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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av 
kommunfullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och 
Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut.  

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

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

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

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

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

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

  



2 (104)

Chattdialog 
Under två chattillfällen besöktes chatten av cirka 400 personer. De som deltog och 
besvarade frågor i chatten var sektorchef Åke Sjöberg, plan- och kartchef Malin 
Bengtsson, stadsarkitekt Anna Ograhn, näringslivschef Per Strid, planarkitekter 
Jacob Blomkvist och Andrea Andersson, kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) och 
Sebastian Larsson (M) som är ordförande för samhällsbyggnadsutskottet. 

Bland annat framfördes följande synpunkter under chattillfället:  

 Fråga om vilken upplåtelseform som är möjlig inom detaljplanen 
 Fråga om kostnader på de tilltänkta lägenheterna 
 Synpunkter på detaljplanens regleringar utifrån framtagen 

kulturmiljöanalys 
 Fråga om hur detaljplanen har ändrats efter kulturmiljöanalysen 
 Förslag på vad för användningar som planområdet kan användas till 

utöver bostäder 
 Synpunkter på att föreslagen bebyggelse är för hög 

Chatten i sin helhet finns på: https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/chatt/chattbrofaste/ 

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ”Undersökning om betydande miljöpåverkan” 
för planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte 
göras. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande: 

- Till granskningen av detaljplanen har en antikvarisk konsekvensbedömning 
tagits fram och som nu är en del av planhandlingarna.   

- Utifrån att en antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram har 
undersökningen om betydande miljöpåverkan uppdaterats i och med att ny 
kunskap har tillkommit. 

- Justeringar i planbeskrivningen har gjorts utifrån Dala Vatten och Avfalls 
yttrande. 

- En skrivelse om dricksvattenförekomst grundvatten har lagts till i 
detaljplaneförslagets planbeskrivning 

- Bestämmelsen f1 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 2 till 4 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 2, 3 eller 4 våningar”.  

- Bestämmelsen f2 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 4 till 6 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 4, 5 eller 6 våningar”. 

- En mening i bestämmelsen f3 har ändrats i plankartan från ”Ny bebyggelse 
ska utformas så att de upplevs ha uppbrutna volymer” till ”Ny bebyggelse 
ska utformas så att de upplevs ha uppbrutna volymer i fasad och höjd”. 

- Bestämmelsen om högsta totalhöjd har bytts ut mot högsta nockhöjd i 
plankarta.  

- Till granskningen kommer grundkartan och dess innehållsförteckning 
korrigeras utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att: 

 Godkänna samrådsredogörelsen  
 Ställa ut detaljplanen för granskning   
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1.  Länsstyrelsen Dalarna 
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Kommentar:  

Riksintresse 

I och med Länsstyrelsens skrivelser om Edshult och Åkerö under rubriken 
Riksintresse vill kommunen förtydliga att aktuellt detaljplaneförslag inte ryms 
inom riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-Noret enligt 3 kap 
miljöbalken. 

Till granskningsskedet av detaljplaneförslaget har en antikvarisk 
konsekvensbedömning arbetats fram. Konsekvensbedömningen visar med hjälp av 
bland annat kartor från 1960 fram till 2020 delvis det som även Länsstyrelsen 
nämner att ”för hundra år sedan var de öppna markerna betydligt större”. 
Kartorna i konsekvensbedömningen visar att under de senaste 35 åren har Åkerö 
förtätats än mer, inte minst i de norra och sydöstra delarna. Edshult har bebyggts i 
sådan omfattning att i princip hela den ursprungliga åkermarken har försvunnit. 
Flerbostadshusen längs Österdalälvens södra strand är en ny byggnadskategori i 
området och de hårdgjorda ytorna som tillhör verksamhetsområden har ökat i 
storlek. Riksvägens dragning har separerat Övermo från Edshult vilket fått 
påtagliga negativa konsekvenser för sammanhanget och kulturlandskapet. 
Konsekvensbedömningen visar tydligt att åkermarkens betydelse och läsbarhet 
mellan framför allt Järnavägen och Insjövägen samt inom Edshult har minskat 
markant under denna tidsperiod. 

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

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

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

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse 
inte att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma 
stora delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer 
föreslagen bebyggelse inte att vara synlig.” 

Angående riksintressets läsbarhet står det i den antikvariska 
konsekvensbedömningen följande: 

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

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

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

 

Grundvatten 

En skrivelse om dricksvattenförekomst grundvatten har lagts till i 
detaljplaneförslagets planbeskrivning på sida 15. 

 

Räddningstjänst 

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. 

 

Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet och avloppsreningsverket 
har kapacitet att ta emot den förväntade ökade belastningen. 

En dagvattenutredning har tagits fram under detaljplanearbetet och alternativa 
lösningar beskrivs i planbeskrivningen. 
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Våningsanatal och totalhöjd 
Bestämmelsen f1 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 2 till 4 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 2, 3 eller 4 våningar”.  

Bestämmelsen f2 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 4 till 6 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 4, 5 eller 6 våningar”. 

Skrivelser i planbeskrivningen har i och med ändringarna i bestämmelser också 
justerats och förtydligats. 

Det finns sedan tidigare krav på variation med bestämmelsen f3 som reglerar ett 
krav på uppbrutna volymer, vilket likväl kan gälla både fasad och höjd. En mening 
i bestämmelsen f3 har ändrats i plankartan från ”Ny bebyggelse ska utformas så att 
de upplevs ha uppbrutna volymer” till ”Ny bebyggelse ska utformas så att de 
upplevs ha uppbrutna volymer i fasad och höjd”. Förtydligande text och bild har 
lagts till i planbeskrivningen angående detta.  

Bestämmelsen om högsta totalhöjd har bytts ut mot högsta nockhöjd i plankarta 
och planbeskrivning.  

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan: 

Utifrån att en antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram har 
undersökningen om betydande miljöpåverkan uppdaterats i och med att ny 
kunskap har tillkommit. 
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2. Lantmäteriet 
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Kommentar:  

Grundkartan och innehållsförteckning kommer korrigeras utifrån era synpunkter 
till granskningen av planförslaget. 

Vi har inte stött på rutor runt text likt er bild i varken PDF-läsare eller vid utskrift. 
Vi ser heller inte det som ett problem ifall det skulle synas rutor runt text i 
programmet ni använder, ingen åtgärd kommer göras. 
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3. Dalaflyget, Dala Airport 

Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 
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4. Trafikverket Region Mitt 

Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 

 

5. Dala Vatten och Avfall AB 
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Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 

Ändringar i planbeskrivningen har gjorts utifrån ert yttrande. Ingen ändring i 
plankartan har gjorts, utifrån era synpunkter om dagvatten, då kommunen gör 
bedömningen att plankartan blir för detaljerad än vad som behövs för planens 
syfte och att sådana frågor bör tas i bygglovsskedet. 

Det vi i plankartan kan reglera är att säkerställa att ytor för avfallshantering finns, 
användningen för avfall från bostäder ryms inom användning B – bostäder, sedan 
finns det en innergård där komplementbyggnader för exempelvis avfallshantering 
kan upplåtas och där eventuella fordon för avfallsupphämtning kan ta sig in. Vi 
kan ej reglera i detaljplan exakt hur dessa lösningar ska se ut då en detaljplan inte 
ska reglera mer än vad som är nödvändigt, vilket är att säkerställa ytorna. 
Exempelvis beaktas föreskrifter från BBR i bygglovsskedet sedan när man vet hur 
utformningen av husen och dess ytor ska se ut. En skrivelse har lagts till med 
viktiga aspekter som ska beaktas vid bygglov. 
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6. Dalarnas Museum 

 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats 
fram till granskningsskedet av detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar 
bland annat de dokument som har använts för den kulturhistoriska värderingar av 
platsen, där ingår bland annat kommunens översiktsplan och nämnd 
kulturmiljöanalys. Bedömningen finns bilagd till granskningshandlingarna och är 
inarbetad i förslaget till detaljplan. 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

”Antal våningar, byggnadshöjd” 

Till granskningsskedet att detaljplaneförslaget har en antikvarisk 
konsekvensbedömning arbetats fram. Sammanfattningsvis beskriver 
konsekvensbedömningen att den föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, bedöms 
få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer 
däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort.  

Kommunens samlade bedömning utifrån framtagna planhandlingar är att 
föreslagen exploatering kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och 
stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och 
vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse.  

Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Nybyggnationen speglar samtidens 
stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyggelsen 
samverkar med omgivningen bland annat genom att den är uppbruten i mindre 
volymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger. Detaljplanens nockhöjd och 
våningsutformning anses lämplig då det är ett hållbart nyttjande av marken att 
bygga på höjden och det ger möjligheter att skapa fler bostäder på en begränsad 
markyta i ett attraktivt läge. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 

När det handlar om fyra- och sexvåningshus kan det komma att skilja några meter 
i nockhöjd beroende på om det ska bli trä eller annan konstruktion. Sedan är det 
som sagt krav på sadeltak vilket ökar totalhöjden av byggnaden i stället för att det 
skulle vara flacka tak. Kommunen anser att vi har med de medel som finns enligt 
plan och bygglagen reglerat våningshöjden i detaljplanen på ett tillräckligt sätt. 

 

”Socioekonomiskt perspektiv” 

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

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingen av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön, där belyser den hur viktiga stadsbyggnadsegenskaper påverkas av 
planerad bebyggelse. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

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

Med den antikvarisk konsekvensbedömningen och tidigare framtagna dokument 
anser kommunen att det finns tillräckligt med underlag för att kunna göra 
bedömningen ovan. 

 

”Förutsättningar för säker utrymning” 

En detaljplan kan inte reglera var rollatorer, rullstolar eller barnvagnar ska 
placeras då sådana bestämmelser saknar lagstöd. Det är en fråga som hanteras i 
samband med bygglovsprocessen.  
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”Detaljplanen uppfyller inte kraven i kommunens Miljöpolicy, 
Miljöplan eller i Energi- och Klimatplan” 

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

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i 
och ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader 
som uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med 
betongbjälklag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än 
vad som skulle 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. 

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

Frågor om planlösning och ljusinsläpp i lägenheter är något som beaktas i 
bygglovsskedet och är inte något som regleras i detaljplanen. Då det inte är något 
som kan regleras i detaljplanen anser kommunen att beskrivningar om vilka regler 
och riktlinjer som ska eftersträvas ej är nödvändigt. 

Detaljplaneförslaget följer den parkeringsnorm för cykel och bil som är antagen av 
kommunfullmäktige, en revidering av antalet parkeringar anses därmed inte 
lämpligt. En detaljplan kan ej sätta krav på att laddningsstationer för batteridrivna 
fordon ska finnas och en bestämmelse om detta kommer därmed inte heller att 
appliceras i planen. Laddningsstationer är dock möjligt att anlägga inom 
detaljplanens samtliga användningar.  

Kommunen anser att dagvattenfrågan är tillräcklig utredd i och med 
dagvattenutredningen som är en planhandling till detaljplaneförslaget. 
Utredningen visar på möjliga lösningar för att på ett säkert och korrekt sätt 
hantera dagvatten inom och omkring planområdet. Ytor som behövs för att 
tillgodose dessa lösningar har säkerställts i plankartan. Vidare frågor om dagvatten 
kommer att hanteras i ett bygglovsskede när utformningen av planområdet är 
fastställd och dagvattenfrågan kan utformas efter dess hårdgjorda ytor och behov.  

Lagstöd saknas för att reglera vilken typ av uppvärmning bostäderna ska ha och 
hur avfallshanteringen ska ske. Detaljplanen kommer därmed inte reglera det i 
detaljplanen. 
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Utöver yttrandet från Åkerö Byalag har personer skickat in mejl där de ställer sig 
bakom Åkerö Byalags skrivelse. Dessa mejl ligger med som bilagor och redovisas 
här nedan: 
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Kommentar:  

Det här yttrandet har ersatts av yttrande nummer 13 här nedan och kommenteras 
där. 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Kommunen anser att möjlig bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är stilmässigt 
anpassad. Detaljplanen har utformningsbestämmelser som tar hänsyn till 
stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, 
fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet 
med undantag av skalan med Edshult och Åkerö. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom plan-
området med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade 
sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2o15:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). 
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En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  
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granskningen av detaljplanen. Synpunkterna kommer då att kommenteras av 
kommunen i det kommande granskningsutlåtandet. 

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

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. Kulturmiljöanalysen är 
ett tillräckligt välarbetat dokument för att kunna göra en bedömning av 
kulturmiljön omkring och inom planområdet. Utöver kulturmiljöanalysen har den 
antikvariska konsekvensbedömningen även med delar av kommunens 
Kulturmiljöprogram, som omfattar stora delar av kommunen och framför allt hela 
Åkerö, i sina bedömningsgrunder. I och med detta anser kommunen att 
underlagen för att bedöma vilka kulturhistoriska värden som existerar inom och i 
närområdet, samt vilka konsekvenser detaljplanen kan få på kulturvärdena är 
tillräckliga. 

I slutet av konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser 
på kulturmiljön, där belyser den hur viktiga stadsbyggnadsegenskaper påverkas av 
planerad bebyggelse.  

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  
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18.  Telia Sverige  
 

 

 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. De kommer beaktas i planbeskrivningen och vid 
eventuell framtida exploatering.   
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19.   

 

 













52 (104)

 

 

 

 



53 (104)

 

 

 

 





55 (104)

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

I kommunens översiktsplan från 2014 som är ett stöd i detaljplanearbetet pekas 
det aktuella planområdet bland annat 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 översiktsplan är inget juridiskt 
bindande dokument, men är likväl ett betydelsefullt verktyg för kommunens 
framtida fysiska planering för mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen 
fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en 
överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida mark- och 
vattenanvändningen. En översiktsplan är även ett viktigt underlag för domstolar 
vid överprövningar av detaljplaner och bygglov. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och kulturmiljöanalysen från 2020. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

Nybebyggelsen inom området ska anordna parkering som tillgodoser 
flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens parkeringsnorm för bil och 
cykel. Exakt hur parkeringslösningen för föreslagen exploatering kommer se ut 
kommer hanteras i ett eventuellt bygglov. Detaljplanens bestämmelser möjliggör 
dock för parkeringar på innergården samt parkeringsgarage under och över 
markplan. Det finns även möjlighet att eventuellt anlägga parkeringar utanför 
planområdet om ett sådan avtal tecknas.  
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konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

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

Dina synpunkter är noterade. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

Processen för framtagandet av en ny detaljplan för området har pågått en längre 
tid.  Området finns med i gällande översiktsplan som antogs 2014, det 
planprogram som godkändes 2015 föregicks av både förtida samråd och formellt 
plansamråd, området finns med i kommunens bostadsförsörjningsprogram och 
har nu i framtagandet av detaljplan samråtts enl. gällande lagstiftning. 

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 
folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska 
företräda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor. 



69 (104)

Svar till bilaga: 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom 
planområdet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större 
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande 
bullerriktvärden (SFS 215:16 med tillägg enligt SFS 2017:359). 

Detaljplaneförslaget möjliggör för att en bebyggelse i det norra egenskapsområdet 
kan fasad utformas i 4, 5 eller 6 våningar och ha en nockhöjd på 26 meter. I den 
västra och östra delen av planområdet som möjliggör för bostäder kan fasad 
utformas i 2, 3 eller 4 våningar och ha en nockhöjd på 19 meter.  

Det har aldrig varit en ambition från kommunen att föreslagen bebyggelse ska på 
något sätt ”tävla” med Leksands kyrka. Det har varit viktigt från tidig planering att 
bebyggelsen inte ska ha en negativ påverkan på kyrkan som ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården Leksands-Noret. Det beaktades redan i planprogrammet från 
2015. 

I siktstudien som är en planhandling som syftat till att visa planerad bebyggelses 
synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kulturmiljövård vid Leksand-
Noret, i planbeskrivningen står det:  

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse 
inte att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma 
stora delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer 
föreslagen bebyggelse inte att vara synlig.” 

Angående riksintressets läsbarhet från den antikvariska konsekvensbedömningen: 

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

Bedömningen som har gjorts i konsekvensbedömningen är att riksintressets 
uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget och bedöms få en neutral 
påverkan då riksintressets värden förblir oförändrade. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer 
detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL), med 
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande 
bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och 
uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan med 
Edshult och Åkerö. 
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”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

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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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. I och med att samrådet gäller för detaljplanen Åkerö 
brofäste kommer vi enbart att besvara frågor som gäller detaljplanens regleringar. 
Övriga frågor hänvisas att ställas till berörda tjänstemän eller politiker. 

Svar på detaljplanens frågor under rubriken kostnader: 

Detaljplanen föranleder flera olika kostnader, vilka dessa är som är direkt 
kopplade till detaljplanens genomförande finnas att läsa i planbeskrivningen 
under rubriken Ekonomiska frågor. 

 Detaljplanen medför ingen expropriering. 

 

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Ägarskap: 

Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 och hela Åkerö 
19:4, båda fastigheterna ägs av Leksands kommun. Styrsjöbo S:1 ägs av en 
samfällighet som berör Färjvägen.Svar på detaljplanekopplade frågor under 
rubriken Höjden på fastigheten: 

Detaljplanen möjliggör för 4, 5 eller 6 våningar i norra delen av planområdet och 
2, 3 eller 4 våningar i västra och östra delen. 

Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. I och med att en detaljplan ska 
vara flexibel och inte reglera mer än vad som krävs för området möjliggör 
detaljplaneförslaget för en variation i våningsantalet. Balkongplacering regleras 
inte i detaljplaneförslaget bortsett från att samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
enskild eller gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller. 

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. 

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Buller, trafikflöde och miljö: 

Till detaljplanen har en bullerutredning tagits fram som klargör för hur 
byggnation på platsen måste placeras och utformas för att gällande 
bullerriktvärden enl SFS: 2017:359 ska kunna uppnås. 

Detaljplanen ska möjliggöra för att samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
enskild eller gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller. 
Kommunen har inget ställningstagande angående väderstreck och detta regleras 
inte heller i detaljplanen. Bullerutredningen påvisar att det är möjligt att 
tillskapa gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger skydd 
mot trafikbullret. Om gemensamma uteplatser finns på innegården kan 
balkonger byggas på norrsidan. Därmed behöver trafikflödet på Järnavägen och 
Insjövägen inte minska för att det ska vara möjligt. 



77 (104)

Detaljplaneförslaget förändrar inte Järnavägens dragning. 

En Moskogsväg måste inte byggas för att detaljplaneförslaget ska vara möjligt att 
genomföra. Framtagen bullerutredning som detaljplaneförslaget utgått från 
beräknar utifrån dagens trafiklösning med trafikflöden för år 2017 och 2040, 
utan Moskogsväg. 

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

I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande inte 
bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och bedömdes inte 
heller innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att upprätta. Denna samråddes 
med länsstyrelsen som delade kommunens bedömning.  

Utifrån ny lagstiftning har kommunen valt att pröva detta igen i planhandlingen 
”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Enligt denna undersökning 
bedöms genomförandet av detaljplanen inte ge någon påverkan på riksintresse 
för friluftsliv, Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för 
Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Sammantaget, utifrån 
undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att planens genomförande 
inte bedöms medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen. Detaljplanen 
bedöms därför vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 
och 4 kap och innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Kommunen anser 
därmed att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken inte behöver 
göras. 
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begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

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

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. 

 

32.   
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Leksands-Noret är att det är det närmst belägna riksintresset för 
kulturmiljövård och har bedömts ha ett högre kulturvärde än nämnda områden i 
ditt yttrande. 

Svar på frågor under rubriken Planerad bebyggelse: 

Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Användningen bostäder 
används för områden för olika former av boende av varaktig karaktär och bör 
endast regleras om något inom detta begrepp är direkt olämpligt på platsen. En 
bedömning har gjorts att boende av varaktig karaktär, särskilda boenden och 
fritidsbostäder kan anses vara lämpliga användningar inom planområdet.  

Svar på frågor under rubriken Kulturmiljöanalys 

Hänsyn har tagits till Kulturmiljöanalysen, framtagen kulturmiljöanalys är dock 
ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket innebär att det inte är ett underlag 
som detaljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas 
tillsammans med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika 
intressen mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet 
av detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument 
som har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland 
annat kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

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

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

Svar på frågor under rubriken Bygg hyresrätter 

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

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 

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

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområ-
det ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd. Leksands kommun har idag en 
låg andel bostadsrätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda 
bostadsbeståndet, ett behov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. 
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”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

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

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

Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i tidigare detaljplaneprocess togs 
bestämmelser fram som hårdare styrde byggnadernas gestaltning. Där togs bland 
annat möjligheten till ljusa kulörer, som vitt och ljusgult, bort då Länsstyrelsen 
ansåg att ljusare kulörer kunde framhäva byggnaden mer än nödvändigt. 
Utformningsbestämmelsernas material och färgval i aktuellt detaljplaneförslag är 
djupt förankrade med Leksandsbygdens karaktär. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 
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Kommentar:  

Inkommit yttrande har reviderats, se yttrandet nedan. 
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upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




