främjar flera allmänna intressen och medverkar till en ändamålsenlig
samhällsstruktur och bedöms utifrån framtagna underlag inte ge någon
påtaglig skada på några riksintressen eller kulturmiljövärden.
Planförslaget anses främja goda miljöförhållanden och en från allmän
synpunkt långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden,
energi och råvaror samt en från social synpunkt god livsmiljö.
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6 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Leksands kommun
Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Jacob Blomkvist,
stadsarkitekt LAR/MSA Anna Ograhn, plan- och kartchef Malin
Bengtsson och mark- och exploateringsingenjör David Wildemo.

Upprättande enligt PBL
2010:900

Instans

Datum

Planbesked

Utskottet för samhällsbyggnad

2018-12-13 § 166

Godkänd för samråd

Utskottet för samhällsbyggnad

2020-10-22 § 104

Godkänd för granskning

Utskottet för samhällsbyggnad

2021-10-21 § 171

Beredning inför
godkännande

Utskottet för samhällsbyggnad

2022-01-20 § 7

Godkänd för antagande

Kommunstyrelsen

2022-01-24 § 1

Antagen

Kommunfullmäktige

2022-02-14 § 5

Vunnit laga kraft
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