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Detaljplan för

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

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

HUR PLANARBETET BEDRIVITS
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 2013-09-10 § 154 positivt planbesked för att 
pröva detaljplan för rubricerat område. Kommunstyrelsen godkände planprogram-
met 2015-01-26 § 10. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked på 
nytt den 2018-12-13 § 166. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för sam-
hällsbyggnad den 2018-12-13 § 167.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage 
och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. I sam-
rådsförslaget föreslogs den planerade nybebyggelsen bli 3 till 8 våningar.

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den 7 febru-
ari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, markägare, re-
missinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av 
samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin Leksand den 9 januari 2019 
samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9 januari 2019. Samrådshandlingarna 
har varit utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits 
tillgängliga på biblioteket i Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 ja-
nuari 2019.

Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för det 
kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och Facebooksida, i 
det lokala webbmagasinet Siljan News, Falu kuriren och Dalademokraten. 
På Siljan News fanns annonsen publicerad på webbmagasinets förstasida 2-4 februari 
2019. I Falu kuriren och Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 
2019. I ovanstående annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den 
förlängda samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019. 
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Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse daterad maj 2019. Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i samrå-
det ändrades våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. Mer beskrivande 
bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas gestaltning lades till i detaljplanen, 
färgsättning på fasad ändrades till enbart falurött med detaljer i grå kulör, endast sa-
deltak tillåts och fasader ska ha ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och 
ljusgult var därmed inte längre möjliga enligt detaljplanen.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 2019-05-23 § 85 om att ställa ut plan-
förslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 
2019 till den 28 juni 2019.

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakäga-
re, markägare, remissinstanser, till alla som lämnat sina synpunkter och uppgett 
adress eller mailadress och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin Lek-
sand den 4 juni 2019. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på 
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Samråd 
Under samrådet inkom 215 st. yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en sam-
rådsredogörelse daterad maj 2019. 

Granskning
Under granskningstiden inkom 146 st. yttranden. 

Dessa yttranden innehåller 88 st. unika yttranden varav 14 av dessa även ställer sig 
bakom Åkerö byalags yttrande nummer 37, dessa redovisas i tabellen nedan och 
kommenteras sedan under respektive yttrande. Övriga 58 yttranden ställer sig bakom 
Åkerö byalags yttrande men har ej yttrat något övrigt varför de inte redovisas särskilt 
i tabellen nedan utan finns listade tillsammans med Åkerö byalags yttrande nummer 
37 och hänvisas till kommentar till detta yttrande.

De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen, samhällsut-
veckling.

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med 
erinran

Utan 
erinran

1. Länsstyrelsen Dalarna 2019-06-27 X

2. Dalarnas Museum 2019-06-28 X

3. Lantmäteriet 2019-06-27 X

4. Trafikverket 2019-06-18 X

5. Brand Norra Dalarna 2019-06-11 X

6. Skanova 2019-06-28 X

7. Ingemar Lind

Kompletterande yttrande

2019-05-29

2019-06-24

X

8. Lars Wiklund & Birgitta Sterner 2019-06-04 X

9. Veronica Holm 2019-06-06 X

10. Monica Danielsson 2019-06-10 X

11. Birgitta Jakobsson 2019-06-17 X

12. Lars Ingels 2019-06-17 X

13. Vera Gustafsson 2019-06-17 X

14. Sandra Andersson 2019-06-19 X

15. Marianne Sellner & Per-Erik Bengtes 2019-06-21 X

16. Anna & Gösta Franzen 2019-06-22 X

17. Lena Karlén & Håkan Sundberg 2019-06-23 X
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18. Eva Sterner 2019-06-23 X

19. Håkan Vedin 2019-06-23 X

20. Jan Magnusson 2019-06-23 X

21. Wiveca Stegeborn 2019-06-23 X

22. Sae Nakayama 2019-06-24 X

23. Margareta Björklund 2019-06-24 X

24. Lill Ullman 2019-06-24 X

25. Nils Gunnar Storerkers
Kompletterande yttrande

2019-06-24
2019-06-28

X

26. Okänd 2019-06-24 X

27. Bengt Lagerqvist 2019-06-24 X

28. Inger Bertzholtz Edin 2019-06-24 X

29. Rune & Aina Bröms 2019-06-24 X

30. Per Ullman 2019-06-24 X

31. Franz Hardinger 2019-06-25 X

32. Lars Olof Björklund 2019-06-25 X

33. Pillan Klebo 2019-06-25 X

34. Tomas & Mia Nylén 2019-06-25 X

35. Hans Wahrenberg 2019-06-25 X

36. Josefin Wedel 2019-06-25 X

37. Åkerö Byalag
Samt 72 yttranden som ställer sig bakom 
byalagets yttrande

2019-06-25 X

38. Michael Stenback & Anette Grip, 2019-06-25 X

39. Sven-Olof Winther 2019-06-25 X

40. Anne-Katrin Nyberg-Mäcs 2019-06-26 X

41. Lena Yllö Carlund 2019-06-26 X

42. Kerstin & Ingemar Backlund 2019-06-26 X

43. Bertil Jenning 2019-06-26 X

44. Gunnar Bergsten 2019-06-26 X

45. Gunnar Lindell 2019-06-26 X

46. Anders Ståhl 2019-06-26 X
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47. Maria Klevemark 2019-06-26 X

48. Margareta Brolin 2019-06-26 X

49. Karin Yllö-Werner 2019-06-26 X

50. Kina Björklund 2019-06-26 X

51. Anne Blijdenstein & Sten Lekselius 2019-06-26 X

52. Rigmor Landin 2019-06-26 X

53. Yukiiko Matsuzaki 2019-06-27 X

54. Johan Hellrup 2019-06-27 X

55. Lisa Hellrup 2019-06-27 X

56. Greger Berglund 2019-06-27 X

57. Sylvia Ingemarsdotter & Erik L:son 
Johnson

2019-06-27 X

58. Elsie Resare-Olson 2019-06-27 X

59. Erik Wallin Öhman 2019-06-27 X

60. Kajsa Avila 2019-06-27 X

61. Björn Forsberg 2019-06-28 X

62. Stefan Nordgaard 2019-06-28 X

63. Hedvig Zillén 2019-06-28 X

64. Björn Tegnér 2019-06-28 X

65. Mats Kaij 2019-06-28 X

66. Britt-Inger Wallin 2019-06-28 X

67. Christina Munck Eriksson 2019-06-28 X

68. Hanna Björklund Olsson 2019-06-28 X

69. Anna Jönses 2019-06-28 X

70. Maria Grunditz 2019-06-28 X

71. Hans Göransson 2019-06-28 X

72. Karin Holmberg 2019-06-28 X

73. Ulf Hanses 2019-06-28 X

74. Mikael Liljeström 2019-06-28 X

75. Elisabeth Forstbach 2019-06-28 X

76. Anders Björklund 2019-06-28 X
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77. Josefine Söderlund 2019-06-28 X

78. Anneli Wahlgren 2019-06-28 X

79. Arvid Hanses 2019-06-28 X

80. Carina Tångvik 2019-06-28 X

81. Ingemar Sundin & Ronny Svensson 2019-06-28 X

82. Lars-Åke Lundqvist 2019-06-28 X

83. Bengt Liss & Gunnel Larshans-Liss 2019-06-28 X

84. Anne-Marie Gudmundsson 2019-06-28 X

85. Olle & Ewa Berglund 2019-06-28 X

86. Jan Öhman 2019-06-27 X

87. Anders Sjölund 2019-06-29 Inkom efter 
granskningsti-
dens utgång

88. Lars Olov Matz 2019-07-01 Inkom efter 
granskningsti-
dens utgång
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1. Länsstyrelsen 
” 

”

Kommentar: 
Vi noterar att Länsstyrelsen inte har identifierat några frågor som kan leda till 
överprövning enligt PBL 11:10 och att Länsstyrelsens bedömning är att planerad 
byggnation inte påtagligt kommer att skada riksintresset Leksand-Norets värden. 

Övrigt: Dalarnas museums funktionalistiska inventering är enligt museet själva in-
te en färdig handling. Leksands kommun har inte fått möjlighet att ta del av något 
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material från muséets inventering och därför har ovannämnda handling inte beak-
tats i framtagandet av detaljplaneförslaget. Kommunen har inte fått några tidigare 
indikationer på att bebyggelsen inom planområdet är av kulturvärde, exempelvis 
har inga påpekanden angående kulturmiljövärden i planområdet inkommit från 
Länsstyrelsen under framtagande av översiktsplan 2014, där området utpekas som 
lämpligt för bostäder, eller med planprogram 2015.

Dialoger med lokala mäklare 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 kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. Kommunen begränsas också av det riksintresseområde för kulturmiljö som 
råder i Noret. Någon kulturhistorisk analys har visserligen inte genomförts av 
kommunen men kulturmiljövärdena på platsen har, med den kunskap som kommu-
nen har att tillgå idag, inte bedömts vara så höga att de på något vis kan jämföras 
med det stora behov av nya, centrala bostäder som finns. 

Den aktuella platsen är även sliten och lyftes fram av gymnasieelever år 2013 som 
en av centralortens otrygga platser – vilket vi vill ändra på genom planerad bygg-
nation.

Enligt PBL 2 kap 6 § ”ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan”.

Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett attraktivt 
nytillskott till Leksands bebyggelse. Nybyggnationen speglar samtidens stadsbygg-
nad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyggelsen samverkar 
med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre volymer och trappas 
ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad och tak anknyter till 
omgivningens färger.

Länsstyrelsens yttrande angående räddningstjänst har sedan tidigare beaktats i 
planbeskrivningen genom att det nämns att det ska finnas en huvudutrymningsväg 
per byggnad där den alternativa utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs av 
fönster eller balkong, det kommer även att beaktas i bygglovsskedet. Två alternativ 
av utrymningsmöjligheter nämns i planbeskrivningen, det första alternativet inne-
fattar räddningsvägar och skylift från fönster eller balkong, det andra alternativet 
är ett Tr2-trapphus utfört enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246.
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2.  Dalarnas Museum
” 
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”
Kommentar: 
Kommunen anser att muséet fick svar på sina synpunkter från samrådet i samråds-
redogörelsen. 

Muséets roll i detaljplaneprocessen är rent rådgivande men ord som ”yrkanden” an-
tyder att muséet tolkar sin roll i planprocessen annorlunda. Avvägningar mellan 
olika allmänna och enskilda intressen, t.ex. hur byggnationen påverkar inflyttning-
en till kommunen, eller behov av bostäder kontra rivning av befintlig bebyggelse, är 
en kommunal angelägenhet, som beslutas av folkvalda politiker. 

Muséet kommentarer att totalhöjden enbart sänks med tre meter i de centrala par-
tierna och höjs i de yttre och menar att det skulle möjliggöra flera våningar än tidi-
gare. Dock finns krav på 5-6 våningar i de centrala partierna och 3-4 i sidopartier-
na. Om nuvarande totalhöjd sänks omöjliggörs ett träbjälklag, vilket ur klimatsyn-
punkt är att föredra framför ett betongbjälklag. Takutformningen har även ändrats 
till krav på enbart sadeltak till granskningsskedet, vilket innebär behov av högre to-
talhöjd. 

Leksands kommun har genom samråd med Länsstyrelsen i Dalarna valt att enbart 
ta fram siktstudie från riksintresset för kulturmiljö vid Leksands-Noret. Studien ses 
som tillräcklig då Leksands-Noret är det riksintresse som ligger närmast detaljpla-
neområdet och skulle kunna påverkas mest av planerad exploatering. Bedömningen 
har gjorts att föreslagen exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inver-
kan på det närbelägna riksintresset för kulturmiljö. I och med de långa avstånden 
bedöms det inte nödvändigt med siktstudier från riksintressena för kulturmiljövård, 
enligt Miljöbalken 3 kap 6 §, som finns i Västanvik och Dalälvsbyarna.

Inte heller riksintresset för Siljansbygden enligt 4 kap Miljöbalken, har bedömts på-
verkas då exploateringen, sett ur ett vidare perspektiv, är mycket begränsad och ut-
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förs i befintlig tätortsmiljö. Kommunen har inte heller bedömt att byggnationen har 
en sådan omgivningspåverkan som beskrivs på s. 87 i gällande översiktsplan. 

Kommunen noterar att Länsstyrelsen inte har identifierat några frågor som kan le-
da till överprövning enligt PBL 11:10 och att Länsstyrelsens bedömning är att pla-
nerad byggnation inte påtagligt kommer att skada några riksintressen.

Muséet hävdar att kommunen otillräckligt hanterat kulturmiljöfrågorna. Till stöd i 
hanteringen och bedömningen av kulturmiljöer har kommunen bl.a. kulturmiljöin-
ventering ”Byar och fäbodar i Leksands kommun – Kulturhistorisk miljöanalys - 
Dalarnas museums serie av rapporter nr 13” från år 1983 och området är utpekat i 
översiktsplanen som område för bostäder. Kommunen arbetar just nu med nytt kul-
turmiljöprogram. Kommunen har inte fått några tidigare indikationer på att be-
byggelsen inom planområdet är av kulturvärde, exempelvis lämnades inga påpe-
kanden från Länsstyrelsen under framtagande av översiktsplan 2014 eller i plan-
program från 2015, som rör kulturmiljöer inom planområdet.

Dialoger med lokala mäklare 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 kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. Kommunen begränsas också av det riksintresseområde för kulturmiljö som 
råder i Noret. Någon kulturhistorisk analys har visserligen inte genomförts på 
Åkerö men kulturmiljövärdena på platsen har, med den kunskap som kommunen 
har att tillgå idag, inte bedömts vara så höga att de på något vis kan jämföras med 
det stora behov av nya, centrala bostäder som finns. 

Den aktuella platsen är även sliten och lyftes fram av gymnasieelever som en av 
Norets otrygga platser – vilket kommunen vill ändra på genom planerad byggna-
tion.

 Planmonopol är den kommunala rättigheten att bestämma över markanvändning 
och bebyggelse, och det förtydligades i och med införandet av Plan- och bygglagen 
1987, då detaljplaner innan dess fastställdes av staten. Planmonopolet ska inte 
blandas ihop med behov av underlag i planeringen, se vidare längre ned i den här 
kommentaren. 

Muséet använder starka ord när man hävdar att den nya bebyggelsen kommer att 
skada lokalinvånarnas relation till sin hembygd och att ”Leksands kommun har ett 
rykte som en vacker kulturkommun. Detta håller redan nu på att ta stor skada med 
höghusplanerna, både på lokal och på nationell nivå. Som en konsekvens kan det bli 
svårare att locka den välutbildade och köpstarka grupp av inflyttare som tidigare 
varit så vanlig i just Leksands kommun. Detta innebär ett hinder för att nå visionen 
om 18 000 invånare.” Kommunen planerar för att alla ska ha en god boendemiljö 
och inte enbart välutbildade och köpstarka personer. Muséet kan omöjligen göra 
bedömningen att byggnationen medför minskad inflyttning eller dåligt rykte för 
kommunen. Muséets roll i planprocessen är att fungera som rådgivande organ 
kring kulturmiljöfrågor och bedömningar kring kommunens vision om inflyttning 
är inte sakliga i sammanhanget.

Kommunen gör tvärtom bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att 
bilda ett attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speg-
lar samtidens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 
Bebyggelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mind-
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re volymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fa-
sad och tak anknyter till omgivningens färger.

Den planering som skedde under mitten av 1900-talet återspeglar ofta sin tids ide-
al, t.ex. i form av funktionalistiska tegelbyggnader från 1950-talet som återfinns i 
de flesta småstäder, och kan i mångt och mycket upplevas som mindre anpassade 
till sin omgivning än föreliggande byggnation. I dagens planering hanteras många 
aspekter, bl.a. att det är mer hållbart att förtäta i centrala lägen, nära kollektivtra-
fiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service, även ekonomi, gestaltning 
och anpassning till omgivningen måste hanteras. 

Åtgärder som ska vidtas för att bibehålla bygdens värden och minska påverkan på 
omgivningen har redovisats i detaljplanen genom utformningsbestämmelser. Krav 
på uppbrutna volymer och variation i fasaden gör att en större volym uppfattas 
som mer anpassad. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett varierande ut-
tryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, nyanser av fär-
ger med mera. Färgsättningen ska vara faluröd och mindre partier ska ha en grå 
kulör – exempelvis järnvitriol. Hustaken som inom detaljplanen möjliggör för bo-
stadsbebyggelse ska enbart vara tegelröda sadeltak. Färgsättning, fasad- och 
takutformning förknippas med Leksandsbygdens karaktär.

Tillsammans med en siktstudie från det närmsta belägna riksintresset för kul-
turmiljö, tydliga utformningsbestämmelser som följer den karaktär som finns inom 
Leksand, den centrala bristen på kommunalägda bostadsfastigheter, det starka be-
hovet av centrala bostäder och den nuvarande slitna bebyggelsen gör att Leksands 
kommun inte sett behov av att göra en kulturhistorisk analys.

3.  Lantmäteriet
” 

”

Kommentar: 
Noterat.

4. Trafikverket
” 

”

Kommentar: 
Noterat.

5. Brand Norra Dalarna
” 

”
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Kommentar: 
Noterat.

6.  Skanova

” ”

Kommentar: 
Noterat. I planbeskrivningen står det att exploatören svarar för kostnader som kan 
uppstå för ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar 
som påverkas av exploateringen.

7. Ingemar Lind, Enskild
  
” 

”
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Komplettering:
  
” 

”

Kommentarer: 

Den föreliggande utformningen innebär en nedtrappning mot omgivande bebyggel-
se. Att ha 6 våningar i utkanten skulle innebära en skarpare kontrast mot omgiv-
ningen. Högre bebyggelse i mitten fångar upp siktlinjen från bron. 

I detaljplanen krävs sadeltak, vilket är en anpassning till omgivningen, platta tak 
skulle utgöra ett avvikande inslag i miljön. Komplementbyggnader kan med fördel 
utföras med vegetativa tak. 

8. Lars Wiklund & Birgitta Sterner, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyg-
gelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre vo-
lymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
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ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Moskogsvägen är ett annat projekt och är oberoende av detaljplan vid Åkerö bro-
fäste. 

9. Veronica Holm, Enskild 
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyg-
gelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre vo-
lymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger.

Både länsstyrelse och kommun har bedömt att en färgsättning i rött och grått sam-
spelar bättre med omgivningen än vitt. 

10. Monica Danielsson, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Den föreliggande utformningen innebär en nedtrappning mot omgivande bebyggel-
se. Att ha 6 våningar i utkanten skulle innebära en skarpare kontrast mot omgiv-
ningen. Högre bebyggelse i mitten fångar upp siktlinjen från bron. 

I detaljplanen krävs sadeltak, vilket är en anpassning till omgivningen, platta tak 
skulle utgöra ett avvikande inslag i miljön. Komplementbyggnader kan med fördel 
utföras med vegetativa tak. 
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11. Birgitta Jakobsson, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Leksands kommun äger ett begränsat antal fastigheter centralt som ses som lämpli-
ga för bostadsbebyggelse. I kommunens översiktsplan från 2014 som är ett stöd i 
detaljplanearbetet pekas det aktuella planområdet ut som ett område som på sikt 
skulle kunna omvandlas till bostäder och som bör kunna bebyggas med högre fler-
bostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

12. Lars Ingels
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
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ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Leksands kommun har valt 
att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfaran-
de” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och har där-
med hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet. 
Granskningstiden i ett utökat förfarande är lagstadgat till minst 3 veckor och Lek-
sands kommun har i aktuellt ärende granskningshandlingarna utställda för 
granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter samrådet framkom syn-
punkter från allmänheten om att granskning under sommarens semestertid ansågs 
olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte samråda eller ställa ut 
detaljplaner för granskning under semestertiden juli till augusti månad då vi anser 
att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har intresse av att ta del av 
handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period på 7 veckor, sam-
rådstiden är lagstadgad till minst tre veckor.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

13. Vera Gustafsson, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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14. Sandra Andersson, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Det är brist på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. Kommunen begränsas också av det riksintresseområde för kulturmiljö som 
råder i Noret. Dock har det kommunala bostadsbolaget nyligen uppfört hyreslägen-
heter om 5 våningar i kv. Snedkanten. Åkerö brofäste är i sammanhanget centralt 
beläget med ca 350 – 400 meter till handel och service. 

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget med Åkerö, 
därför är byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.

15. Marianne Sellner & Per-Erik Bengtes, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Byggnationen på Hantverkaregatan är anpassad till sin omgivning medan bygg-
nationen på Åkerö ska anpassas till sitt läge – med färgsättning i falurött med grå 
inslag och tegelröda sadeltak.
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16. Anna & Gösta Franzen, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och inte i gransk-
ningsskedet, vi kan därmed inte se ert yttrande i detta skede som ett formellt över-
klagande. Detaljplanen är ett förslag som först genomgår ett samråd och därefter, 
efter bearbetning, ställs ut för granskning där det slutgiltiga förslaget, som sedan 
går upp för ett politiskt antagande, redovisas. Då detta beslut fattats infaller en 
överklagandetid. Detta regleras i plan- och bygglagen.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda sadeltak. 
Fasaden ska utföras i trä eller puts.

En visuell förbindelse är mer än enbart byggnadernas våningshöjd, detaljplanen 
har tagit hänsyn till bland annat färgsättning, takutformning och fasadmaterial 
som starkt förknippas med bebyggelsen inom Leksands-Noret.

Siktstudie har genomförts för att bedöma hur Noret visuellt påverkas, och resultatet 
är begränsat. Även i Noret byggs högre hus, t.ex. kv. Snedkanten med 5 våningar.

Det är i de centrala delarna som det finns efterfrågan på lägenheter i flerbostads-
hus. I mer perifera, idag obebyggda områden, är det mer lämpligt att bygga små-
hus.

17. Lena Karlén & Håkan Sundberg, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
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att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Byggnaderna kommer inte kunna ha en genomgående faluröd färg då krav finns 
på att mindre partier ska ha en grå kulör, utöver det kan fönster, dörrar och bal-
konger färgsättas i andra kulörer. Den faluröda färgen kan även ha olika nyanser.
Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

18. Eva Sterner

” 

 
”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Färgsättningen i detaljplanen regleras till att fasaden ska färgsättas i falurött med 
mindre partier i grå kulör, vitt är därmed inte möjligt enligt bestämmelsen. Bygg-
naderna kommer inte kunna ha en genomgående faluröd färg då krav finns på att 
mindre partier ska ha en grå kulör, utöver det kan fönster, dörrar och balkonger 
färgsättas i andra kulörer. Den faluröda färgen kan även ha olika nyanser. Detalj-
planen omöjliggör därmed inte olika nyanser av falurött eller att balkongerna inte 
ska kunna ha en ljusare färg.
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19. Håkan Vedin
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

I plankartan, som är ett juridiskt bindande dokument, finns det utformningsbe-
stämmelser som ska följas. En bestämmelse finns om krav på faluröd och mindre 
partier i grå kulör, exempelvis järnvitriol. Hustaken som inom detaljplanen möjlig-
gör för bostadsbebyggelse ska enbart vara tegelröda sadeltak. 

En detaljplan ska enligt lag inte reglera mer än vad som är nödvändigt och bör gär-
na ha en viss flexibilitet. Därför finns det istället för beskrivningen du nämner krav 
på uppbrutna volymer och variation i fasaden, samt en bestämmelse om att fasa-
den kan vara i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. Det innebär att en 
fasad ska ha nischer, burspråk med mera för att göra det lättare att uppfatta en 
större volym som anpassad och fasaden ska exempelvis ha olika material, riktning-
ar på träpanel, nyanser av färger. 

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Leksands kommun har valt 
att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfaran-
de” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och har där-
med hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet. 
Granskningstiden i ett utökat förfarande är lagstadgat till minst 3 veckor och Lek-
sands kommun har i aktuellt ärende granskningshandlingarna utställda för 
granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter samrådet framkom syn-
punkter från allmänheten om att granskning under sommarens semestertid ansågs 
olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte samråda eller ställa ut 
detaljplaner för granskning under semestertiden juli till augusti månad då vi anser 
att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har intresse av att ta del av 
handlingarna.
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Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period på 7 veckor, sam-
rådstiden är lagstadgad till minst tre veckor.

20. Jan Magnusson, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform 
är störst i centrala Leksand. Aktuellt planområde är utpekat i Leksands kommuns 
översiktsplan som ett område som på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder och 
som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö 
med Noret. Det finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsplan från 2016. 
Utvecklingsstrategin för Leksands kommun är att planeringen för bostadsbebyggel-
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sen och näringslivet huvudsakligen ska ske i tätorterna och längs kommunikations-
stråken som har nödvändig infrastruktur, skola och service.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det grundar sig i po-
litiska beslut, visioner och tidigare framtagna dokument över planområdet.

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, påver-
kas 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 bygg-
nadsvolymerna enbart till skugga på den egna fastigheten eller obebyggda om-
kringliggande områden. Skuggning kommer inte drabba de som bor vid kajenom-
rådet.

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i 
kommunfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folk-
valda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska före-
träda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor. Inga beslut inom detaljpla-
neringens olika skeden tas av tjänstemän.

Detaljplanen för Åkerö brofäste har stöd i gällande översiktsplan och har även ge-
nomgått en planprogramfas i det inledande detaljplanearbetet. Leksands kommun 
har valt att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat 
förfarande” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och 
har därmed hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrå-
det.

I processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor det vill 
säga totalt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte 
vid två olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och 
önskemål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta pre-
senteras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det 
färdiga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de 
förändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna 
synpunkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstad-
gat till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende gransknings-
handlingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter 
samrådet framkom synpunkter från allmänheten om att granskning under somma-
rens semestertid ansågs olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte 
samråda eller ställa ut detaljplaner för granskning under semestertiden juli till au-
gusti månad då vi anser att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har 
intresse av att ta del av handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period.
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Granskningen av detaljplanen innefattade ett antal handlingar, men endast fyra av 
dessa var uppdaterade eller nya efter samrådet, resterande handlingar har kunnat 
begäras ut eller läsas på Leksands kommuns hemsida från den 9 januari när detalj-
planen ställdes ut för samråd. Utöver ändrade eller nya handlingar har enbart 
mindre justeringar gjorts i plankartan och planbeskrivningen. Plan- och kartavdel-
ningen anser att tiden för att ta del av handlingarna har varit tillräcklig och följer 
gällande lagstiftning.

21. Wiveca Stegeborg, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokra-
tiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om an-
tagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsik-
ter i olika frågor. Någon folkomröstning är inte aktuell.

Som upplysning kan nämnas att inga beslut togs innan semestern. 

22. Sae Nakayama, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda sadeltak. 
Fasaden ska utföras i trä eller puts.
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23. Margareta Björklund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

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

24. Lill Ullman, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

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

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda sadeltak. 
Fasaden ska utföras i trä eller puts.

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en markanvis-
ningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de 
byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gäl-
lande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bland annat översikts-
plan, bostadsförsörjningsplan samt planprogram. En sammanvägning gjordes uti-
från olika aspekter som utformning, ekonomi, genomförbarhet mm. Lillskär var 
den byggherre som kommunen valde att gå vidare och teckna ett markanvisnings-
avtal med.

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokra-
tiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om an-
tagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsik-
ter i olika frågor. Någon folkomröstning är inte aktuell.

Detaljplanen för Åkerö brofäste har stöd i gällande översiktsplan och har även ge-
nomgått en planprogramfas i det inledande detaljplanearbetet. Leksands kommun 
har valt att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat 
förfarande” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och 
har därmed hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrå-
det.

I processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor dvs. to-
talt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte vid två 
olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och önske-
mål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta presente-
ras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det färdi-
ga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de för-
ändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna syn-
punkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstadgat 
till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende granskningshand-
lingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter sam-
rådet framkom synpunkter från allmänheten om att granskning under sommarens 
semestertid ansågs olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte sam-
råda eller ställa ut detaljplaner för granskning under semestertiden juli till augusti 
månad då vi anser att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har intres-
se av att ta del av handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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25. Nils Gunnar Storerkers, Enskild
  
” 

Komplettering: 

”

Kommentarer: 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en markanvis-
ningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de 
byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gäl-
lande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bland annat översikts-
plan, bostadsförsörjningsplan samt planprogram. En sammanvägning gjordes uti-
från olika aspekter som utformning, ekonomi, genomförbarhet mm. Lillskär var 
den byggherre som kommunen valde att gå vidare och teckna ett markanvisnings-
avtal med.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokra-
tiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om an-
tagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsik-
ter i olika frågor. Någon folkomröstning är inte aktuell.

En översiktsplan är inget juridiskt bindande dokument, men är likväl ett betydelse-
fullt verktyg för kommunens framtida fysiska planering för mark- och vattenan-
vändning. Översiktsplanen fungerar tillsammans med Länsstyrelsens gransknings-
yttrande som en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida mark- 
och vattenanvändningen. En översiktsplan är även ett viktigt underlag för domsto-
lar vid överprövningar av detaljplaner och bygglov.
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Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

26. Okänd, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. För att få en blandning av be-
byggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också uppföra byggnader med ett 
uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
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27. Bengt Lagerqvist, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform 
är störst i centrala Leksand. Aktuellt planområde är utpekat i Leksands kommuns 
översiktsplan som ett område som på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder och 
som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö 
med Noret. Det finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsplan från 2016. 
Utvecklingsstrategin för Leksands kommun är att planeringen för bostadsbebyggel-
sen och näringslivet huvudsakligen ska ske i tätorterna och längs kommunikations-
stråken som har nödvändig infrastruktur, skola och service.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det grundar sig i po-
litiska beslut, visioner och tidigare framtagna dokument över planområdet.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sek-
tioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
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2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). Trafikmängden som tillkommer i och 
med tilltänkt exploatering kommer inte innebära den omfattningen av avgaser och 
buller att det blir ett hälsoproblem.

Barnperspektivet har beaktats i detaljplanearbetet med en beskrivande text i plan-
beskrivningen och en innergård med grönytor har säkerställts med en egenskaps-
bestämmelse. Säkra passager, GC-vägar och busshållplatser finns i anslutning till 
planområdet och möjliggör för att barnen ska kunna ta sig till skola och aktiviteter.

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Leksands kommun har valt 
att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfaran-
de” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och har där-
med hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet. 
Granskningstiden i ett utökat förfarande är lagstadgat till minst 3 veckor och Lek-
sands kommun har i aktuellt ärende granskningshandlingarna utställda för 
granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter samrådet framkom syn-
punkter från allmänheten om att granskning under sommarens semestertid ansågs 
olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte samråda eller ställa ut 
detaljplaner för granskning under semestertiden juli till augusti månad då vi anser 
att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har intresse av att ta del av 
handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period på 7 veckor, sam-
rådstiden är lagstadgad till minst tre veckor.



32 (107)

28. Inger Bertzholtz Edin, Enskild

”  

”

Kommentarer:

Den aktuella tomten har särskilda förutsättningar och kräver anpassad bebyggelse, 
bl.a. att bebyggelsen sluts mot korsningen Insjövägen-Järnavägen för att klara gäl-
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lande riktvärden för buller. Det är därför svårt att ta en byggnad från ett annat 
projekt och sätta på platsen.

Aktuell plan reglerar att i den norra delen får solpanel och solceller belägga eller er-
sätta de takpartier som inte är synliga från Leksandsbron, på övrig bostadsbebyg-
gelse får solpanel och solceller belägga eller ersätta max 50 % av takens yta.

Detaljplanen möjliggör, genom högre totalhöjd, att byggnaden kan uppföras med 
trästomme, vilket ur klimatsynpunkt är mer positivt än betongstomme.

29. Rune & Aina Bröms, Fastighetsägare Åkerö 13:16
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Bebyggelsen måste vara sammanhängande mot korsningen Järnavägen-Insjövä-
gen för att klara gällande riktvärden för buller vid bostadsbebyggelse.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta med falurött med mindre inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en markanvis-
ningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de 
byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gäl-
lande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bland annat översikts-
plan, bostadsförsörjningsplan samt planprogram. En sammanvägning gjordes uti-
från olika aspekter som utformning, ekonomi, genomförbarhet mm. Lillskär var 



34 (107)

den byggherre som kommunen valde att gå vidare och teckna ett markanvisnings-
avtal med då kommunen gjorde bedömningen att de bäst uppfyllde kriterierna.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

30. Per Ullman, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Alla detaljplaner som vunnit laga kraft är juridiskt bindande tills den dagen detalj-
planen upphävs eller ersätts av en ny detaljplan – vilket nu är aktuellt. Tidigare 
byggnadsplan som är innefattar huvuddelen av planområdet kan användas för bo-
stads och handelsändamål där bebyggelsen kan uppföras med högst två våningar 
och hus får endast byggas fristående. Kommunens översiktsplan från 2014 som är 
ett stöd i detaljplanearbetet pekas det aktuella planområdet ut som ett område som 
på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder och som bör kunna bebyggas med hög-
re flerbostadshus upp till 8 våningar. För att möjliggöra en sådan byggnation behö-
ver det tas fram en ny detaljplan som ersätter den tidigare byggnadsplanen.

Det behövs fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet 
på 18 000 invånare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för 
att klara av att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga 
verksamheter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommu-
nens servicenivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. Att bygga på höj-
den är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa fler bostäder på 
en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det grundar sig i politiska beslut, visio-
ner och tidigare framtagna dokument över planområdet.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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31. Franz Hardinger, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda sadeltak. 
Fasaden ska utföras i trä eller puts.
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32. Lars Olof Björklund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Leksands kommun finner det mycket beklämmande att begreppet våldtäkt används 
i ett sammanhang som detta och tar helt avstånd till ordvalet. Planerad byggnation 
på Åkerö brofäste väcker många typer av känsloyttranden hos berörda både positi-
va och negativa. Den sker helt enligt den demokratiskt lagstyrda process där beslu-
ten fattas av folkvalda politiker som getts förtroendet att företräda kommunens in-
vånare. 

Dialoger med lokala mäklare 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 kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. 

Aktuellt planområde har särskilda förutsättningar med kostsamt markinlösen, sa-
nering och rivning, vilket medför att en byggnation kräver en viss volym för att lö-
na sig. Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet 
att skapa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs 
fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 
invånare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara 
av att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksam-
heter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens ser-
vicenivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.
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För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta med falurött med mindre inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.

33. Pillan Klebo, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokra-
tiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om an-
tagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsik-
ter i olika frågor.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta i falurött med inslag av grått och med tegelröda sadeltak. 
Fasaden ska utföras i trä eller puts.
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34. Tomas & Mia Nylén, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta med falurött med mindre inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.

Bebyggelsen i Leksands-Noret är framförallt tillkommen under sent 1800-tal och 
1900-tal där det blev vanligt med ljusa fasadkulörer som gult. Däremot är den äld-
re bebyggelsen ute i byarna, bl.a. Åkerö framförallt röd eller ofärgat grå. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
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nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

35. Hans Wahrenberg, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

På den aktuella platsen har i senare tid funnits framförallt bensinstationer, vilka in-
te har bedömts inneha sådana höga kulturhistoriska värden att de på något vis kan 
jämföras med det stora behov av nya, centrala bostäder som finns. Däremot an-
gränsar området till både Noret och Åkerö som har sina respektive kulturhistoriska 
värden. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyg-
gelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre vo-
lymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.
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36. Josefin Wedel, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande
bullerriktvärden (SFS 2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359).

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyg-
gelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre vo-
lymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger.
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37. Åkerö Byalag  
” 
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”
Till ovanstående yttrande har enskilda skickat mail med stöd till Åkerö Bya-
lags skrivelse. Dessa redovisas nedan: 

1) Kersin Andersson
2) Vera Gustafsson
3) Malin Hall & Pontus Abrahamsson
4) Thomas & Monica Rosén 
5) Bengt & Gunnel Ohlson
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6) Yvonne Lööf
7) Lisbeth & Tommy Atternäs
8) Eric & Ann Stein
9) Karl & Susanne Klingborn
10) Annika & Jan Hastegård
11) Jenny Sandberg & Anders Göras
12) Anders & Christina Glaad
13) Birgitta Sterner & Lars Wiklund
14) Niklas Esters & Hayat El idrissi
15) Marianne Sellner & Per-Erik Bengtes
16) Agneta Magnusson
17) Jan Magnusson
18) Lill Ullman
19) Michael Stenback & Anette Grip
20) Rune & Aina Bröms 
21) Annika & Ola Sund
22) Per Ullman
23) Björn och Inger Berglund
24) Erik Wallin Öhman
25) Tomas & Mia Nylén
26) Anna Karlsson & Andreas Lassas
27) Christer Plars
28) Cecilia Olsson
29) Håkan & Inez Jalden
30) Christina Arrias
31) John Arrias
32) Roger Dräckes & Kicki Gudmundsson
33) Ewa Kjellberg
34) Stefan Knutsson
35) Victoria
36) Björn & Cherstin Holmgren
37) Ingrid Degerström
38) Ingegerd Degerström
39) Anne-Katrin Nyberg-Mäcs
40) Roger & Marie Arvids 
41) Karin Yllö-Werner
42) Kina Björklund
43) Fredrik Söderström
44) Kerstin & Dan Söderström
45) Rolf Ohlson 
46) Margareta Brolin
47) Rolf Andersson
48) Kajsa Avila
49) Christer & Christina Jacobsson
50) Karin, Maria & Finn Påvels-Jensen
51) Ingemar Sandin, Birgitta Sandin, Fredrik  Sandin
52) Ulf & Elisabet Eronn
53) Anders Liljas
54) Kjeld Malm
55) Anna & Kent Prytz
56) Pia Wahrén
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57) Anna-Karin Berglund 
58) Johan Hellrup
59) Mats & Eva Skoglund
60) Greger Berglund
61) Jan & Carin Skarner
62) Cecilia Dellbeck Gezelius & Mats Gezelius
63) Gudrun Norman
64) Ulla Corin Lindroth
65) Britt Inger Wallin
66) Maggan/Sune Hodin
67) Bengt Hallström
68) Lisa Hellrup
69) Olle Karén
70) Rolf Andersson
71) Uno & Gunvor Pettersson
72) Eva Holmberg

Kommentar: 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 
2014-07-10. I översiktsplanen som är ett stöd i detaljplanearbetet pekas det aktuella 
planområdet ut som ett område som på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder 
och som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder 
Åkerö med Noret. Under framtagandet av översiktsplanen bjöds allmänhet, kom-
munbygderåd och byalagen i Leksand in till samråd och Åkerö byalag har yttrat sig 
översiktsplanen men lämnade inga synpunkter på aktuellt område för exploatering.

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Leksands kommun har valt 
att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfaran-
de” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och har där-
med hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet.

I processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor dvs. to-
talt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte vid två 
olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och önske-
mål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta presente-
ras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det färdi-
ga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de för-
ändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna syn-
punkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstadgat 
till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende granskningshand-
lingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter sam-
rådet framkom synpunkter från allmänheten om att granskning under sommarens 
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semestertid ansågs olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte sam-
råda eller ställa ut detaljplaner för granskning under semestertiden juli till augusti 
månad då vi anser att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har intres-
se av att ta del av handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period.

38. Michael Stenback & Anette Grip, Fastighetsägare Åkerö 13:6
  
” 

Bilaga: 

”
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Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. 

I varje detaljplan sker en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, enl. 2 
kap PBL. Leksand har ett stort behov av bostäder i centrala lägen vilket väger tungt 
i den avvägning som gjorts i det här planarbetet. Detaljplanen bedöms vara fören-
lig med plan- och bygglagens andra kapitel. Planens genomförande bedöms inte 
medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbe-
stämmelserna eller påtagligt skada riksintressen. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sek-
tioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). Detaljplanens och planprogrammets 
bullerutredningar påvisar att bullernivåerna inom fastigheten Åkerö 13:6 kommer 
att med tilltänkt byggnation inom Åkerö 13:8 och 19:4 få en lägre maximal och ek-
vivalent ljudnivå från Järna- och Insjövägen än vad det är med dagens förutsätt-
ningar.

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform 
är störst i centrala Leksand.

Färjvägen som är Åkerö 13:6 närmsta väg kommer enbart att fungera som in och 
utfart till parkering inom och söder om planområdet, genomfartstrafik kommer le-
das via Järna- och Insjövägen. Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt 
exploatering kommer inte innebära den omfattningen av avgaser att det blir ett 
hälsoproblem. När Moskogsvägen byggs kommer genomfartstrafiken att minska 
på Insjövägen och Järnavägen.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttyckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta med falurött med mindre inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.
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39. Sven-Olof Winther, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och inte i någon av 
detaljplanens tidigare skeden, vi kan därmed inte se ett yttrande som ett formellt 
överklagande. 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

För att få en blandning av bebyggelse från olika tidsepoker är det viktigt att också 
uppföra byggnader med ett uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. 
Samtidigt är det viktigt att anknyta till det historiska sammanhanget, därför är 
byggnaderna färgsatta med falurött med mindre inslag av grått och med tegelröda 
sadeltak. Fasaden ska utföras i trä eller puts.
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40. Anne-Katrin Nyberg-Mäcs, Enskild
  
”

”

Kommentarer: 
Galgberget, Falun och Lisselby, Mora är huvudsakligen uppförda i 2-3 våningar 
vilket på en begränsad yta, som vid Åkerö brofäste, inte ger så många lägenheter. 
Idag råder ett stort behov av lägenheter i centrala Leksand. Intressant i samman-
hanget är att direkt väster om Lisselby finns ett 6-våningars punkthus och i sydväst 
finns ett hus om 3-5 våningar, vilka skapar en tilltalande variation i stadsbygden.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

41. Lena Yllö Carlund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Bebyggelsen trappas ned mot omgivningen för att skapa en bättre anslutning till 
den lägre bebyggelsen. 

Till granskningen togs en siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan 
fram. Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga 
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platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föreslagen exploate-
ring kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintres-
set för kulturmiljö.

Leksands kommun har inte fått några tidigare indikationer på att bebyggelsen in-
om planområdet är av kulturvärde. Inga erinringar har inkommit från Länsstyrel-
sens kulturavdelning under framtagande av översiktsplan 2014, planprogram 2015 
eller i arbetet med aktuell detaljplan.

42. Kerstin & Ingemar Backlund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande
bullerriktvärden (SFS 2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359).

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyg-
gelsen samverkar med omgivningen bl.a. genom att den är uppbruten i mindre vo-
lymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger.
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43. Bertil Jenning, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområ-
det ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte något som 
har utretts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg andel bostads-
rätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda bostadsbeståndet, ett be-
hov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. Det aktuella projektet kan leda 
till att de som idag bor i hyresrätt har möjlighet att köpa en av de planerade bo-
stadsrätterna och på så sätt frigörs hyresrätter – till exempelvis ungdomar. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sek-
tioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). Vid planarbete ska gällande riktlinjer 
och förordningar följas.

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna for-
don, fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-
ändringarna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar 
som redan finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad 
ökad trafikmängd.

Längre tillbaka i tiden fanns inte samma regelverk kring byggande i miljöer utsatta 
för trafikbuller och inte heller samma kunskap om hur buller påverkar hälsan. 
Dessutom har trafiken stadigt ökat sedan 1950-talet. 
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Kommunen kan inte välja när lagstiftningen ska tillämpas.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

44. Gunnar Bergsten, Enskild

  ”  
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”
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Kommentarer: 

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan. Översiktsplanen möjliggör 
för en viss typ av bebyggelse som behöver ytterligare underlag för att kunna avgö-
ra om det är genomförbart, därför används ordet ”bör”. Sedan översiktsplanen blev 
antagen har ett planprogram och en detaljplan tagits fram med ett flertal utred-
ningar som underlag. Bland annat behovsbedömning, solstudie, miljöteknisk mark-
undersökning, geoteknisk utredning, dagvattenutredning, siktstudie och flyghinde-
ranalys. Samtliga utredningar påvisar att översiktsplanenens utskrivna ambition 
om högre bostadsbebyggelse är möjlig att genomföra.

Siktstudien gjordes från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan. Siktstudien syftar 
till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset. 
Bedömningen av siktstudien är att föreslagen exploatering kommer ha en mindre, 
men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintresset för kulturmiljö. Hänsyn 
har tagits till riksintresset för kulturmiljö.

En visuell förbindelse är mer än enbart byggnadernas våningshöjd, detaljplanen 
har tagit hänsyn till bland annat färgsättning, takutformning och fasadmaterial 
som starkt förknippas med bebyggelsen inom Leksands-Noret.

Vid framtagande av detaljplan ska vi som kommun följa den förordning och de rikt-
linjer som gäller för framtagande av bullerutredning. Det har kommunen gjort. 
Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna for-
don, fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-
ändringarna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar 
som redan finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad 
ökad trafikmängd. Detaljplanen för Åkerö brofäste och Moskogsvägen är oberoen-
de av varandra. Det är riktigt att bullret minskar med avstånd från bullerkällan, 
men i det här läget hade det krävts ett högt bullerplank för att ge verkan. Vare sig 
stadsbilden eller boendemiljö hade blivit tilltalande med ett sådant alternativ. Bul-
lerkraven kan inte frångås senare utan bevakas i bygglovsskedet.

Detaljplanen kräver att det ska finnas grönytor och träd men inte exakt på vilket 
vis, då en detaljplan inte får göras mer detaljerad än vad som behövs. Även denna 
fråga kommer att bevakas i bygglovsskedet. 

Ofta behövs grönområden av olika karaktär. I en villaträdgård eller på ett flerbo-
stadshus gård finns ofta inte möjlighet att tillgodose många olika typer av lek eller 
strövområden, varpå viss typ av lek eller vardagsrekreation behöver hänvisas till 
områden på ett lite längre avstånd. 

Vid Åkerö 13:8 åberopas Miljöbalken, 7 kap 18 c§ första punkten, för upphävande 
av strandskydd i och med att platsen redan har tagits i anspråk för bostads- och 
handelsändamål på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syf-
te. Inom strandskyddsområdet finns det ingen värdefull natur, vilket är angeläget 
för att upphäva strandskyddet, varken allmänhetens friluftsliv eller växt och djurli-
vet påverkas.

Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för 
miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintres-
sen, en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därmed inte upprättas. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan.
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Plankartan reglerar med en administrativ bestämmelse för hela planområdet att 
startbesked inte får ges förrän sanering av området kommit till stånd.

45. Gunnar Lindell, Enskild
  

”  

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokra-
tiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om an-
tagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
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ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsik-
ter i olika frågor

46. Anders Ståhl, Enskild
  

”  

”

Kommentarer: 

Bebyggelsen samverkar med omgivningen, framförallt Åkerö, bl.a. genom att den 
är uppbruten i mindre volymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Fasa-
den ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. Färgsättningen 
på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till omgivningens fär-
ger. En alltför varierad färgsättning kan upplevas som alltför brokig och ge ett rö-
rigt intryck. Taken ska utföras som sadeltak. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Krav på att den nordliga delen av detaljplanen ska anordnas som ett torg finns, 
verksamheter som café och kiosk inkluderas i centrumanvändningen.
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47. Maria Klevemark, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Bebyggelsen samverkar med omgivningen, framförallt Åkerö, bl.a. genom att den 
är uppbruten i mindre volymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Fasa-
den ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. Färgsättningen 
på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till omgivningens fär-
ger. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en markanvis-
ningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de 
byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gäl-
lande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bland annat översikts-
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plan, bostadsförsörjningsplan samt planprogram. En sammanvägning gjordes uti-
från olika aspekter som utformning, ekonomi, genomförbarhet mm. Lillskär var 
den byggherre som kommunen valde att gå vidare och teckna ett markanvisnings-
avtal med då kommunen gjorde bedömningen att de bäst uppfyllde kriterierna.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sek-
tioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). Alternativet till att ha en bebyggelse 
med sluten fasad för att få en sida av husen bullerskyddad, hade varit ett väldigt 
högt bullerplank. Vare sig stadsbilden eller boendemiljö hade blivit tilltalande med 
ett sådant alternativ. 

48. Margareta Brolin, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett attraktivt 
nytillskott till Leksands bebyggelse och bli ett fint inslag i stadsbilden. Nybyggnatio-
nen speglar samtidens stadsbyggnad och kommer att bilda en ny intressant årsring 
i bygdens historia. Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

49. Karin Yllö-Werner, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

50. Kina Björklund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Utställda underlag i kommunhuset och biblioteket har varit enbart underlag till de-
taljplanen och inte till byggnadsprojektet. Illustrationer har funnits att ta del av på 
Leksands kommuns hemsida.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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51. Anne Blijdenstein & Sten Lekselius, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 
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52. Rigmor Landin, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Ett detaljplanearbete är redan igång intill Edshultgården för bland annat bostäder, 
äldreboende, centrumändamål och skola. Därmed är ovan nämnt område inte ak-
tuellt för Åkerö brofästes tilltänkta exploatering.

53. Yukiko Matsuzaki, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 
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54. Johan Hellrup, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. Se svar till Åkerö byalag, nr. 
37.

55. Lisa Hellrup, Enskild 
  
” 

”
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Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Moras Lisselby är visserligen en trevlig bostadsmiljö. Värt att notera i samman-
hanget är att direkt väster om Lisselby finns ett 6-våningars punkthus och direkt 
sydväst om Lisselby finns ett hus i 3-5 våningar som är slutet mot gaturummet för 
att dämpa bullret, likt situationen vid Åkerö brofäste.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

56. Greger Berglund, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

I processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor det vill 
säga totalt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte 
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vid två olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och 
önskemål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta pre-
senteras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det 
färdiga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de 
förändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna 
synpunkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstad-
gat till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende gransknings-
handlingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter 
samrådet framkom synpunkter från allmänheten om att granskning under somma-
rens semestertid ansågs olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte 
samråda eller ställa ut detaljplaner för granskning under semestertiden juli till au-
gusti månad då vi anser att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har 
intresse av att ta del av handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period.

57. Sylvia Ingemarsdotter & Erik L:son Johnson, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i 
allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter i olika 
frågor.
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Leksands kommun har många fina, i vissa fall unika, bymiljöer som det är mycket 
viktigt att värna om. Den aktuella platsen är emellertid bebyggd med i huvudsak 
bensinstationer och kulturmiljövärdena är begränsade. Siktstudie har gjorts från 
Leksands-Noret och påverkan har bedömts som acceptabel.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.
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58.  Elsie Resare-Olson 
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger. Det finns krav på att det ska finnas grönytor och träd.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
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städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

59. Erik Wallin Öhman, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.
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60. Kajsa Avila, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.

61. Björn Forsberg, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Till granskningen togs en siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan 
fram. Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga 
platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föreslagen exploate-
ring kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintres-
set för kulturmiljö. Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen 
kommer att bilda ett attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyg-
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gelsen speglar samtidens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i byg-
dens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

62. Stefan Nordgaard, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 
Bebyggelsen ska brytas upp till mindre volymer och trappas ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden ska utföras i puts eller i trä och ska ha ett varierande uttryck. 
Färgsättningen på både fasad, faluröd och grå, och tak, tegelröd, anknyter till om-
givningens färger.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

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 må-
nader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna enbart till skugga på den 
egna fastigheten eller obebyggda omkringliggande områden.
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63. Hedvig Zillén, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen har inte fått några tidigare indikationer på att bebyggelsen inom plan-
området är av kulturvärde, exempelvis har inga påpekanden angående kulturmiljö-
värden i planområdet inkommit från Länsstyrelsen under framtagande av över-
siktsplan 2014, där området utpekas som lämpligt för bostäder, eller med planpro-
gram 2015.

Någon kulturhistorisk analys har visserligen inte genomförts av kommunen men 
kulturmiljövärdena på platsen har, med den kunskap som kommunen har att tillgå 
idag, inte bedömts vara så höga att de på något vis kan jämföras med det stora be-
hov av nya, centrala bostäder som finns. Till stöd i hanteringen och bedömningen 
av kulturmiljöer har kommunen bl.a. kulturmiljöinventering ”Byar och fäbodar i 
Leksands kommun – Kulturhistorisk miljöanalys - Dalarnas museums serie av rap-
porter nr 13” från år 1983 och området är utpekat i översiktsplanen som område för 
bostäder.

Kommunen har gjort bedömningen att utifrån tidigare ställningstaganden som 
gjorts, det vill säga kommunens vision, bostadsförsörjningsplan, översiktsplan och 
planprogrammet att vikten av ny bebyggelse väger tyngre än eventuella kulturvär-
den i befintlig bebyggelse inom planområdet som inte längre kommer vara i bruk.
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64. Björn Tegnér, Enskild
  

” 
”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Kommunen skulle ställa sig positiv till en höjning av byggnaderna med livsmedels-
butiker längs Leksandsvägen, men det måste alltid göras en bedömning av vad som 
är lämplig höjd på just den platsen. Antagligen skulle detta ge en mer tilltalande 
stadsbild och fler bostäder centralt, nära kollektivtrafik och service. Emellertid ägs 
de av privata fastighetsägare och kommunen kan enbart försöka uppmuntra till en 
påbyggnad. 

I siktstudien som har tagits fram för detaljplanen finns tuppljusstaken med i två av 
de fotomontage som har arbetats fram. Enbart ljusstakens relation med den till-
tänkta bebyggelsen har inte utretts.
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65. Mats Kaij, Enskild
  
” 

”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

66. Britt Inger Wallin, Enskild
  

” ”

Kommentarer: 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Detaljplanen för Åkerö bro-
fäste har stöd i gällande översiktsplan och har även genomgått en planprogramfas 
i det inledande detaljplanearbetet. Leksands kommun har valt att hantera detalj-
planen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfarande” utifrån vår be-
dömning att planen är av betydande allmänt intresse och har därmed hanterat 
ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet.

I processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor det vill 
säga totalt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte 
vid två olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och 
önskemål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta pre-
senteras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det 
färdiga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de 
förändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna 
synpunkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstad-
gat till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende gransknings-
handlingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar. Under och efter 
samrådet framkom synpunkter från allmänheten om att granskning under somma-
rens semestertid ansågs olämpligt. Leksands kommun har som praxis valt att inte 
samråda eller ställa ut detaljplaner för granskning under semestertiden juli till au-
gusti månad då vi anser att det kan vara svårt att nå sakägare och andra som har 
intresse av att ta del av handlingarna.

Leksands kommun anser att beslutad granskningstid är tillräcklig, särskilt då de-
taljplanen har stöd i gällande översiktsplan, har föregåtts av planprogram och se-
dan i detaljplanens framtagande samråtts under en längre period.

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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67.  Christina Munck Eriksson 
” 

”

Kommentar: 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Till granskningen arbetades en siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och 
kyrkan tagits fram. Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet 
från viktiga platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föresla-
gen exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbeläg-
na riksintresset för kulturmiljö.

I samrådsskedet togs hänsyn till brukarnas användning och värderingar med 
bland annat en sänkning av våningsantalet och med bestämmelser som hårdare 
styr byggnadernas gestaltning.
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68.  Hanna Björklund Olsson

” ”

Kommentar: 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. 

69.  Anna Jönses 
” 

Bilaga: 
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Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Generellt sett är det kostsamt att bygga parkeringsgarage och det är svårt för ex-
ploatörer att räkna hem den kostnaden varför det i mindre orter, med lägre hyror 
och bostadspriser, ofta måste bli markparkering.

Kommunen skulle ställa sig positiv till en höjning av byggnaderna med livsmedels-
butiker längs Leksandsvägen, men det måste alltid göras en bedömning av vad som 
är lämplig höjd på just den platsen. Antagligen skulle detta ge en mer tilltalande 
stadsbild och fler bostäder centralt nära kollektivtrafik och service. Emellertid ägs 
de av privata fastighetsägare och kommunen kan enbart försöka uppmuntra till en 
påbyggnad. 

Generellt sett är det kostsamt att bygga parkeringsgarage och det är svårt för ex-
ploatörer att räkna hem den kostnaden varför det i mindre orter, med lägre hyror 
och bostadspriser, ofta måste bli markparkering. 
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70.  Maria Grunditz
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 



78 (107)

att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Dialoger med lokala mäklare 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 kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. Kommunen begränsas också av det riksintresseområde för kulturmiljö som 
råder i Noret. I kommunens översiktsplan från 2014 som är ett stöd i detaljplanear-
betet pekas det aktuella planområdet ut som ett område som på sikt skulle kunna 
omvandlas till bostäder och som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus 
som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

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

Den geotekniska utredningen påvisar inget som skulle försvåra den tilltänkta be-
byggelsen. Men den poängterar också att en kompletterande geotekniska undersök-
ningar erfordras som underlag för projektering av byggnader, vägar och ledning-
ar. Pålgrundläggning kan bli aktuellt.

Detaljplanen kan reglera bebyggelsen i grova drag, den slutliga utformningen 
läggs dock fast i bygglovet, där kommunens stadsarkitekt kan påverka utformning-
en.
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71.  Hans Göransson
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
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ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Leksands kommun äger ett begränsat antal fastigheter centralt som ses som lämpli-
ga för bostadsbebyggelse. I kommunens översiktsplan från 2014 som är ett stöd i 
detaljplanearbetet pekas det aktuella planområdet ut som ett område som på sikt 
skulle kunna omvandlas till bostäder och som bör kunna bebyggas med högre fler-
bostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

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

Den geotekniska utredningen påvisar inget som skulle försvåra den tilltänkta be-
byggelsen. Men den poängterar också att en kompletterande geotekniska undersök-
ningar erfordras som underlag för projektering av byggnader, vägar och ledning-
ar. Pålgrundläggning kan bli aktuellt.

Detaljplanen kan reglera bebyggelsen i grova drag, den slutliga utformningen 
läggs dock fast i bygglovet, där kommunens stadsarkitekt kan påverka utformning-
en.
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72.  Karin Holmberg 
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Planförslaget har visualiserats genom bl.a. siktstudier från Noret, vilket kan anses 
vara tillräcklig och möjligen även mer rättvisande än en traditionell modell. 

Detaljplaneförslaget grundas på kommunens tidigare ställningstagande, det vill sä-
ga kommunens vision, bostadsförsörjningsplan, översiktsplan och planprogrammet 
för planområdet.
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73.  Ulf Hanses
” 

”
Kommentar: 
Utställda underlag i kommunhuset och biblioteket har varit enbart underlag till de-
taljplanen och inte till byggnadsprojektet. Vid bibliotekets anslagstavla fanns det 
under granskningstiden detaljplanenens plankarta och planbeskrivning, fastighets-
förteckning, samrådsredogörelse och detaljplanens samtliga utredningar. Illustra-
tioner har funnits att ta del av på Leksands kommuns hemsida.

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnaderna ska byggas i och ett 
krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader
som uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med
betongbjälklag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än 
vad som skulle krävas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong.
Sammanfattningsvis omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan 
detaljplanen inte heller ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som
detaljplanen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs det för
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träfasad.
Planförslaget har visualiserats genom bl.a. siktstudier från Noret, vilket kan anses 
vara tillräcklig och möjligen även mer rättvisande än en traditionell modell. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

74.  Mikael Liljeström  
” 

”

Kommentar: 
I planbeskrivningen står det att fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett va-
rierande uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, nyan-
ser av färger med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i falurött med mind-
re partier i grå kulör – exempelvis järnvitriol. Bestämmelsen om färgsättning på 
fasad omfattar inte fönster, dörrar och balkonger. 

En detaljplan ska inte göras mer detaljerad än vad som behövs, och detaljer, t.ex. 
takfot, löses ofta bättre i bygglovskedet.
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75.  Elisabeth Forstbach 
” 

”

Kommentar: 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

76. Anders Björklund   
” 

”
Kommentar: 
Från detaljplanens samråd tog kommunen till sig av de synpunkter som kom in och 
arbetade om planförslaget, våningshöjden ändrades från max 8 till 6 våningar och 
bestämmelser som hårdare styr byggnadernas utformning tillkom, bland annat 
krav på faluröd färgsättning och tegelröda sadeltak.

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.
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77.   Josefine Söderlund
” 

”
Kommentar: 
Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnaderna ska byggas i och ett 
krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälk-
lag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skul-
le krävas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong.

Sammanfattningsvis omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan 
detaljplanen inte heller ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detalj-
planen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs träfasad.

78.   Anneli Wahlgren
” 

”
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Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sek-
tioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359).

79.  Arvid Hanses
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

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

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Till granskningen togs en siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan 
fram. Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga 
platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föreslagen exploate-
ring kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintres-
set för kulturmiljö.
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81.  Ingemar Sundin & Ronny Svensson 
” 
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”

Kommentar: 
Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes de-
taljplan. 

Aktuell detaljplan hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse ef-
ter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. Leksands kommun har valt 
att hantera detaljplanen enligt den demokratiska planprocessen ”utökat förfaran-
de” utifrån vår bedömning att planen är av betydande allmänt intresse och har där-
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med hanterat ärendet enligt den process där planförslaget kungörs i samrådet. I 
processen för ”utökat förfarande” regleras det att samrådet kungörs och pågår 
minst tre veckor. För Åkerö brofäste valde Leksands kommun att ha samråd under 
4 veckor och förlängde därefter, på begäran, tiden med ytterligare 3 veckor det vill 
säga totalt 7 veckors samrådstid, under den tiden hölls öppet hus och samrådsmöte 
vid två olika tillfällen. Samrådet syftar till att samla in information, synpunkter och 
önskemål som rör planförslaget. De ställningstaganden som görs utifrån detta pre-
senteras sedan i en granskningshandling. Syftet med granskningen är att visa det 
färdiga förslaget som ska gå till antagande, ge berörda möjlighet till att ta del av de 
förändringar av planförslaget som samrådet genererat samt möjlighet att lämna 
synpunkter på detta. Granskningstiden i ett utökat förfarande är även den lagstad-
gat till minst 3 veckor och Leksands kommun har i aktuellt ärende gransknings-
handlingarna utställda för granskning under 3 veckor och 3 dagar.

Området finns med i gällande översiktsplan som antogs 2014. Under framtagandet 
av översiktsplanen bjöds allmänhet, kommunbygderåd och byalag i Leksand in till 
samråd vid 5 tillfällen på olika platser i kommunen. Processen för framtagandet av 
en ny detaljplan för området har pågått en längre tid och inleddes med ett planpro-
gram som godkändes 2015. Planprogrammet föregicks av både förtida samråd och 
formellt plansamråd, området finns med i kommunens bostadsförsörjningsplan och 
har nu i framtagandet av detaljplan samråtts enl. gällande lagstiftning. All kommu-
nal översikts- och detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demo-
kratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om 
antagande. Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands kom-
muninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och 
åsikter i olika frågor.

Leksands kommun anser att dialogen angående detaljplan Åkerö brofäste har varit 
tillräcklig och hänsyn har tagits i form av kompromisser utifrån allmänhetens ytt-
randen under översiktsplans-, planprograms- och detaljplanearbetet.
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82.   Lars-Åke Lundqvist
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområ-
det ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte något som 
har utretts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg andel bostads-
rätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda bostadsbeståndet, ett be-
hov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. Det är möjligt att den som väljer 
att köpa en bostadsrätt, säljer en villa eller flyttar ut ur en hyresrätt. På så vis fri-
görs en bostad där t.ex. ungdomar eller en barnfamilj kan flytta in.
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83.  Bengt Liss & Gunnel Larshans-Liss
” 

”

Kommentar: 
Noterat.
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84.  Anne-Marie Gudmundsson
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Se svar till Åkerö byalag, nr. 37.
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85. Olle & Ewa Berglund, Enskild
  
” 
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”

Kommentarer: 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområ-
det ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte något som 
har utretts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg andel bostads-
rätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda bostadsbeståndet, ett be-
hov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Till granskningen togs en siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan 
fram. Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga 
platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föreslagen exploate-
ring kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintres-
set för kulturmiljö. 

Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att ska-
pa fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Det behövs fler bo-
städer i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå tillväxtmålet på 18 000 invå-
nare för ”Vision 2025”. Primärt behöver kommunen fler invånare för att klara av 
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att möta behovet av arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamhe-
ter. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens service-
nivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel.

Totalhöjden i planen gäller bostadsbebyggelsen och byggnadshöjden gäller komple-
mentbyggnaderna på innergården. Totalhöjden är byggnadens högsta punkt med 
undantag för skorsten, stegar, ventilationsanläggning eller motsvarande mindre 
byggnadsdelar som kan uppföras över högsta totalhöjd. Bestämmelser om bygg-
nadshöjd reglerar avståndet från markplanet till skärningen mellan fasadplanet 
och ett takplan med 45 graders lutning.

Våningar gäller fasad som är synlig ovan mark oavsett vilken användning vå-
ningsplanet har. Vindsvåning räknas i det här sammanhanget inte som en våning 
och det är därmed möjligt att bygga enligt utformningsbestämmelsernas vånings-
antal plus en vindsvåning.

Att bestämmelserna reglerar att fasad ska utformas i 3-4 samt 5-6 våningar inne-
bär att plankartan reglerar ett minsta och högsta våningsantal då kommunen inte 
anser att planområdet ska bebyggas med för låg bebyggelse. 

Planförslaget ställer inget krav på en totalhöjd på 26 meter, utan plankartan regle-
rar att 26 meter är den högsta tillåtna totalhöjden utöver skorsten, ventilationsan-
läggning eller motsvarande mindre byggnadsdelar.

Dialoger med lokala mäklare 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 kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbygg-
nation. Kommunen begränsas också av det riksintresseområde för kulturmiljö som 
råder i Noret. Någon kulturhistorisk analys har visserligen inte genomförts av 
kommunen men kulturmiljövärdena på platsen har, med den kunskap som kommu-
nen har att tillgå idag, inte bedömts vara så höga att de på något vis kan jämföras 
med det stora behov av nya, centrala bostäder som finns. 

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

Vid framtagande av detaljplan ska vi som kommun följa den förordning och de rikt-
linjer som gäller för framtagande av bullerutredning. Det har kommunen gjort. 
Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna for-
don, fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-
ändringarna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar 
som redan finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad 
ökad trafikmängd. Detaljplanen för Åkerö brofäste och Moskogsvägen är oberoen-
de av varandra.

Leksandsbron eller en ny brolösning är inget som berör framtagandet av aktuellt 
detaljplan och är därmed inget som har beaktats mer än att det i framtiden kan det 
vara aktuellt med en byggnation av cirkulationsplats vid Insjö- och Övermovägens 
korsning. En sådan byggnation kommer då innebära att dagens busshållplats skul-
le flyttas mer norrut till VÄG-området längs med Insjövägen.
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86.  Jan Öhman

”  

”

Kommentar: 
Noterat. 

Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för 
miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada
riksintressen, en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därmed inte 
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte medför 
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betydande miljöpåverkan. Staten genom Länsstyrelsen, inte allmänheten eller kom-
munen, har att bevaka att t.ex. exploatering inte innebär påtaglig skada på riksin-
tressen och kan, då så är fallet, överpröva/upphäva kommunens antagande av de-
taljplan.

Följande yttrande har inkommit efter att granskningstiden tagit slut 
och är markerade i rött: 

87.   Anders Sjölund – inkom efter granskningstiden
” 

”

Kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Den nya bebyggelsen speglar samti-
dens stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia.
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88. Lars Olov Matz – inkom efter granskningstiden
” 
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”

Kommentar: 
En detaljplan kan inte reglera vilket material som husets stomme uppförs i men det 
är möjligt med en träfasad.



101 (107)

STÄLLNINGSTAGANDE
Förslaget till detaljplan ändras inte med anledning av inkomna yttranden.

NAMNLISTA
Följande sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 har senast under gransk-
ningstiden framfört skriftliga synpunkter, som inte helt har tillgodosetts i detaljpla-
nen. De ska därför ges möjlighet att överklaga antagandebeslut och ska således få 
brev med besvärshänvisning:

 Länsstyrelsen Dalarna

 Michael Stenback och Anette Grip

 Roger Dräckes och Kicki Gerd Gudmundsson

 Yvonne Lööf

Följande sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 har senast under gransk-
ningstiden framfört skriftliga synpunkter, som bedömts ha blivit tillgodosedda i de-
taljplanen. De ska därför i vanligt brev underrättas om kommunens antagandebeslut.

 Lantmäteriet

 Trafikverket

 Luftfartsverket

 Dalaflygets flygplatser

 Dala Vatten och Avfall AB

 Brand Norra Dalarna

 Skanova

 Dala Energi AB

Följande, som inte anses vara sakägare eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 i denna 
plan, har senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter, som bedömts 
ha blivit tillgodosedda i detaljplanen. De ska därför i vanligt brev underrättas om 
kommunens antagandebeslut.

 Håkan Lasses

 Marie-Louise Björck

 Veronica Holm

 Lennart Ljung & Morteza Ahmadi

 Emal Ahmadi

 Ann-Kristin Österberg

 Bengt Liss & Gunnel Larshans-Liss

 Tege Tornvall

 Mattias Lundström
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Följande, som inte anses vara sakägare eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 i denna 
plan, har senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter, som inte helt 
har tillgodosetts i detaljplanen. De ska därför i vanligt brev underrättas om kommu-
nens antagandebeslut men får ingen besvärshänvisning.

 Dalarnas museum

 Rigmor Landin, Enskild

 Birgitta Andersson

 Annika Sund

 Pillan Klebo

 Lars Hjort

 Maria Ullstrand

 Eva Klebo Ullman

 Hedvig Zilén

 Sylvia Ingemarsdotter

 Erik L:son Johnson

 Franz Hardinger

 Josefin Wedel

 Ulla Mattsson

 Mark Willhans

 Åsa Pellas

 Ingmar Lind

 Erik Wallin Öhman

 Åke Flintull

 Birgitta Sterner & Lars Wiklund

 Fredrik Lautmann

 Eva Bill

 Eva Los Norell

 Sebastian Vestberg

 Anita Widen Jobs

 Anna och Gösta Franzen

 Gisela Larsson Montán

 Björn Modén

 Sven-Olov Winther

 Tomas Rosén

 Paul Raukas & Debora Egenvall Raukas
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 Ulla & Lasse Pettersson

 Carl Gustaf Wahlin

 Eva Sterner

 Kina Björklund

 Gunvor Ragnelind

 Annalena Tylén

 Wiveca Stegeborn

 Marianne

 Hyresgästföreningen

 Lena Norlund

 Agneta Magnusson

 Sten Lekselius & Anne Blijdenstein

 Natasa Vujovic Marceta

 Rune & Aina Bröms

 Nils Gunnar Storerkers

 Bengt O Olsson

 Börje Gustafsson

 Mia & Tomas Nylén

 Jan & Carin Skarner

 Lars-Olov Björklund

 Åkerö byalag

 Hans & Monica Kjellberg

 Emil Tylen

 Michael Stehr m. familj

 Birgitta Jakobsson

 Ingrid Degerström

 Thomas Rosén

 Jan Magnusson

 Ingegerd Degerström

 Lena Yllö Carlund

 Lena Karlén & Håkan Sundberg

 Stina Liljas

 Stefan & Margret Björlund

 Christina Munck-Eriksson
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 Per & Lill Ullman mfl.

 Elisabeth Wahlin

 Charlotte Lautmann

 Cecilia & Hans

 Håkan Vedin

 Peter Carlsson

 Helen von Bergen

 Anders Björklund

 Ulf Sunnanängs

 Björn Larsson

 Monica Danielsson

 Camilla Nyman

 Maria Bröms

 Edwin Juvas

 Kerstin Dohren

 Leksands Konstsällskap

 Namnlista Okänd

 Sabina Holding

 Cecilia Olsson

 Pia Christersson

 Ylva & Staffan Inglander

 Olle & Eva Berglund

 Annica Sarén

 Nils Nordqvist

 Barbro Stenegren

 Ann Edenhamn

 Karin Daniels

 Ylva Skarp

 Anders Ståhl

 Maria Klevemark

 Annika Ihlis & Anders Eriksson

 Hanna Björklund Olsson

 Fredrik Jax

 Lars-Olov Matz
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 Britt-Marie Calles

 Anna-Karin Strand

 Britt-Inger Wallin

 Land Alice Gustafsson & Land Hillevi Gustafsson

 Camilla & Adam Lindblad

 Beverly Wennberg

 Berit Aas Dahlström

 Bengt Lagerqvist

 Johan R Schlaug

 Anne Tägtström

 Hans Göransson

 Ingemar Sandin & Ronny Svensson

 Kurt Blomquist

 Anna Jönses

 Mats Kaij

 Kari Östning

 Anna-Karin Berglund

 Greger Berglund

 Jan-Olof Liss

 Annelie Wahlgren

 Vänsterpartiet Leksand

 Kersti Liss

 Camilla Malm

 Ann-Kathrine Hultgren

 Stenåke Pettersson & Birgitta Andersson

 Familjen Åhlén

 Stoppa Höghusen på Åkerö (namninsamling)

 Karin Holmberg

 Jan Öhman

 Mia Gabriels

 Per-Ragnar & Johanna Bergqvist

 Ingemar Lind

 Lars Ingels

 Vera Gustafsson
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 Sandra Andersson

 Marianne Sellner & Per-Erik Bengtes

 Sae Nakayama

 Margareta Björklund

 Inger Bertzholtz Edin

 Per Ullman

 Lars Olof Björklund

 Tomas & Mia Nylén
 Hans Wahrenberg

 Anne-Katrin Nyberg-Mäcs

 Kerstin & Ingemar Backlund

 Bertil Jenning

 Gunnar Bergsten

 Gunnar Lindell

 Margareta Brolin

 Karin Yllö-Werner

 Yukiiko Matsuzaki

 Johan Hellrup

 Lisa Hellrup

 Elsie Resare-Olson

 Kajsa Avila

 Björn Forsberg

 Stefan Nordgaard

 Björn Tegnér

 Maria Grunditz

 Ulf Hanses

 Mikael Liljeström

 Elisabeth Forstbach

 Josefine Söderlund

 Arvid Hanses

 Carina Tångvik

 Lars-Åke Lundqvist

 Anne-Marie Gudmundsson

 Lena Yllö-Werner
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 Olle Knutz

 Janne Jansson, JJ

 Edith Hellrup

Följande yttrande har inte inlämnats inom samråds- eller granskningstiden och 
kommer därför inte underrättas om kommunens antagandebeslut och får heller 
ingen besvärshänvisning:

 Anders Sjölund

FÖRSLAG TILL BESLUT
Utskottet för samhällsbyggnad föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt detalj-
planen och föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detalj-
planen. Kommunfullmäktige kan tidigast anta detaljplanen den 25 november 2019. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
september 2019

Jacob Blomkvist                           Malin Bengtsson                                Andrea Andersson
Samhällsplanerare                     Plan- och kartchef                            Planarkitekt


