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Förutsättningar 

Administrativa uppgifter 

Stadsdel Åkerö, Leksand 

Detaljplan Förslag till detaljplan Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), 

dnr. 2013/1046 

Beställare Leksands kommun 

Kontaktperson Jacob Blomkvist, planarkitekt 

Uppdragsansvarig Martin Åhrén, certifierad sakkunnig KUL, nivå K 

Rapportens titel Antikvarisk konsekvensbedömning – Åkerö brofäste, Åkerö 13:8 

och 19:4, Leksands kommun, Dalarnas län 

Rapportens status Granskningshandling 

Rapportdatum 2021-10-12 

Bakgrund 

Leksands kommun har sedan några år tillbaka arbetat med en ny detaljplan inom nordöstra 

Åkerö, intill brofästet på södra sidan av Österdalälven. Avsikten är att möjliggöra bostäder i fler-

bostadshus. Den första detaljplanen antogs 2019 men överklagades och upphävdes av Mark- 

och miljödomstolen 2020 med hänvisning till att det saknades en konsekvensbedömning av 

planens påverkan på områdets kulturvärden. Därefter har detaljplanen bearbetats och ett nytt 

samråd genomfördes under hösten 2020. Då hade underlagen bland annat kompletterats med 

en kulturmiljöanalys. Denna rapport är upprättad för att ytterligare komplettera detaljplanen 

genom att bedöma dess konsekvenser för områdets kulturvärden, i enlighet med Mark- och 

miljödomstolens beslut. 

Läsanvisningar 

Denna konsekvensanalys består av tre delar: Förutsättningar, Bedömningsgrunder och 

Konsekvensbedömning. 

Del 1 – Förutsättningar redovisar de dokument, lagar och begrepp som styrt arbetet med 

konsekvensanalysen. Här finns också en kortfattad sammanställning av platsens historia. 

Del 2 – Bedömningsgrunder redovisar de dokument som legat till grund för den kulturhistoriska 

värderingen av platsen. Här ingår bland annat översiktsplanen, den tidigare utförda kulturmiljö-

analysen 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. 

Del 3 – Konsekvensbedömning redovisar vilka konsekvenser planförslaget samt nollalternativet 

får för kulturmiljön. Här beskrivs planförslaget med avseende på Byggnadshöjder och volymer, 
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Struktur, Gestaltning samt Kulturmiljö och landskapsbild. Målet är att belysa och bedöma hur 

viktiga stadsbyggnadsegenskaper påverkas av den planerade bebyggelsen. 

Begrepp 

Kulturmiljö som begrepp har definierats av Riksantikvarieämbetet i skriften Vision för kulturmiljö-

arbetet 2030 (2016). 

Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den 

fysiska miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande 

grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en 

kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen. 

Kulturvärde är det begrepp som används i plan- och bygglagen för att beskriva vilka värden som 

är specifika för en särskild byggnad eller plats. Boverkets tolkar begreppet på följande sätt: 

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms 

som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. 

Riksantikvarieämbetets handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen” 

Rapporten Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok (Raä 2014) 

ger bl.a. vägledning i bedömningen av hur förändringar kan förstärka eller försvaga de 

kulturhistoriska värden som identifierats inom ett riksintresse. Det är kommunens ansvar att 

säkerställa riksintressena vid upprättandet av översikts- och detaljplaner. Om de kulturhistoriska 

värdena förvanskas eller försvinner kan förändringen bedömas som en påtaglig skada. Om så 

är fallet kan länsstyrelsen upphäva en detaljplan med hänvisning till riksintresset. 

Handboken säger följande om påtaglig skada: 

Landskapets läsbarhet – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva ett områdes riksin-

tressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i landskapet – är 

central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen av en förändrings 

påverkan på kulturmiljön. […] 

Tabell för bedömningen av olika förändringars påverkan på riksintressen enligt Riksantikvarieämbetets rapport 

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok (2014-06-23). 
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Miljöns riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, 

strukturer, funktioner och samband – som gör den riksintressanta historien läsbar i land-

skapet. Det är åtgärdens konsekvenser för denna läsbarhet som ska lyftas fram i skade-

analysen. Avgörande för bedömningen är i hur hög grad platsen fortsatt kommer att 

karaktäriseras av eller kunna återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 

som ligger till grund för utpekandet. […] 

Avgörande för bedömningen av om en förändring kan innebära påtaglig skada eller inte 

är i hur hög grad platsen fortsatt karaktäriseras av eller har förutsättningar att återspegla 

det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som varit präglande. […] 

Vid bedömningen av påtaglig skada bör, enligt de allmänna råden, även tidigare ingrepp 

och/eller skador beaktas. […] I de fall då tidigare förändringar har inverkat negativt på 

miljöns kapacitet att särskilt väl återspegla ett riksintressant kulturhistoriskt sammanhang 

bör dock dessa förändringar beaktas i bedömningen av påtaglig skada. […] 

I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de riksintressanta uttrycken och karaktärs-

dragen, 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. 

Riksintresset Leksands-Noret täcker ett varierat område och ett långt tidsspann. Det omfattar 

därför en rad olika fysiska uttryck i form av objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och 

samband. Bedömningen av en förändrings påverkan på riksintresset skall göras på en 

övergripande nivå, men den kan också göras för dess ingående delar. Handboken säger 

följande om detta: 

Påtaglig skada kan hävdas på både riksintresset som helhet och på aspekter eller delom-

råden inom den riksintressanta miljön. […] Ett mindre delområde kan anses vara av så 

stor betydelse för områdets samlade värden att en åtgärd som endast eller i huvudsak 

påverkar delområdet kan anses medföra påtaglig skada på hela riksintresset. 

Lagar och dokument 

Bedömningen av planförslagets konsekvenser för kulturmiljön har gjorts med utgångspunkt i 

följande lagar och dokument: 

• 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 förvansknings-

förbudet i 2 och 8 kap. plan- och 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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Platsens historia 

Området kring Leksandsbrons södra brofäste är en plats med stor betydelse för historien om 

transporterna över Österdalälven. Här har människor färdats över älven under hundratals år, 

något både byggnader och platsnamn vittnar om. På 1670-talet byggdes en flottbro och på 

1920-talet byggdes den nuvarande bron. Vid vattnet står den tidigare brovaktarstugan kvar och 

den historiska hålvägen – Färjbacken – ner till stranden är alltjämt bevarad. Som en följd av 

brons placering är det också här som landsvägarna från Insjön och Siljansnäs knyts samman. 

Tillsammans med byvägarna från Åkerö och Övermo har platsen blivit en naturlig mötesplats 

och en knutpunkt för logistik och transporter. Ända fram till dess att en ny bro byggdes och 

riksväg 70 fick en ny sträckning utanför tätorten vid mitten av 1980-talet så gick alla transporter 

via Leksandsbron på samma sätt som de gjort i flera hundra år. 

Mot bakgrund av detta blev området kring brofästet också en naturlig plats för verksamheter 

betjänta av en enkel logistik eller knutna till transporter. Särskilt gäller det östra sidan av gamla 

Åkerö by, den som idag avgränsas av Järnavägen i väster och Insjövägen i öster. Vid sekel-

skiftet 1900 började antalet småindustrier att växa och omkring 1930 etablerades både bensin-

stationer 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. Idag har området en karaktär 

som i alla avseenden skiljer sig från den traditionella bymiljön i Åkerö. 

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. Här finns också Åkerö 

skola, ursprungligen etablerad på 1910-talet men huvudsakligen byggd på 1950-talet och 

kompletterad på 1990-talet. 

Området mellan Järnavägen och Insjövägen avviker i flera avseenden från de två angränsande 

områdena 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. Åkerös historia är knuten till byn och de många jordägande bönder som 

delade marken. Det har medfört ett stort antal små skiften huvudsakligen orienterade kring den 

historiska, sammanhängande bystrukturen i den norra delen av Åkerö samt söder och väster 

därom. Byn var av traditionellt slag med kringbyggda gårdar och smala bygator mellan husen. 

Spåren av denna historiska struktur är fortfarande synliga trots omfattande rivningar framför allt 

av ekonomibyggnader samt tillägg av villor under 1900-talets andra hälft. 

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. Idag är två av dessa gårdsmiljöer bevarade medan den tredje 

delvis försvunnit tillsammans med de tre fägårdarna. På den gamla åkermarken har ny 

bebyggelse tagit plats efter moderna stadsbyggnadsprinciper under 1900-talets andra hälft.  
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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 rep-

resentativa 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). Del av 

ekonomiska kartan hämtad från www.lantmateriet.se 2021-04-27. 

Ortofoto från omkring 1960 som visar att 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. Foto från www.lantmateriet.se 2021-04-27. 
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Ortofoto från omkring 1975 som tydligt visar att stora förändringar skett under 1960- och början av 1970-talet. Åkerö 

har 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. Foto från www.lantmateriet.se 2021-04-27. 

Ortofoto från 2020 som 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 försvun-

nit. Flerbostadshusen längs Österdalälvens 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. Foto från www.lantmateriet.se 2021-04-27. 
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Bedömningsgrunder 

Översiktsplan för Leksands kommun 2014 

Leksands översiktsplan antogs 2014 och aktualitetsförklarades 2018. Planens övergripande 

fokus är en tillväxt i kommunen på omkring 200 invånare per år. För att möjliggöra detta måste 

kommunen erbjuda ”ett varierat och attraktivt boende samtidigt som de höga natur- och 

kulturvärdena bevaras.” 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. 

Under Planeringsområden – Tätorten Leksand summeras Åkerö och Edshult som kulturmiljöer: 

På Åkerö finns ett område som är av övrigt intresse för kulturmiljövården, Åkerö bybebyg-

gelse. Byn beskrivs som en väl bibehållen bykärna och har bygator med bevarad äldre 

karaktär och öppen kontakt över odlingslandskap mot Österviken. Det är en miljö av stort 

kulturhistoriskt och miljömässigt värde, där ett bevarande är angeläget. 

Edshult omfattas av ett övrigt intresse för kulturmiljövården. Värdet består i de stora 

gårdar som uppfördes av ofrälse ståndspersoner. Ett viktigt objekt att bevara är hålvägen 

som leder ner till platsen där flottbron legat strax intill Leksandsbron. 

Här finns också riktlinjerna 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 bostäder. Villabebyggelsen bör ha högst två 

våningar, flerfamiljshus kan ha fler våningar. 

Det framgår inte 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 

Balans ska råda mellan utbyggnad och förtätning av tätorten gentemot ett behov av att 

värna karaktären och bilden av Leksand. Vid nybyggnation ska samspelet mellan 

bebyggelsens placering gentemot det öppna landskapet och vattenområden beaktas. 

Viktiga vyer ska värnas eller tillskapas. […] 

Antal våningar och exploateringsgraden ska anpassas till omgivningen. Något högre 

bebyggelse kan tillåtas där stads- och landskapsbilden inte påverkas negativt. Inom 



   

 

 

12 (23) 
 
ANTIKVARISK KONSEKVENSBEDÖMNING 

2021-10-12 

 

 

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. 

Dalarnas museums yttrande (2013) är mer kritiskt och framhåller att ett genomförande av 

planen riskerar att äventyra Leksands kulturmiljöer och därmed ortens attraktivitet och 

konkurrenskraft. Därför bör byggnadshöjderna generellt hållas ned för att inte äventyra land-

skapsbilden och riksintresseområdet. För Åkerö som helhet rekommenderas en byggnadshöjd 

på maximalt två våningar. 

Leksands kulturmiljöprogram 

Leksands kommuns kulturmiljöprogram sammanställdes av Dalarnas museum under år 2020 

och antogs av i samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Programmet redovisar kommunen 

områdesvis och på kommunens hemsida finns en sökbar karta som förtydligar områdenas 

avgränsningar och identifierade kulturvärden m.m. 

Kulturmiljöprogrammet redovisar Åkerö som värdefullt kulturlandskap. Det finns dock inga 

byggnader eller miljöer med kulturvärden eller särskilda kulturvärden inom det aktuella 

planområdet för Åkerö brofäste. I beskrivningen av Åkerö finns ett flertal olika rubriker som 

behandlar olika perspektiv och egenskaper inom kulturlandskapet. Bland dessa berör huvud-

delen tydligt specificerade byggnader, miljöer och sammanhang. Ett mindre antal är mer 

övergripande och behandlar området som helhet, särskilt med avseende på landskapsbilden. 

Bland de värden som pekas ut har ett flertal betydelse för planområdet: 

- Bebyggelsens småskaliga karaktär i täta klungor samlade intill odlingslandskapet, där 

gyttret av små kringbyggda gårdar med långsmala faluröda timmerbyggnader och 

senare väl anpassade, lågmälda tillskott av småhus skapar kärnan i Leksandsbygden. 

- Den sammanhållna byggnadshöjden och skalan om högst två hela våningar 

beträffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse. 

- Den nyare bebyggelsens generellt väl anpassade karaktär, där inga byggnader 

överstiger motsvarande två våningsplan i höjd. 

- Färjbacken är som namnet antyder anknutet till den plats där man i äldre tider tog sig 

över älven. På platsen fanns först en färja, och senare en flottbro. Färjbacken och 

tillhörande Färjåkern var en central plats i Leksandsbygden historiskt och kan berätta 

om de färdvägar som sammanknöt de olika fjärdingarna men även om vägnätet i 

Leksandsbygden som stort. Platsen har därför höga kulturvärden. 

- Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar. 
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Leksands bostadsförsörjningsplan 

Kommunens första bostadsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 2016 och antogs 

återigen i maj 2021 efter en uppdatering. Planen redovisar en ambition att Leksand skall växa 

till 18 000 invånare år 2025. För att nå dit behövs bland annat en planberedskap för nya 

bostäder. Ett flertal områden av olika storlek är utpekade för bostadsutveckling och bland dessa 

finns Åkerö brofäste. Totalt redovisas en planberedskap på ca 350 lägenheter i flerbostadshus 

uppförda på kommunalägd mark. Av dessa utgör Åkerö brofäste mer än 30%, motsvarande 110 

lägenheter. Enligt försörjningsplanen beräknas detaljplanerna för Åkerö brofäste vara antagna 

under 2021 (etapp 1) och 2023 (etapp 2). 

Gällande detaljplan 

För planområdet gäller idag huvudsakligen en stadsplan som vann laga kraft 1957 (L203). 

Längst i söder finns en liten del som täcks av en stadsplan från 1977, men den omfattar endast 

ett område utpekat som park eller plantering utan byggrätt. 

I stadsplan L203 anges användningsområdena bostad och handel i friliggande hus i två 

våningar. Till följd av planens ålder finns inga skydds- eller varsamhetsbestämmelser inom det 

nu aktuella planområdet. Numera ser inte heller fastighetsindelningen likadan ut. 

Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun 

År 2015 antog Leksands kommunstyrelse ett planprogram för Åkerö brofäste med avsikten att 

klarlägga förutsättningarna för ett uppförande av flerbostadshus med 100-130 lägenheter. En 

grundläggande önskan var att visuellt sammanbinda Åkerö med Noret genom en högre och mer 

Utsnitt ur stadsplan L203 från 1957 med det aktuella planområdet inringat med blått. Här syns 

att området till en mindre del även berörs av stadsplan L647 från 1977. Planen medger frilig-

gande hus i två våningar för bostads- och handelsändamål. Plankarta ur Leksands kommuns 

planarkiv. 
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stadsmässig bebyggelse. Bland annat studerades en för omgivningen anpassad gestaltning, 

tänkbara bebyggelsestrukturer samt höjder på mellan fyra och åtta våningar. Planprogrammet 

omfattar ett större område och fler fastigheter än det nu aktuella planområdet, och när det 

upprättades fanns fortfarande byggnaderna kvar på fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. 

I planprogrammet görs bedömningen att riksintresset Leksands-Noret inte påverkas. De värden 

som är kopplade till de omgivande byarna samt hålvägen och platsen för den tidigare flottbron 

påverkas inte heller. Däremot resonerar planprogrammet kring byggnadshöjden: 

En högre byggnad (max 8 våningar) ger en ökad orienterbarhet, dels som landmärke 

samt för att den signalerar en stadmässighet som förstärker känslan av att man befinner 

sig i de centrala delarna av tätorten. […] 

Det som talar emot en högre byggnad än 4 våningar (max 8 våningar) är att byggnaden 

skulle kunna upplevas som ett främmande inslag i Leksands låga stadssilhuett. En hög 

byggnad på Åkerö skulle även kunna ge intryck, för den oinvigde, av att centrumkärnan 

är belägen på Åkerö och inte på Noret. 

Påverkan på stadsbilden och stadens siluett bygger på förändringen av områdets användning 

samt bebyggelsens höjd. Volymerna och dess relation till den omgivande bebyggelsen bedöms 

inte. Planprogrammet bedöms också uppfylla de nationella målen God bebyggd miljö samt Ett 

rikt odlingslandskap. 

I de yttranden över planprogrammet som lämnades in delar Länsstyrelsen Dalarna kommunens 

syn på platsen som lämplig för en större bostadsexploatering och en accentbyggnad. Länsstyr-

elsens bedömning är att planprogrammet har en ”troligtvis acceptabel” inverkan på riksintresset 

Leksands-Noret men framhåller också att bebyggelsens volymer kan komma att upplevas som 

stora i förhållande till den omkringliggande historiska bebyggelsen. 

Dalarnas museum bedömer att planprogrammet kommer att få långtgående negativa konse-

kvenser för såväl området och dess värden som för Leksands karaktär och attraktionskraft i sin 

helhet. Museet rekommenderar att programmet arbetas om och att byggnadshöjderna sänks till 

två våningar med möjlighet till tre våningar i spetsen mot Leksandsbron. 

Siktstudie 2019 

Till följd av synpunkterna i Länsstyrelsen Dalarnas yttrande över planprogrammet togs en 

siktstudie fram inför plansamrådet 2019. Studien visar att det högsta huset inom den föreslagna 

bebyggelsen (sex våningar) inte är synlig från kyrkan men till mycket begränsad del från andra 

platser längs älvens norra sida. Från två vypunkter är bebyggelsen medvetet tydlig för att bli en 

accent i stadslandskapet och en länk mellan centrumbebyggelsen i Noret och Åkerö – 

majstångsplatsen och kajen. 

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 
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dock, enligt lagen, inte utgöra hinder för utvecklingen av tätorter. Syftet är i första hand att 

långsiktigt skydda turismens och friluftslivets intressen. 

Riksintresse för kulturmiljö W46 Leksands-Noret (MB 3 kap. 6§) 

Åkerö ingår inte i något riksintresse för kulturmiljö men gränsar mot Leksands-Noret på norra 

sidan av älven. Motivet till riksintresset 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. 

Riksintressen för kulturmiljö skall enligt Miljöbalken 3 kap. 6§ skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada kulturmiljön. 

Kulturmiljöanalys Nordöstra Åkerö 

Inför det förnyade samrådet om detaljplanen för Åkerö brofäste fick Dalarnas museum upp-

draget att upprätta en kulturmiljöanalys för området. I rapporten Kulturmiljöanalys – Nordöstra 

Åkerö (2020-10-14) redogör museet grundligt för områdets historia, kulturhistoriska samman-

hang och kulturvärden. Rapporten tar tydlig ställning för att vara ett kunskapsunderlag utan 

riktlinjer för eller konsekvensbedömningar av det aktuella planförslaget. Analysen är utförd 

parallellt med Leksands kulturmiljöprogram och redovisar också i princip samma ställnings-

taganden som är gjorda i delområdena Åkerö och Edshult. Det är ett stort fokus på de historiska 

bystrukturerna och byggnaderna medan den moderna stadsplaneringen och bebyggelsen 

behandlas mer översiktligt. Åkerö beskrivs också mer ingående, även de delar som inte berörs 

av undersökningsområdet, medan Edshult och framförallt dess moderna historia i det närmaste 

är helt utelämnad. 

De värden som identifieras är i huvudsak desamma som i kulturmiljöprogrammet. Merparten av 

dem berör tydligt specificerade byggnader, miljöer och sammanhang. Ett mindre antal är mer 

övergripande och behandlar området som helhet, särskilt med avseende på landskapsbilden. 

Utöver de värden som finns redovisade i kulturmiljöprogrammet nämns ytterligare ett med 

betydelse för det aktuella planförslaget: 

Att byggnader som har en annan funktion än regelrätta bostadshus trots detta utformats 

med låg höjd och därför inte gör någon nämnvärd inverkan på avläsbarheten i kultur-

landskapet som helhet. 

Citatet återfinns under rubriken Småhantverk och affärer där fem vägar möts och syftar i första 

hand på de ”stora men låga byggnader som tillkommit i sin nuvarande omfattning från 1970-

talet och framåt. Dessa mer sentida anläggningar kan berätta om hur det sena 1900-talets 

tätortsutveckling påverkade Åkerö, men bedöms inte besitta några kulturvärden.” 
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att 

Det undersökta området är en del av ett kulturhistoriskt mycket värdefullt landskap som 

konstitueras av både bebyggelse, odlingsmark och annan mark kring Österdalälvens 

utlopp ur Siljan. 

I sammanfattningen finns också en lista över de egenskaper som anses vara värdebärande 

samt de kulturhistoriska sammanhang som varit betydande för platsens framväxt och historia 

inom nordöstra Åkerö: 

- 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. 

- 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. 

- 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 ha 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. 

Kulturvärden 

Av de många kulturvärden som finns redovisade i översiktsplanen, kulturmiljöprogrammet, riks-

intresset, planprogrammet och kulturmiljöanalysen är det en begränsad del som är applicerbara 

på det aktuella planområdet. Eftersom inga byggnader berörs handlar det istället om kulturhisto-

riska 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. 

De utpekade värden som kan anses applicerbara på planområdet är: 

- Bebyggelsens småskaliga karaktär i täta klungor samlade intill odlingslandskapet, där 

gyttret av små kringbyggda gårdar med långsmala faluröda timmerbyggnader och 

senare väl anpassade, lågmälda tillskott av småhus skapar kärnan i Leksandsbygden. 

- Den sammanhållna byggnadshöjden och skalan om högst två hela våningar 

beträffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse. 

- Den nyare bebyggelsens generellt väl anpassade karaktär, där inga byggnader 

överstiger motsvarande två våningsplan i höjd. 

- Färjbacken är som namnet antyder anknutet till den plats där man i äldre tider tog sig 

över älven. På platsen fanns först en färja, och senare en flottbro. Färjbacken och 

tillhörande Färjåkern var en central plats i Leksandsbygden historiskt och kan berätta 

om de färdvägar som sammanknöt de olika fjärdingarna men även om vägnätet i 

Leksandsbygden som stort. Platsen har därför höga kulturvärden. 

- Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar. 

- Att byggnader som har en annan funktion än regelrätta bostadshus trots detta 

utformats med låg höjd och därför inte gör någon nämnvärd inverkan på 

avläsbarheten i kulturlandskapet som helhet. 

- 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. 

- Platsens betydelse i Dalarnas vägnät vidmakthölls även under 1900-talet […]. 
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Konsekvensbedömning 

Planförslaget i förhållande till översiktsplanen 

Översiktsplanen lyfter fram det aktuella planområdet som en av flera platser inom kommunen 

där en exploatering av bostäder bör vara möjlig. Med det uppskattade antalet lägenheter – 

omkring 100 – är Åkerö brofäste därtill ett av de största områdena sett till antalet bostäder, och 

det ligger närmast centrum. 

Översiktsplanen framhåller betydelsen av Leksands karaktär och attraktionskraft som i stor 

utsträckning baseras på kommunens många höga natur- och kulturvärden. Åkerö omnämns 

tillsammans med Edshult som viktiga kulturmiljöer som skall värnas men säger också att 

”exploatering för fler attraktiva boendeformer […] krockar ibland med andra värden och 

miljöfaktorer”. Utan att det uttrycks i texten är det lätt att tolka Åkerö brofäste som ett av de 

exploateringsområden där denna avvägning mellan ett bevarande och en mer storskalig 

utveckling måste göras. 

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 flerbostads-

hus 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. 

Planförslaget i förhållande till riksintressena 

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 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. 

Åkerö brofäste omfattas inte av riksintresset Leksands-Noret men har viss visuell kontakt med 

delar av riksintresset. Siktstudien från 2019 visar att taket på den föreslagna sexvånings-

byggnaden skulle kunna uppfattas från några platser på älvens norra sida, dock inte kyrk-

platsen. 

Uttrycken för riksintresset har ett stort fokus på kyrkomiljön och de olika byggnader som finns i 

dess nära omgivning. Men här nämns också tätorten och dess karaktär från sekelskiftet 1900. 

Samtliga uttryck är avgränsade till bebyggelsen på den norra sidan av älven och berörs således 

inte direkt av planförslaget på den södra sidan: 
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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. 

Det övergripande motivet till riksintresset är däremot bredare och avser Leksands historiska roll 

i mötet mellan Siljan och Österdalälven: 

Bygdecentrum vid Siljan i ett läge där sambandet med älven och kommunikationerna på 

och över denna är påtagliga. 

I denna formulering kan även delar av den södra stranden läsas in då den har en avgörande 

betydelse för ”kommunikationerna på och över” älven. Här ingår såväl den gamla brovaktar-

stugan som spåren av flottbron. Men eftersom riksintresset inte refererar till en avgränsad 

historisk period omfattar formuleringen i en vidare mening även den nuvarande Leksandsbron 

och platsen för tillfartsvägarna från den omgivande landsbygden. Således utgör brofästet och 

den gamla hålvägen till stranden viktiga delar av landskapets och riksintressets läsbarhet. 

Begreppet läsbarhet beskrivs på följande sätt i Riksantikvarieämbetets handbok (2014): 

Landskapets läsbarhet – d.v.s. möjligheterna att förstå och uppleva ett områdes 

riksintressanta kulturhistoriska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i landskapet – 

är central vid urvalet av riksintressen och därmed även i analysen av en förändrings 

påverkan på kulturmiljön. 

Det aktuella planområdet avgränsas av tillfartsvägarna till Leksandsbron och ligger också i 

direkt anslutning till hålvägen ner till stranden. Det inkräktar dock inte på den befintliga vägstruk-

turen som förblir intakt. Den historiskt viktiga Färjvägen säkerställs genom prickmark och en 

bestämmelse om gemensamhetsanläggning. 

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 nuvar-

ande 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. Bostads-

bebyggelsens 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 karaktärs-

dragen, 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. 
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Mot bakgrund av resonemanget ovan är bedömningen att riksintressets uttryck och karaktärs-

drag 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 kan bedömningen sammanfattas med att 

riksintressets värden förblir oförändrade och att planförslaget därmed får neutral påverkan. 

Nollalternativet 

Det aktuella planområdet har med säkerhet varit ianspråktaget för bebyggelse åtminstone 

sedan omkring 1930. Den gällande stadsplanen är från slutet av 1950-talet och gäller stora 

delar av Åkerö. Den ger möjlighet till fristående hus i två våningar avsedda för bostäder och 

handel. Den maximala byggnadshöjden är 7,6 meter. En exploatering enligt denna plan innebär 

tillägg som infogar sig i miljön med avseende på såväl volymer som höjder. Planen saknar 

utformningsbestämmelser och möjliggör därmed ett fri gestaltning. 

Ett genomförande av nollalternativet får inga negativa konsekvenser för områdets kulturvärden. 

Tvärtom skulle positiva effekter kunna uppnås om planområdet återigen nyttjas för bebyggelse. 

Planförslag Åkerö brofäste (etapp 1) 

Planförslaget (2020-10-22) möjliggör ett uppförande av flerbostadshus avsedda för bostäder 

och centrumverksamhet. Byggrätten är något indraget från den allmänna platsmarken för att 

skapa förgårdsmark med plats för entréer. Bottenvåningen skall vara anpassad för centrum-

verksamhet och den norra spetsen mot Leksandsbron skall iordningställas som ett torg. 

Gårdsytan får bebyggas med komplementbyggnader alternativt garage med en planterbar 

överbyggnad. 

I planbeskrivningen framgår motiven till valet av plats samt bebyggelsens volym och höjd. Här 

nämns också i vilket framtida sammanhang bebyggelsen är tänkt att ingå: 

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. […] 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. 

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. 

Söder om Österdalälven och 100 meter i nordostlig riktning från planområdet pågår 

framtagandet av samrådshandlingar för att pröva byggnation av flerbostadshus upp till 

fyra våningar. Det något högre föreslagna våningsantalet anses göra att Åkerö brofästes 

höga huskroppar kan komma att upplevas som lägre sett från Leksands-Noret i och med 

att omkringliggande bebyggelse får en mer likartad karaktär. 
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Byggnadshöjder och volymer 

Planförslaget redovisar en sammanhängande byggrätt längs fastighetens västra, norra och 

nordöstra sidor. Avsikten är dock att intrycket inte skall bli monotont. Våningsantalet är varierat 

mellan två och fyra respektive fyra och sex våningar och utformningsbestämmelserna anger att 

”ny bebyggelse ska utformas så att de upplevs ha uppbrutna volymer”. Den högsta tillåtna 

nockhöjden är 26 meter för att möjliggöra en konstruktion av trä. Med en konventionell 

betongstomme kan höjden i praktiken minskas med motsvarande två meter. 

Struktur 

Bebyggelsestrukturen har anpassats helt efter förutsättningarna på platsen och är därför i första 

hand en konsekvens av planområdets form. Men en ytterligare styrande faktor är behovet av 

bulleravskärmning. V-formen skapar förutsättningar för en lugn gårdssida med sovrum som 

uppfyller kraven på en högsta ljudnivå. Skälet till de slutna fasaderna är detsamma. Fristående 

byggnadskroppar har studerats men avfärdats i ett tidigare skede som en följd av bullerproblem-

atiken. 

Gestaltning 

Gestaltningen är sprungen ur den traditionella Leksandsbebyggelsen men i en betydligt större 

skala. Utformningsbestämmelserna anger att fasaderna skall utföras med trä eller puts som 

målas faluröda med ett mindre inslag av grått. Taken skall vara tegelröda sadeltak men utan 

krav på något särskilt material. Det finns inte heller några krav på utförandet av övriga delar 

som balkonger, dörrar, fönster, plåtavtäckningar och takavvattning etc. 

Kulturmiljö och landskapsbild 

I planbeskrivningen (oktober 2020) har kommunen gjort följande bedömning avseende 

kulturmiljö och landskapsbild: 

Kommunen har gjort en bedömning som grundas på kulturmiljöanalysen, den blandade 

bebyggelseutformningen i närområdet och att ny bebyggelse uppförs med tydliga utform-

ningsbestämmelser som tar hänsyn till landskapsbilden och omgivande bebyggelse, med 

avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering kommer ha en påverkan på 

kulturvärden och landskapsbild inom Åkerö och Edshult, men att den ses som 

acceptabel. 

Konsekvensbedömning av planförslaget 

Leksand och Siljansbygden har dokumenterat höga natur- och kulturvärden. Dessa värden är 

en tillgång för bygdens invånare, men de är också av stor betydelse för den allmänna uppfatt-

ningen om Dalarna. Här finns en sedan länge etablerad bild av det genuint svenska som 

fortfarande är läsbar i både miljöer och traditioner. En negativ påverkan på områdets värden 

riskerar även att leda till en negativ påverkan på varumärket Leksand och i förlängningen 

områdets attraktivitet. Till följd av detta har det länge funnits ett starkt försvar av dessa värden, 
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även i tider av modernisering. Och som en bekräftelse på detta är Siljansbygden numera 

utpekad som riksintresse för turismen. 

En historisk återblick över Åkerö och Edshult visar dock att stora förändringar har skett inte 

minst under 1900-talets andra hälft. Den omfattande förtätningen av Åkerö har gjort att den 

gamla bykärnan kompletterats med ett stort antal konventionella villatomter och kataloghus och 

i Edshult har åkermarken, som fortfarande dominerade landskapet 1970, bebyggts enligt 

samtida stadsbyggnadsideal. Området däremellan har successivt anpassats efter de behov 

som den lokala industrin och partihandeln krävt. Som en följd av detta har de gamla åkerbyarna 

Åkerö och Edshult allt mer kommit att bli en del av tätorten Leksand. 

Antalet åkerbyar som finns runt det gamla bygdecentrat Leksand är stort. Inom dessa byar har 

förändringarna baserats på de markägande bybornas förutsättningar och behov. Förändringen 

av byarna har varit småskalig och organisk medan tätorten i långt större utsträckning struktu-

rerats genom kommunal planering. Än idag är denna småskaliga och ålderdomliga bykaraktär 

tydlig inte minst i dalälvsbyarna Tibble, Ullvi, och Hälla med flera. Dalälvsbyarna är också några 

av det flertal åkerbyar som ingår i riksintresse för kulturmiljö inom Leksands kommun. 

Åkerö och Edshult ingår inte i skaran av riksintressanta åkerbyar. Det har troligen sin grund i de 

omfattande förändringar som följt av det korta avståndet till tätorten. Förtätningen av Åkerö 

speglar ett återkommande behov av centrumnära villabebyggelse och inom Edshult började den 

stora förändringen med bygget av ett kommunalt äldreboende. Denna successiva förändring 

delar Edshult och Åkerö med många byar i anslutning till landets tätorter och landsortsstäder. I 

likhet med de övriga åkerbyarna har de markägande byborna varit avgörande för möjligheten till 

förändringar i Åkerö. I Edshult blev kommunen fastighetsägare och därmed styrande för 

områdets utveckling. Det är grundläggande faktorer för hur de två områdena upplevs idag. 

Att både funktionsmässigt och visuellt binda ihop Åkerö med Noret är en tydlig ambition i både 

översiktsplanen och det aktuella planförslaget. Viljan är att länka samman Leksands båda sidor 

av älven på ett tydligare sätt, något som också motiverat den befintliga flerbostadsbebyggelsen 

längs södra älvstranden. Det är även motivet till att bygga i sex våningar vid Åkerö brofäste. 

Med en mer stadsmässig bebyggelse på den södra sidan av älven tas ytterligare ett steg i 

utvecklingen av Edshult och Åkerö som delar av tätorten. Historiskt sett har dock det södra 

brofästet varit platsen för överfarten till Leksand, något som bekräftas av formuleringarna i 

riksintresset Leksands-Noret. Därmed finns det ett tydligt ställningstagande i viljan att länka 

samman de två sidorna och synen på Leksand som helhet. En ytterligare viktig aspekt har varit 

de starkt begränsade möjligheterna att förtäta inom Noret och på så sätt nå målen i översikts-

planen och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Platsen för planområdet har en begränsad roll i de värden som tillskrivits Åkerö och Edshult. 

Merparten av dessa värden är kopplade till gårdarna, byarna, odlingslandskapet och samban-

den dessa emellan. Inom planområdet har funktionerna med säkerhet varit direkt kopplade till 

vägnätet sedan 1900-talets början och sannolikt även tidigare. Numera finns inga byggnader 

kvar och platsen är helt kringskuren av gator. Förståelsen för platsens historiska roll i den 

agrara omgivningen är svår att förstå. Det som däremot är tydligt är ”platsens roll i Dalarnas 
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vägnät”. De värden som är knutna till denna historia påverkas dock inte då planförslaget inte 

berör läget för färjan och flottbron, hålvägen eller tillfartsvägarna i anslutning till brofästet. 

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 identi-

fierade siktlinjer eller visuella samband som lyfts fram i området sedan tidigare. Istället 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. 

 

 

Suterränghus i fem våningar i kvarteret Snedkanten i centrala Leksand. Kvar-

teret ligger strax utanför riksintresseområdet och är för närvarande det enda 

jämförbara exemplet på samlad högre bebyggelse inom tätorten. Kvarteret är 

väl synligt i det öppna, flacka landskapet öster om Leksand. 


