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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 2013-09-10 § 154 positivt planbesked för 
att pröva detaljplan för rubricerat område. Kommunstyrelsen godkände 
planprogrammet 2015-01-26 § 10. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt 
planbesked på nytt den 2018-12-13 § 166. Planförslaget godkändes för samråd av 
utskottet för samhällsbyggnad 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 samrådsförslaget 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 
februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser 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 januari 2019. 

Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för det 
kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och facebooksida, 
i det lokala webbmagasinet Siljans 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.  

 

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 
som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta 
dokument inte publiceras i sin helhet på kommunens 
hemsida. Handlingen i sin helhet finns utställd i 
Kommunhusets foajé och tillgänglig på kulturhuset. 
Handlingen kan även begäras ut via kommunens 
kundtjänst, 0247-800 00 
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SAMRÅDSMÖTE 
Öppet hus besöktes av ca 150 personer. Jacob Blomkvist, Samhällsplanerare, 
David Wildemo, Mark- och exploateringsingenjör, Malin Bengtsson, Plan- och 
kartchef, Back Josefin Qvist, PBL-administratör deltog från Plan- och 
kartavdelningen, Per Strid, Näringslivschef och Martina Hellgren, Mark- och 
exploateringsansvarig deltog från Näringslivsavdelningen, Åke Sjöberg, Sektorchef 
Samhällsutveckling och ordförande i utskottet för Samhällsbyggnad Sebastian 
Larsson samt Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg. 

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under öppet hus:  

- Att mötesformen öppet hus inte var lämplig, besökare hade förväntat sig ett 
annat upplägg.  

- Att byggnationen bör ha en annan utformning än illustrationsbilden från 
markanvisningen.  

- Att höjden bör hållas nere.  
 

Kompletterande samrådsmöte den 2 februari 2019: 
Vid det kompletterande samrådsmötet närvarade ca.130 personer. Kommunens 
tjänstemän och politiker redogjorde om bakgrunden till förslaget, om 
planförslaget, planprocessens lagstiftning samt alla de aktörer och intressen 
kommunen samarbetar med och tar hänsyn till. Efter tjänstemän och politikers 
redogörelse fanns möjlighet att ställa frågor. Efter frågestunden fanns tjänstemän 
och politiker i stationer där det gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor mer 
enskilt.  

Leksands kommun representerades av plan- och kartavdelningen (Jacob 
Blomkvist, Samhällsplanerare, David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör, 
Malin Bengtsson, plan- och kartchef, Back Josefin Qvist, PBL-administratör) 
Näringslivsavdelningen Per Strid, näringslivschef, Anna Ograhn, Chef för 
strategisk planering och Stadsarkitekt, sektorchef för Samhällsutveckling Åke 
Sjöberg och ordförande för utskottet i Samhällsbyggnad Sebastian Larsson samt 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg. 

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under det kompletterande 
samrådsmötet:  

- Att mötesformen var mycket bra och gav en tydlig helhetsbild från 
kommunens sida. 

- Att byggnationen bör ha en annan utformning än illustrationsbilden från 
markanvisningen.  

- Att höjden bör hållas nere.  
- Att en arkitekttävling bör utlysas.  

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ”Bedömning av behov av Miljöbedömning” för 
planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte göras. Samråd 
med Länsstyrelsen har skett angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 215 st yttranden.  
De yttranden som endas innehåller upplysning om att man valt att ställa sig bakom 
Åkerö byalags yttranden redovisas inte i tabellen nedan utan är listade i 
tillsammans med Åkerö Byalags yttrande nummer 67. Rött markerat yttrande i 
tabellen nedan inkom till kommunen efter samrådet avslutats.  

I samrådsredogörelsen kommenteras endast synpunkter som rör regleringar i 
aktuell detaljplan. 

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
erinran 

Utan  
erinran 

1.  Länsstyrelsen 2019-02-27      X  

2.  Lantmäteriet 2019-01-29      X  

3.  Trafikverket 2019-01-11      X  

4.  Luftfartsverket 2019-01-09       X 

5.  Dalaflygets flygplatser 2019-03-05      X  

6.  Dala Energi 2019-03-05      X  

7.  Dala Vatten och Avfall AB 2019-03-11       X 

8.  Brandkåren Norra Dalarna 2019-02-07       X 

9.  Dalarnas Museum 2019-02-28      X  

10.  Rigmor Landin, Enskild 2019-01-09      X  

11.  Birgitta Andersson 2019-01-09      X  

12.  Annika Sund 2019-01-09      X  

13.  Pillan Klebo 2019-01-09      X  

14.  Lars Hjort 2019-01-09      X  

15.  Maria Ullstrand 2019-01-09      X  

16.  Eva Klebo Ullman 2019-01-14      X  

17.  Hedvig Zilén 2019-01-14      X  

18.  Yvonne Lööf 
Fastighetsägare Åkerö 19:17 

Kompletterande yttrande  

2019-01-17 

 
2019-02-04 

 

     X 

 

19.  Sylvia Ingemarsdotter 2019-01-18      X  

20.  Okänd 2019-01-23      X  

21.  Franz Hardinger 
Kompletterande yttrande 

2019-01-23 
2019-02-27 

     X  
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22.  Josefin Wedel 2019-01-23      X  

23.  Ulla Mattsson 2019-01-24      X  

24.  Mark Willhans 2019-01-24      X  

25.  Åsa Pellas 2019-01-24      X  

26.  Håkan Lasses 2019-01-24       X 

27.  Ingmar Lind 2019-01-24      X  

28.  Erik Wallin Öhman 2019-01-24      X  

29.  Åke Flintull 2019-01-24      X  

30.  Birgitta Sterner & Lars Wiklund 2019-01-24      X  

31.  Fredrik Lautmann 
Kompletterande yttrande 

2019-01-25 
2019-02-26 

     X  

32.  Eva Bill 
Kompletterande yttrande 

2019-01-25 
2019-02-25 

     X  

33.  Eva Los Norell 2019-01-25      X  

34.  Sebastian Vestberg 2019-01-25      X  

35.  Anita Widen Jobs 2019-01-25      X  

36.  Anna och Gösta Franzen 2019-01-28      X  

37.  Gisela Larsson Montán 2019-01-28      X  

38.  Björn Modén 2019-02-01      X  

39.  Sven-Olov Winther 2019-02-01      X  

40.  Tomas Rosén 2019-02-02      X  

41.  Paul Raukas & Debora Egenvall Raukas 2019-02-03      X  

42.  Ulla & Lasse Pettersson 2019-02-04      X  

43.  Carl Gustaf Wahlin 2019-02-04      X  

44.  Eva Sterner 2019-02-04      X  

45.  Kina Björklund 2019-02-05      X  

46.  Gunvor Ragnelind 2019-02-05      X  

47.  Annalena Tylén 2019-02-06      X  

48.  Wiveca Stegeborn 2019-02-07      X  

49.  Marie-Louise Björck 2019-02-08      -      - 

50.  Marianne 2019-02-11      X  
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51.  Okänd 2019-02-11      X  

52.  Hyresgästföreningen 2019-02-12      X  

53.  Lena Norlund 2019-02-12      X  

54.  Michael Stenback & Anette Grip 
Fastighetsägare Åkerö 13:6 

2019-02-13      X  

55.  Agneta Magnusson  2019-02-14      X  

56.  Kicki Gerd Gudmundsson & Roger 
Dräckes 
Fastighetsägare Åkerö 13:10 

2019-02-15      

     X 

 

57.  Sten Lekselius & Anne Blijdenstein 2019-02-15      X  

58.  Natasa Vujovic Marceta 2019-02-19      X  

59.  Rune & Aina Bröms 2019-02-19      X  

60.  Nils Gunnar Storerkers 2019-02-19      X  

61.  Bengt O Olsson 2019-02-19      X  

62.  Veronica Holm 2019-02-20       X 

63.  Börje Gustafsson 2019-02-21      X  

64.  Mia & Tomas Nylén 2019-02-21      X  

65.  Jan & Carin Skarner 2019-02-21      X  

66.  Lars-Olov Björklund 2019-02-21      X  

67.  Åkerö byalag, 
Namnlista från byalag. 
Redovisning vilka av inkomna yttranden 
som ställer sig bakom Åkerö byalags 
yttrande.  

2019-02-21  

     X 

 

68.  Hans & Monica Kjellberg 2019-02-22      X  

69.  Emil Tylen 2019-02-23      X  

70.  Michael Stehr m. familj 2019-02-25      X  

71.  Birgitta Jakobsson 2019-02-25      X  

72.  Ingrid Degerström 2019-02-25      X  

73.  Lennart Ljung & Morteza Ahmadi 
Kompletterande yttrande namnlista 
Kompletterande yttrande namnlista 2 

2019-02-25 
2019-02-25 
2019-02-25 

  

     X 

74.  Emal Ahmadi 2019-02-25       X 

75.  Namnlista 2019-02-25       X 
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76.  Namnlista 2019-02-25       X 

77.  Thomas Rosén 2019-02-25      X  

78.  Jan Magnusson 2019-02-25      X  

79.  Ingegerd Degerström 2019-02-25      X  

80.  Lena Yllö Carlund 2019-02-25      X  

81.  Lena Karlén & Håkan Sundberg 2019-02-25      X  

82.  Stina Liljas 
Kompletterande yttrande 

2019-02-25 

2019-03-12 

     X  

83.  Stefan & Margret Björlund 2019-02-26      X  

84.  Christina Munck-Eriksson 2019-02-26      X  

85.  Per & Lill Ullman mfl. 2019-02-26      X  

86.  Elisabeth Wahlin 2019-02-26      X  

87.  Charlotte Lautmann 2019-02-26      X  

88.  Cecilia & Hans 2019-02-26      X  

89.  Håkan Vedin 2019-02-26      X  

90.  Peter Carlsson 2019-02-26      X  

91.  Helen von Bergen 2019-02-26      X  

92.  Anders Björklund 2019-02-26      X  

93.  Ulf Sunnanängs 2019-02-27      X  

94.  Björn Larsson 2019-02-27      X  

95.  Monica Danielsson 2019-02-27      X  

96.  Camilla Nyman 2019-02-27      X  

97.  Maria Bröms 

Kompletterande yttrande 

2019-02-27 

2019-02-28 

     X  

98.  Edwin Juvas 
Kompletterande yttrande  

2019-02-27 
2019-02-27 

     X  

99.  Kerstin Dohren 2019-02-27      X  

100. Leksands Konstsällskap 2019-02-27      X  

101. Namnlista Okänd 2019-02-27      X  

102. Sabina Holding 2019-02-27      X  

103. Cecilia Olsson 2019-02-27      X  
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104. Pia Christersson 2019-02-27      X  

105. Ylva & Staffan Inglander 2019-02-27      X  

106. Olle & Eva Berglund  2019-02-27      X  

107. Annica Sarén 2019-02-27      X  

108. Ann-Kristin Österberg  2019-02-27       X 

109. Nils Nordqvist 2019-02-27      X  

110. Barbro Stenegren 2019-02-27      X  

111. Ann Edenhamn 2019-02-27      X  

112. Karin Daniels 2019-02-27      X  

113. Ylva Skarp 2019-02-27      X  

114. Anders Ståhl 2019-02-27      X  

115. Maria Klevenmark 2019-02-28      X  

116. Annika Ihlis & Anders Eriksson 2019-02-28      X  

117. Hanna Björklund Olsson 2019-02-28      X  

118. Fredrik Jax 
Kompletterande yttrande 

2019-02-28 
2019-03-05 

     X  

119. Lars-Olov Matz 2019-02-28      X  

120. Britt-Marie Calles 2019-02-28      X  

121. Anna-Karin Strand 2019-02-28      X  

122. Britt-Inger Wallin 2019-02-28      X  

123. Land Alice Gustafsson & 
Land Hillevi Gustafsson 

2019-02-28      X  

124. Camilla & Adam Lindblad 2019-02-28      X  

125. Beverly Wennberg  2019-02-28      X  

126. Berit Aas Dahlström 2019-02-28      X  

127. Bengt Lagerqvist 2019-02-28      X  

128. Johan R Schlaug 2019-02-28      X  

129. Anne Tägtström 2019-02-28      X  

130. Hans Göransson 2019-02-28      X  

131. Ingemar Sandin & Ronny Svensson 2019-02-28      X  

132. Kurt Blomquist 2019-02-28      X  
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133. Anna Jönses 2019-02-28      X  

134. Mats Kaij 2019-02-28      X  

135. Kari Östning 2019-02-28      X  

136. Anna-Karin Berglund 2019-02-28      X  

137. Greger Berglund 2019-02-28      X  

138. Jan-Olof Liss 2019-02-28      X  

139. Annelie Wahlgren 2019-02-28      X  

140. Vänsterpartiet Leksand 2019-02-28      X  

141. Kersti Liss 2019-02-28      X  

142. Camilla Malm 2019-02-28      X  

143. Ann-Kathrine Hultgren 2019-02-28      X  

144. Stenåke Pettersson & Birgitta 
Andersson 

2019-02-28      X  

145. Familjen Åhlén 2019-02-28      X  

146. Stoppa Höghusen på Åkerö 
Namninsamling. (I samrådsredogörelsen 
redovisas antalet underskrifter, namnlistan i 
sin helhet finns att ta del av via Leksands 
Kommuns kundtjänst) 

2019-02-28      X  

147. Karin Holmberg 2019-02-28      X  

148. Jan Öhman 2019-02-28      X  

149. Mia Gabriels 2019-02-28      X  

150. Per-Ragnar & Johanna Bergqvist 2019-02-28      X  

 

Följande yttranden inkom efter samrådstidens slut: 

151. Lena Yllö-Werner 2019-03-01      -      - 

152. Olle Knutz 2019-03-01      -      - 

153. ”JJ” 2019-03-05      -      - 

154. Edith Hellrup 2019-03-05      -      - 

155. Okänd 2019-03-13      -      - 

156. Tege Tornvall 2019-03-19      -      - 

157. Mattias Lundström 2019-03-25      -      - 
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens 
kommentarer till dessa är kursiverade. De skriftliga yttrandena, i original, finns 
tillgängliga på plan- och kartavdelningen. Bilagor till yttranden anges nedan 
numrerade som bilagor till detta dokument. Namnlistor som bilagor kan begäras 
ut hos kommunen. I samrådsredogörelsen kommenteras endast synpunkter som 
rör regleringar i aktuell detaljplan. 

 

 
1. Länsstyrelsen  

 
” 
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” 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

De tre punkter i yttrandet från Länsstyrelsen som kan leda till att detaljplanen 
överprövas kommer att tillgodoses i detaljplaneförslaget för granskning.  

Riksintresse: Till granskningen har 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 föreslagen exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, 
inverkan på det närbelägna riksintresset för kulturmiljö. 

Hälsa och säkerhet, drivmedelsförsäljning: För att säkerställa att 
drivmedelförsäljning inte kommer möjliggöras inom detaljplanen kommer ett 
förtydligande skrivas in i plankartan och planbeskrivningen. 

Flygtrafik: För att säkerställa att nödvändig hindermarginal finns och att inte 
CNS anläggningar påverkas av nya höga byggnader har en flyghinderanalys 
tagits fram, analysen påvisar att den tilltänkta nybyggnationen inte har någon 
sådan påverkan. 
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Under rubriken ”övrigt” kommer det nya detaljplaneförslaget tillgodose 
majoriteten av det som yttrats.  

Social tillgänglighet: En beskrivning av barnperspektivet kommer skrivas in i 
planbeskrivningen.  

Utformning: Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras 
till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av 
planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Material: I och med att byggnader med träkonstruktion blir högre har extra 
marginal tagits till i detaljplanens bestämmelse för totalhöjd, ett förtydligande 
angående det kommer till granskningen läggas till 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. 

Vatten: Kommunen håller på att arbeta fram en dagvattenpolicy och ett mer 
långsiktigt perspektiv angående dagvatten. Den utredning som är framtagen i 
planarbetet anses som tillräcklig för planens framtagande och genomförande. 

Förorenade områden: Er kommentar är noterad. Detta regleras inte i 
detaljplanen utan är en tillsynsfråga.  

2. Lantmäteriet 

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Ett förtydligande i planbeskrivningen angående 
avtalsfrågan kommer att finnas i detaljplanens granskningshandling. 
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3. Trafikverket  
” 

” 

Kommentar:  

Luftfartsverket och Dala Airport har fått tagit del av samrådshandlingarna och 
är sakägare i frågan. 

4. Luftfartsverket” 

” 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Dala Airport har fått tagit del av 
samrådshandlingarna och är sakägare i frågan. 

5. Dalaflygets Flygplatser 
” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. En flyghinderanalys kommer tas fram till 
granskningen av detaljplanen. 

6. Dala Energi AB 
” 

” 

Kommentar:  

Er synpunkt är noterad och tillgodoses i granskningshandlingen. 

7. Dalavatten & Avfall AB 
” 

  

 ” 

Kommentar:  

Noterat. 
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8. Brandkåren Norra Dalarna 

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  
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9. Dalarnas Museum 
”
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” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Leksands kommun har inte fått några tidigare 
indikationer på att bebyggelsen inom planområdet är av kulturvärde. Inga 
erinringar har inkommit från Länsstyrelsens kulturavdelning under 
framtagande av översiktsplan 2014, planprogram 2015 eller i arbetet med 
aktuell detaljplan. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av 
befintlig bebyggelse. 

Ovan nämnd riktlinje från översiktsplanen ”Befintlig äldre bebyggelse bör 
bevaras” gäller enbart för byarna Källberget, Yttermo och gamla Åkerö. Aktuellt 
planområde är inte en del av gamla Åkerö och därmed gäller inte nämnd 
riktlinje. I den kulturhistoriska miljöanalys (Byar och fäbodar i Leksands 
kommun) som Dalarnas museum tog fram på uppdrag av Leksands kommun 
1983 är gamla Åkerös geografiska avgränsning utritat på sida 233. 
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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. Därmed har bedömningen gjorts att detaljplanen inte är ett 
avsteg från Leksands kommuns översiktsplan. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

 

10. Rigmor Landin, Enskild 
”

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.  

  

11. Birgitta Andersson, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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12. Annika Sund, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

 

13. Pillan Klebo, Enskild 

” ” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.  

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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14. Lars Hjort, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Detaljplanen möjliggör för att garage kan byggas 
under och över marken med ett bjälklag som planteras. Det finns dock inget krav 
på att bygga parkeringsgarage då en detaljplan inte ska reglera mer än 
nödvändigt och om andra parkeringslösningar kan uppfylla kommunens 
parkeringsnorm ska de inte omöjliggöras. 
 
Byggnader kan placeras inom bostadsanvändningen inom de områden där det 
inte är prickmark (får inte förses med byggnad) och korsmark (endast 
komplementbyggnad). Vägområdet som omger bostadsanvändningen kan inte 
bebyggas. 
 
Handel är tillåtet i samtliga plan, lokalarean per verksamhet begränsas till högst 
100 kvadratmeter och inom egenskapsområdena får lokalarean max vara 200 
kvadratmeter. Bebyggelse närmast Leksandsbrons södra brofäste ska förberedas 
för centrumanvändning enligt bestämmelsen ”f7” genom att golvnivån på 
entréplan ska anpassas till anslutande marknivå. 
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15. Maria Ullstrand, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Om det bli bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt och 
det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen. Oavsett bostadsform 
behövs det fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå 
tillväxtmålet för ”Vision 2025” med 18 000 invånare år 2025. Primärt behöver 
kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos 
kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för 
stora pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling. En 
större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens servicenivå 
och ge goda förutsättningar för en lokal handel. En förutsättning för ökad 
befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 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. Sett till 
de senaste nybyggnationerna i kommunen är det två tredjedelar av de som söker 
och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i Leksand, vilket möjliggör för 
bostäder som inte är nyproduktion att komma ut på marknaden och få nya 
ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed bra för att skapa 
flyttkedjor inom kommunen. 
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16. Eva Klebo Ullman, Enskild 

” 

” 
 
Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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. 

 



26 (196) 

 

17. Hedwig Zillén, Enskild 

” 

 
 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade. Till granskningen har 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 föreslagen exploatering kommer ha en 
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mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintresset för 
kulturmiljö. 

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. Därmed har bedömningen gjorts att detaljplanen inte är ett 
avsteg från Leksands kommuns översiktsplan. 

Det dokument ”Dalamodernismen” som nämns i yttrandet är enligt uppgifter 
från Dalarnas museum ett pågående arbete som ännu inte är sammanställt och 
därmed inget som kommunen fått ta del av.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 

18. Yvonne Lööf, Fastighetsägare Åkerö 19:17 
” 

” 
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Kompletterande yttrande 2019-02-05 
”

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Bullerstörningar är en tillsynsfråga som anmäls till kommunens miljöenhet.  

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   
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19. Sylvia Ingemarsdotter, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. För att Leksands kommun ska kunna nå det 
utsagda tillväxtmålet med 18 000 invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att 
fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen 
ökar. 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.  
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20. Okänd 
” 

” ” 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. För att Leksands kommun ska kunna nå det 
utsagda tillväxtmålet med 18 000 invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att 
fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen 
ökar. 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.  
 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Leksands kommuns samhällsplanerare fattar inga beslut i detaljplaneärenden, 
kommunen är en politiskt styrd organisation där besluten 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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21. Franz Hardinger, Enskild 
” 

” 
Kompletterande yttrande: 

 
Kommentar:   

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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22. Josefin Wedel, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. För att Leksands kommun ska kunna nå det 
utsagda tillväxtmålet med 18 000 invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att 
fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen 
ökar. 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.   
 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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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23. Ulla Mattsson, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. 

24. Mark Willhans, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

25. Åsa Pellas, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
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ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

26. Håkan Lasses, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

27. Ingmar Lind, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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28. Erik Wallin Öhman, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

29. Åke Flintull, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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30. Birgitta Sterner och Lars Wiklund, Enskild  

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

31. Fredrik Lautmann 
” 
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”Kompletterande yttrande: 

 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen 
kommer våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet 
våningar i den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

Leksands kommuns stadsarkitekt har uppdraget är att värna om och sörja för 
god arkitektur, utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den 
arkitektoniska kvaliteten i byggprojekten. Besluten fattas sedan politiskt 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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32. Eva Bill, Enskild 

” ” 

 

Kompletterande yttrande: 

 

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade.  
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i 
samrådsskedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt 
överklagande. Detaljplanen är ett förslag som först genomgår ett samråd och 
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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. 

33. Eva Los Norell, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med. Åtta våningar är inget krav från 
Lillskär, det grundar sig i politiska beslut, visioner och tidigare framtagna 
dokument över planområdet som exempelvis översiktsplan och planprogram. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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

Någon folkomröstning är inte aktuell. 
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34. Sebastian Vestberg, Enskild 

” ” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.   

 

35. Anita Widen Jobs 
” 

” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.   

36. Anna och Gösta Franzen, Enskild 

” ” 

Kommentar: Era synpunkter är noterade. 
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37. Gisela Larsson Montán, Enskild 
” 

 

” 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i 
samrådsskedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt 
överklagande. 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. 
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38. Björn Modén, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 

39. Sven-Olof Winther, Enskild  

” ” 

Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.  
Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
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riksintresset för kulturmiljö. 
 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

40. Tomas Rosén, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.  Leksands kommuns stadsarkitekt har uppdraget är att 
värna om och sörja för god arkitektur, utformning och gestaltning av 
stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvaliteten i byggprojekten. 
Besluten fattas sen politiskt. 

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.  

Vilka intressen som ska beaktas i översikts- och detaljplanering regleras i Plan- 
och bygglagen. 
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41. Paul Raukas och Debora Egenvall Raukas, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  
Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

 

42. Ulla och Lasse Pettersson, Enskild 

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

För att Leksands kommun ska kunna nå tillväxtmålet med 18 000 invånare år 
2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. Aktuellt område är utpekat i gällande 
Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 2014-07-10. Det 
finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2016-05-09. 
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43. Carl-Gustaf Wahlin, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 
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Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   
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44. Eva Sterner, Enskild 
” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

45. Kina Björklund, Enskild  

” ” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

46. Gunvor Ragnelind, Enskild  
”

” 
Kommentar:  

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

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 



53 (196) 

 

ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

47. Annalena Tylén, Enskild  
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

48. Wiveca Stegeborn, Enskild  
” 

” 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

Leksands kommuns stadsarkitekt har uppdraget är att värna om och sörja för 
god arkitektur, utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den 
arkitektoniska kvaliteten i byggprojekten. Besluten fattas sen politiskt av 
folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska 
företräda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor. Någon 
folkomröstning är inte aktuell. 

49. Marie-Louise Björck, Enskild  

”  
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Kommentar:  

Noterat. 

50. Marianne, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

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

Någon folkomröstning är inte aktuell. 

51. Okänd  

” ” 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

52. Hyresgäst föreningen, Siljansbygden 
” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.  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 
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bostadsförsörjningsprogram och har nu i framtagandet av detaljplan samråtts 
enligt gällande lagstiftning.  

Resultatet från den genomförda miljötekniska undersökningen för planområdets 
påvisar inget som omöjliggör markanvändning som bostadsmark. För att 
området ska kunna klassas som lämpligt för känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, bör ytterligare 
studier genomföras. Det anses vara lämpligt att göra parallellt med när 
befintliga byggnader rivs och i schaktningsarbeten. Plankartan reglerar med en 
administrativ bestämmelse för hela planområdet att startbesked inte får ges 
förrän sanering av området kommit till stånd. 

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. Dock har Leksand en låg siffra 
bostadsrätter i flerfamiljshus och ligger under både genomsnittet i riket och 
länet. Ett behov och efterfrågan finns för den typen av upplåtelseform. 
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53. Lena Norlund, Enskild 

”  
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

I tidigt skede bjöd kommunen in till en markanvisningsprocess där det inkom ett 
antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de byggherrar som anmält sitt 
intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gällande riktlinjer och 
lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Ett markanvisningsavtal är tecknat med Lillskär AB och de har enligt avtalet 
ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om det aktuella 
markområdet.  

Samrådsmötet/öppet hus var till för att ge intressenter som berörs insyn i 
arbetet att ta fram en detaljplan och ge allmänheten möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget som tjänstemän och politiker beaktar i kommande 
beslut om detaljplanen.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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

Någon folkomröstning är inte aktuell. 

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga 
vägsträckningar utan att räkna med riktvärden för om en eventuell Moskogsväg 
byggs. Detaljplanen för Åkerö brofäste och Moskogsvägen är oberoende av 
varandra. 

  



60 (196) 

 

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

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. Byggnaderna på sidorna som nämns i yttrandet får 
vara högts 4 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

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

 



61 (196) 

 

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 ledas via Järna- och Insjövägen. Trafikmängden som tillkommer i och 
med tilltänkt exploatering kommer inte innebära den omfattningen av avgaser 
att det blir ett hälsoproblem. 

55. Agneta Magnusson, Enskild 
” 

” 
Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 67. 

 

56. Gerd Kicki Gudmundsson & Roger Dräckes, Fastighetsägare Åkerö 13:10 

” 

 

” 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

Er fastighet Åkerö 13:10 kommer enligt den solstudie som har tagits fram i 
samband med Åkerö brofästes detaljplan enbart drabbas av skuggning ett antal 
sena kvällar i juni. Skuggningen sker i den norra delen av er fastighet. 

Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt exploatering kommer inte 
innebära någon ökning av trafikbuller för er fastighet, trafikmängden är inte av 
den omfattningen att avgaser kan bli ett hälsoproblem. 
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57. Sten Lekselius & Anne Blijdenstein, Enskild 

 ” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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58. Natasa Vujovic Marceta, Enskild 

”

 
” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Anledningen till valet av planområde och att 
detaljplanen möjliggör högre bebyggelse (i samrådsförslaget upp till 8 våningar) 
grundas i de tidigare ställningstagande som tagits i kommunen, det vill säga 
kommunens vision, bostadsförsörjningsplan, översiktsplan och planprogrammet 
för planområdet.  
 
För att Leksands kommun ska kunna nå det utsagda tillväxtmålet med 18 000 
invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga 
bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar.  
 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 
2014-07-10. I översiktsplanen som är ett stöd i detaljplanearbetet pekas det 
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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.  
 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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. 

Nybebyggelsen inom området ska anordna parkering som tillgodoser 
flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens parkeringsnorm för bil och 
cykel. Enligt normen är minimiantalet för bilparkeringsplatser som ska 
anordnas vid ny- eller ombyggnation vid Åkerö (zon 2) 1,1 parkeringar per 
lägenhet. 

Planens bestämmelser möjliggör för parkeringar på innergården samt 
parkeringsgarage under och över markplan. Ett avtal som möjliggör ytterligare 
parkering kommer att tecknas med ägaren till en närliggande fastighet direkt 
söder om planområdet så att bostäder och verksamheter inom planområdet 
uppfyller kommunens parkeringsnorm. 
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59. Rune och Aina Bröms, Fastighetsägare Åkerö 13:16 
” 

 
” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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). 
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All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

En detaljplan gäller tills det den ersätts, ändras eller upphävs. Aktuellt förslag till 
detaljplan är en ersättning av byggnadsplanen från 1957 och har stöd i gällande 
översiktsplan. 

 
60. Nils Gunnar Storerkers, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 67. 
 
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). 

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.  
 
I samband med kommunens planförslag för aktuell översiktsplan har plan- och 
bygglagens 3 kapitel följts. Det vill säga att kommunen har både genomfört 
samråd om förslaget samt ställt ut planförslaget för granskning under minst två 
månader. Det inledande arbetet med översiktsplanen innehöll 5 träffar med 
kommunbygderådet. Under samrådet bjöds allmänheten in till samrådsmöten 
vid 5 tillfällen på olika platser i kommunen och sammantaget kom strax under 
300 personer. Förutom detta träffade kommunen elevgrupper från mellanstadiet 
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och gymnasiet samt genomförde chattkväll för allmänheten för att nå ut till så 
många målgrupper som möjligt under samrådet. Innan utställningstidens 
början anslogs kungörelse om utställning på kommunens anslagstavla och i 
ortstidning för att meddela den lokala allmänheten, samt på kommunens 
webbplats. Av kungörelsen framgick det var och inom vilken tid utställningen 
ägde rum, samt hur och till vem synpunkter på förslaget skulle lämnas till. Under 
framtagandet av översiktsplanen bjöds allmänhet, kommunbygderåd och byalag 
i Leksand in till samråd och Åkerö byalag har yttrat sig vid samrådet av 
översiktsplanen men lämnade inga synpunkter på aktuellt område för 
exploatering. 

Enligt ovan nämnd lagstiftning har tillräcklig information angående 
kommunens översiktsplan nått ut till allmänheten. 

61. Bengt O Olsson, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 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. I detaljplan är det inte möjligt att reglera 
bostäders upplåtelseform.  

Skriftliga synpunkter som kommer in till kommunen ska enligt PBL 5 kap 17 § 
redovisas i en samrådsredogörelse, vilket även är fallet här. All kommunal 
detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokratiska 
processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om 
antagande.   
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62. Veronica Holm, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

 
63. Börje Gustafsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

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. 

Planens bestämmelser möjliggör för parkeringar på innergården samt 
parkeringsgarage under och över markplan. 
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64. Mia & Tomas Nylén, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 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). 

 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 

65. Carin & Jan Skarner, Enskild 

” 

” 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör. Ljusa kulörer på fasad som vitt och 
ljusgult är därmed inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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66. Lars Olov Björklund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 
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I tidigt skede bjöd kommunen in till en markanvisningsprocess där det inkom ett 
antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de byggherrar som anmält sitt 
intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gällande riktlinjer och 
lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Vi svarar endast på synpunkter som rör själva detaljplanen och dess regleringar 
i denna samrådsredogörelse.  
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67. Åkerö Byalag 
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” 

Till ovanstående skrivelse från Åkerö Byalag finns en 
namninsamlingslista. Denna ligger som bilaga nr. 1, till 
samrådsredogörelse. Utöver namninsamlingslistan har 
medlemmar av Åkerö’s Byalag skickat mail där man ställer 
sig bakom Åkerö’s Byalag’s skrivelse. Dessa mail ligger även 
dessa som bilagor samt redovisas nedan:  
 
 

1)  Bertil Jenning & Karin Bond 
2) Erik Roos 
3) Fredrik Svensson 
4) Susanne & Karl Klingborn 
5) Lena Roos 
6) Maria Älfblom 
7) Marie Roger Arvids 
8) Sandra Andersson & Magnus Olsson 
9) Yvonne Lööf 
10)  Niklas Esters & Hayat El idrissi 
11)  Anna & Kent Prytz 
12)  Birgitta Hedlund  
13)  Michael Stenback & Anette Grip 
14)  Ingegerd Degerström & Ingrid Degerström  
15)  Peter Gustafsson  
16)  Inez Jaldén  
17)  Håkan Jaldén  
18)  Lisa Hellrup  
19)  Johan Hellrup 
20)  Lisbeth & Tommy Atternäs  
21)  Agneta Magnusson  
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22)  Bengt och Gunnel Ohlsson 
23)  Per & Petra Jönsson  
24)  Christina & Christer Jacobsson 
25)  Kicki Gerd Gudmundsson & Roger Dräckes  
26)  Thomas Jönses 
27)  Lars Ingels  
28)  Nils Gunnar Storerkers.  
29)  Anna Larsson 
30)  Ewa Kjellberg 
31)  Malin Hall & Pontus Abrahamsson 
32)  Ulla Corin Lindroth 
33)  Hans Kjellberg 
34)  Monica Kjellberg 
35)  Fredrik Hysing 
36)  Susanne & Karl Klingborn  
37)  Uno & Gunvor Pettersson 
38)  Ann-Katrin Nyberg-Mäcs 
39)  Lars Nyberg  
40)  Leif Höglund  
41)  Majvor Bröms Ekvall & Hubert Ekvall 
42)  Jan Magnusson 
43)  Ulla & Tore Broström  
44)  Ann-Marie Stålfors 
45)  Cecilia Dellbeck & Mats Gezelius  
46)  Birgitta & Ingemar Sandin 
47)  Fredrik Sandin 
48) Ove Östberg 
49)  Margareta Hodin 
50)  Helen Reichel  
51)  Ann Edenhamn 
52)  Karin Daniels  
53)  Anika Ihlis 
54)  Fredrik Jax 
55)  Britt-Inger Wallin 
56)  Bengt Hallström 
57)  Jan Öhman 

 
Till byalagets skrivelse finns även två bilagor med namnlistor om totalt 33 
underskrifter, dessa kan begäras ut hos kommunen.  

 

 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
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falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

 
68. Hans & Monica Kjellberg, Enskild 

” 

” 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått 
från befintliga vägsträckningar utan att räkna med riktvärden för om en 
eventuell Moskogsväg byggs. Detaljplan för Åkerö brofäste och Moskogsvägen är 
oberoende av varandra. 

69. Emil Tylen, Enskild 

” 

” 
Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.   
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70. Michael Stehr m. familj, Enskild 

” 

 
 

” Yttrandet hänvisar vidare till yttrandet från Leksands Konstsällskap nummer 
100.” 
 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  Se kommentar till nummer 100. 

 

71. Birgitta Jakobsson, Enskild 

”

 
” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

 

  

  



80 (196) 

 

72. Ingrid Degerström, Enskild 

” ” 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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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73. Lennart Ljung & Morteza Ahmadi, Enskild 

” 

” 

Kommentar: Era synpunkter är noterade.  

 

74. Emal Ahmadi, Enskildv 

” 

” 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade.  

 

75. Namnlista 

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

 

76. Namnlista 

” ” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

 

 

77. Thomas Rosén, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- 
och bygglagen där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande.   
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Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands 
kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras 
intressen och åsikter i olika frågor.  

Någon folkomröstning är inte aktuell. 

 

78. Jan Magnusson, Enskild 

” 

” 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade.  

Anledningen till att solstudien som är framtagen till detaljplanens samråd enbart 
visade studier från mars och juni är att det är då skuggan sträcker sig som 
längst och har som störst påverkan på omkringliggande fastigheter. Vid andra 
årstider eller tidpunkten är skuggpåverkan mindre. 

Till granskningen av detaljplanen har våningsantalet ändrats till högst 6 
våningar och därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet 
från max 8 till max 6. En ny solstudie har tagits fram till granskningen som 
studerar hur mycket ett 6 våningshus kan komma att påverkar omkringliggande 
fastigheter. 

Den nya solstudien har studerat månaderna mars, juni, september och 
december. 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. 

Ingen av solstudierna påvisar att Noret skulle påverkas av skugga från ett 
eventuellt åttavåningshus vid berört planområde. 
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79. Ingegerd Degerström, Enskild 

” 

” 

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt 
och det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen. Oavsett bostadsform 
behövs det fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå 
tillväxtmålet för ”Vision 2025” med 18 000 invånare år 2025. Primärt behöver 
kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos 
kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för 
stora pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling. En 
större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens servicenivå 
och ge goda förutsättningar för en lokal handel. En förutsättning för ökad 
befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 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. Sett till 
de senaste nybyggnationerna i kommunen är det två tredjedelar av de som söker 
och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i Leksand, vilket möjliggör för 
bostäder som inte är nyproduktion att komma ut på marknaden och få nya 
ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed bra för att skapa 
flyttkedjor inom kommunen. 
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80. Lena Yllö Carlund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

I tidigt skede bjöd kommunen in till en markanvisningsprocess där det inkom ett 
antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de byggherrar som anmält sitt 
intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gällande riktlinjer och 
lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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81. Lena Karlén & Håkan Sundberg, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

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). Vid planarbete ska 
gällande riktlinjer och förordning följas. 

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. 

I tidigt skede bjöd kommunen in till en markanvisningsprocess där det inkom ett 
antal förslag. I framtagandet av förslagen fick de byggherrar som anmält sitt 
intresse förhålla sig till platsens förutsättningar, gällande riktlinjer och 
lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
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genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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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82. Stina Liljas, Enskild 

” 
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” 
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Kompletterande yttrande:  
 
” 

” 
Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

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. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   
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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.  

För att Leksands kommun ska kunna nå tillväxtmålet med 18 000 invånare år 
2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. Aktuellt område är utpekat i gällande 
Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 2014-07-10. Det 
finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2016-05-09. 

Ditt yttrande är diariefört som en inkommen skrivelse under samrådet för 
förslaget till detaljplan. 
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83. Margret Björklund och Stefan, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
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exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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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84. Christina Munck-Eriksson, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. I den illustration som visades i förslaget till 
plankarta under samrådet är det en byggnadskropp på 8 respektive 7 våningar.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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85. Per och Lill Ullman m.fl., Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. I och med att samrådet gäller för detaljplanen 
Åkerö brofäste så kommer enbart frågor som gäller detaljplanens regleringar att 
besvaras. Övriga frågor hänvisas att ställas till berörd tjänsteman eller politiker.  

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Kostnader: 

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

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Ägarskap: 
 
-Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 som ägs av 
Leksands kommun, St1 Sverige AB äger fastigheten Åkerö 19:4 (äganderätten 
övergår till Leksands kommun 31/3 -2019) och Styrsjöbo S:1 ägs av en 
samfällighet som berör Färjvägen. 

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Höjden på fastigheten: 

-Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar.  

-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. 

-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 
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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. 

-Till planprogrammet upprättades en behovsbedömning enligt 6§ förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt denna bedömdes detaljplanen inte 
medföra betydande miljöpåverkan vilket även samråtts med länsstyrelsen som 
delat kommunens bedömning. 
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86. Elisabeth Wahlin, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

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

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 

87. Charlotte Lautmann, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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88. Cecilia & Hans, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 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). 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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. För berörda fastigheter söder om 
planområdet är det enbart i den norra delen av fastigheterna som skuggas av 
tilltänkt nybyggnation. 

Parkering kommer att anordnas inom och i direkt anslutning till planområdet.  

Säkra passager och gång- och cykelvägar tryggar barnens väg till skolan. Det 
finns även busshållplats i direkt anslutning till planområdet. 
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89. Håkan Vedin, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

 

 

90. Peter Carlsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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91. Helen von Bergen, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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 
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detaljplanen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs det för 
träfasad. 

 

92. Anders Björklund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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. 

 

93. Ulf Sunnanängs, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   
 

94. Björn Larsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   
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Det politiska beslutet fattas av folkvalda politiker som Leksands 
kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras 
intressen och åsikter i olika frågor.  

Någon folkomröstning är inte aktuell. 
 

95. Monica Danielsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 



111 (196) 

 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

 

96. Camilla Nyman, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

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 planprogram som godkändes 2015. Planprogrammet 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 översikts- och detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen 
där den demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett 
politiskt beslut om antagande.   

Utifrån hållbarhetssynpunkt instämmer Länsstyrelsen med kommunens syn att 
det centralt belägna området är lämpligt för större bostadsexploatering. En 
förtätning och utveckling av området kommer att öka antalet människor som 
bor, arbetar och vistas där. Med verksamheter i bottenvåningen skapas 
förutsättningar för spontana möten och ett levande samhälle under hela dygnet 
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vilket i sin tur ger ökad trygghet. Området blir en plats som besöks av fler än 
bara de boende. I området finns en fungerande infrastruktur, såsom vägar, 
gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp. I planarbetet görs en 
sammanvägning av olika intressen där gestaltning är en del. Dessa tillsammans 
tillskapar den boendemiljö som det syftas till i miljömålet god bebyggd miljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt 
och det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen. Oavsett bostadsform 
behövs det fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå 
tillväxtmålet för ”Vision 2025” med 18 000 invånare år 2025. Primärt behöver 
kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos 
kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för 
stora pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling. En 
större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens servicenivå 
och ge goda förutsättningar för en lokal handel. En förutsättning för ökad 
befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 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. Sett till 
de senaste nybyggnationerna i kommunen är det två tredjedelar av de som söker 
och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i Leksand, vilket möjliggör för 
bostäder som inte är nyproduktion att komma ut på marknaden och få nya 
ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed bra för att skapa 
flyttkedjor inom kommunen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

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. 



115 (196) 

 

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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97. Maria Bröms, Enskild 

” 

” 
 
Kompletterande:  
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

 

98. Edwin Juvas, Enskild 

” 

” 
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Kompletterande:  
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Vid framtagandet av en detaljplan är det många 
olika intressen som ska vägas samman där estetik är ett av dessa. 
Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett flertal utredningar ta ställning till 
platsens fysiska förutsättningar, hälsa och säkerhets frågor, infrastruktur, 
gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och sätter ramen för hur platsen kan 
bebyggas.   

 

 

99. Kerstin Dohren, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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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100. Leksands Konstsällskap, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  
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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.  
 

101. Namnlista, Okänd 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 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, kommunbygderåd och byalagen i Leksand in 
till samråd och Åkerö byalag har yttrat sig översiktsplanen men lämnade inga 
synpunkter på aktuellt område för exploatering. 
All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.  Både samrådet och granskningen är öppna för alla. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  
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102. Sabina Holding, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas. 
Leksands kommuns stadsarkitekt har uppdraget är att värna om och sörja för 
god arkitektur, utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den 
arkitektoniska kvaliteten i byggprojekten. Besluten fattas sen politiskt 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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103. Cecilia Olsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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104. Pia Christersson, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

 

 
 
105. Ylva & Staffan Inglander, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 
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106. Eva & olle Berglund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

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

Framtida projekt kopplade till Leksandsbron begränsas inte av byggnation vid 
aktuell plats.   

Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt 
och det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen. 

107. Annica Sarén, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
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108. Ann-Kristin Österberg, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

 
 
109. Nils Nordqvist, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

 

 
110. Barbro Stenegren, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
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ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 

111. Ann Edenhamn, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Det ska finnas en huvudutrymningsväg per byggnad där den alternativa 
utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs av fönster eller balkong. 
Fönsterbröstning eller balkongräcken får högst vara beläget den höjd som 
motsvarar räckvidden från brandkårens skylift. I dagsläget har brandkåren i 
Leksand en skylift som om den placeras 10 meter från fasad har en räckvidd på 
25 meter. 

Det andra alternativet för utrymningsmöjligheter är ett Tr2-trapphus utfört 
enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246. Tr2-trapphus kan nyttjas som 
enda utrymningsväg från byggnader där brandkårens bärbara stegar eller 
höjdfordon inte kan användas. Inget av alternativen kräver åtkomst till 
yttertaken. Tillträde till yttertaken sker enligt Boverkets byggregler BBR25 
kapitel 5:722.  

Sammanfattning: I de fall brandkårens bärbara stegar eller höjdfordon inte når 
fönsterbröstning eller balkongräcken kan ett Tr2-trapphus nyttjas som enda 
utrymningsväg. Vilket gör att ovan nämnda synpunkter inte talar mot 
detaljplaneförslaget för höga bostadshus inom planområdet.  
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112. Karin Daniels, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Leksands kommun är en politiskt styrd 
organisation där beslut gällande tex översiktsplanering och detaljplanering 
fattas av folkvalda politiker.  

Se även kommentar yttrande nummer 67. 
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113. Ylva Skarp, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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. 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

 

  



132 (196) 

 

114. Anders Ståhl, Enskild 
” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

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). 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

Processen för framtagandet av en ny detaljplan för området har pågått en 
längre tid.  Området finns med i gällande översiktsplan som antogs 2014, det 
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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 där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

Leksands kommuns stadsarkitekt har uppdraget är att värna om och sörja för 
god arkitektur, utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den 
arkitektoniska kvaliteten i byggprojekten. Besluten fattas sen politiskt av 
folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska 
företräda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor.  

Någon folkomröstning är inte aktuell. 
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115. Maria Klevenmark, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Detaljplanen anses vara förenlig med 3, 4, 5 och 6 
kapitlet i miljöbalken (se sida 26 i planbeskrivningen).  

Utifrån hållbarhetssynpunkt instämmer Länsstyrelsen med kommunens syn att 
det centralt belägna området är lämpligt för större bostadsexploatering. En 
förtätning och utveckling av området kommer att öka antalet människor som 
bor, arbetar och vistas där. Med verksamheter i bottenvåningen skapas 
förutsättningar för spontana möten och ett levande samhälle under hela dygnet 
vilket i sin tur ger ökad trygghet. Området blir en plats som besöks av fler än 
bara de boende. I området finns en fungerande infrastruktur, såsom vägar, 
gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp. I planarbetet görs en 
sammanvägning av olika intressen där gestaltning är en del. Dessa tillsammans 
tillskapar den boendemiljö som det syftas till i miljömålet god bebyggd miljö. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

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). 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

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 planprogram som godkändes 2015.  Planprogrammet 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 översikts- och 
detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den demokratiska 
processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt beslut om 
antagande.  Kommentaren om det tidiga samrådet som nämns i yttrandet 
stämmer ej då det riktade sig till allmänheten, ej utvalda grupper. Vid 
framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett flertal utredningar ta ställning 



144 (196) 

 

till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och säkerhets frågor, infrastruktur, 
gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och sätter ramen för hur platsen kan 
bebyggas.   

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. 

 

116. Annika Ihlis & Anders Eriksson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

117. Hanna Björklund Olsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
För att Leksands kommun ska kunna nå det utsagda tillväxtmålet med 18 000 
invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga 
bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 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 
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och som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder 
Åkerö med Noret.  

118. Fredrik Jax, Enskild 
” 

” 

Kompletterande: 
” 
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” 

 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 
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119. Lars Olov Matz, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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120. Britt-Marie Calles, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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121. Anna-Karin Strand, Enskild 

”  

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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För att Leksands kommun ska kunna nå det utsagda tillväxtmålet med 18 000 
invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga 
bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 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.  
 
Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

 
 

122. Britt-Inger Wallin, Enskild 

” ” 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Om det bli bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt och 
det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen. Oavsett bostadsform 
behövs det fler bostäder i Leksand för att kommunen ska kunna uppnå 
tillväxtmålet för ”Vision 2025” med 18 000 invånare år 2025. 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.  

Sett till de senaste nybyggnationerna i kommunen är det två tredjedelar av de 
som söker och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i Leksand. Det möjliggör 
för att bostäder med olika upplåtelseform och kvalité kan komma ut på 
marknaden och få nya ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed 
bra för att skapa flyttkedjor inom kommunen. 

Se även kommentar yttrande nummer 67. 

 

123. Land Alice Gustafsson & Land Hillevi Gustafsson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

 

  

 



152 (196) 

 

124. Camilla & Adam Lindblad, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   

 

125. Beverly Wennberg, Enskild 

” ” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

 

126. Berit Aas Dahlström, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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127. Bengt Lagerqvist, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Till granskningen har 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 föreslagen exploatering kommer ha en 
mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintresset för 
kulturmiljö. 

För att Leksands kommun ska kunna nå tillväxtmålet med 18 000 invånare år 
2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. Aktuellt område är utpekat i gällande 
Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 2014-07-10. Det 
finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2016-05-09. 

 

I tidigt skede bjöd kommunen in byggherrar lokalt och nationellt till en 
markanvisningsprocess där det inkom ett antal förslag. I framtagandet av 
förslagen fick de byggherrar som anmält sitt intresse förhålla sig till platsens 
förutsättningar, gällande riktlinjer och lagstiftning, tidigare politiska beslut i bla 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram samt planprogram.   
En sammanvägning gjordes utifrån olika aspekter som utformning, ekonomi, 
genomförbarhet mm. Lillskär var den byggherre som kommunen valde att gå 
vidare och teckna ett markanvisningsavtal med.  

 

Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt 
och det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen 
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128. Johan R Schlaug, Enskild 

”  

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
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falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

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). Vid framtagande 
av detaljplan ska vi som kommun följa den förordning och de riktlinjer som 
gäller för framtagande av bullerutredning. 

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

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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129. Anne Tägtström, Enskild 
” 

” 

Kommentar: Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Om det blir bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt 
och det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen.  
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 130. Hans Göransson, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

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

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

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. 

 I planarbetet görs en sammanvägning av olika intressen där gestaltning är en 
del. Dessa tillsammans tillskapar den boendemiljö som det syftas till i miljömålet 
god bebyggd miljö. 
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131. Ingemar Sandin & Ronny Svensson, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  
Vi svarar endast på synpunkter som rör själva detaljplanens utformning och 
regleringar i denna samrådsredogörelse. Övriga frågor hänvisas till berörd 
avdelning eller politisk organisation. 
 
Den vision som tagits fram tillsammans med kommunens gällande översiktsplan 
är de styrdokument som gäller idag och som pekar ut riktningen för framtidens 
utveckling. De strategiska avvägningarna kring utveckling, bostadsbyggnation, 
infrastrukturåtgärder mm har gjorts i kommunens översiktsplan. 
 
Detaljplaneförslaget grundas på kommunens tidigare ställningstagande, det vill 
säga kommunens vision, bostadsförsörjningsplan, översiktsplan och 
planprogrammet för planområdet. 
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All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen där den 
demokratiska processen med både samråd och granskning föregår ett politiskt 
beslut om antagande.   

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.  

 
För att Leksands kommun ska kunna nå det utsagda tillväxtmålet med 18 000 
invånare år 2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga 
bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar.  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.  
 
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. 

 
132. Kurt Blomquist, Enskild 
” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
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133. Anna Jönses, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
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134. Mats Kaij, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 
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135. Kari Östning, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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136. Anna-Karin Berglund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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137. Greger Berglund, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
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Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   
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138. Jan-Olof Liss, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

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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139. Annelie Wahlgren, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 
 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 
 
Vid framtagandet av en detaljplan är det många olika intressen som ska vägas 
samman där estetik är ett av dessa. Detaljplanearbetet ska med hjälp av ett 
flertal utredningar ta ställning till platsens fysiska förutsättningar, hälsa och 
säkerhets frågor, infrastruktur, gestaltning mm. Dessa ska vägas samman och 
sätter ramen för hur platsen kan bebyggas.   
 
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). 
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140. Vänsterpartiet Leksand, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
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ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

 

Åtta våningar är inget krav från Lillskär, det grundar sig i politiska beslut, 
visioner och tidigare framtagna dokument över planområdet som exempelvis 
översiktsplan och planprogram. De politiska besluten som ligger till grund för 
dessa dokument och markanvisningsavtalet har fattats i den politiska 
organisation som vänsterpartiet är en del av.  

 

Om det bli bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt och 
det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen då sådana bestämmelser 
saknar lagstöd, därför är det inte något som har utretts i detaljplanearbetet. 

 

141. Kersti Liss, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
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142. Camilla Malm, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som vitt och ljusgult är därmed 
inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

För att Leksands kommun ska kunna nå tillväxtmålet med 18 000 invånare år 
2025 (Vision 2025) krävs det att fler attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs ut i takt med att befolkningen ökar. Aktuellt område är utpekat i gällande 
Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 2014-07-10. Det 
finns även utpekat i kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2016-05-09. 
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Utifrån hållbarhetssynpunkt instämmer Länsstyrelsen med kommunens syn att 
det centralt belägna området är lämpligt för större bostadsexploatering. En 
förtätning och utveckling av området kommer att öka antalet människor som 
bor, arbetar och vistas där. Med verksamheter i bottenvåningen skapas 
förutsättningar för spontana möten och ett levande samhälle under hela dygnet 
vilket i sin tur ger ökad trygghet. Området blir en plats som besöks av fler än 
bara de boende. I området finns en fungerande infrastruktur, såsom vägar, 
gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp.  

 

143. Ann-Kathrine Hultgren, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
 
Vi svarar endast på synpunkter som rör aktuell detaljplan och dess regleringar i 
denna samrådsredogörelse. 
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144. Stenåke Pettersson & Britt-Marie Andersson, Enskild 

” 
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” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Till granskningen av detaljplanen kommer 
våningsantalet ändras till högst 6 våningar, därmed sänks antalet våningar i 
den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 
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Vi svarar endast på synpunkter som rör aktuell detaljplan och dess regleringar i 
denna samrådsredogörelse. 

 
 
145. Familjen Åhlén, Enskild 

” 

” 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  Samrådshandlingar fanns att beställa hos 
kommunen vilket det annonserats om och yttranden lämnas skriftligt via brev 
eller mejl. Detta kommer gälla även för granskningshandlingarna, hör bara av 
er så skickar vi dessa.  
 
Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 
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146. Namnlista 

”

 
 
” 
Till ovanstående yttrande hör även bilagor med namnunderskrifter. Dessa finns 
att ta del av hos Leksands Kommun. 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  
Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
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ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 

 

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). 

Om det bli bostadsrätter eller hyresrätter inom planområdet är inte fastställt och 
det är inte heller något som kan regleras i detaljplanen då sådana bestämmelser 
saknar lagstöd, därför är det inte något som har utretts i detaljplanearbetet. 

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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147. Karin Holmberg, Enskild 

” 

”  
 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Aktuellt område är utpekat i gällande Översiktsplan för Leksands kommun 2014, 
som blev antagen 2014-07-10. Det finns även utpekat i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2016-05-09. 

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till högst 6 
våningar, därmed sänks antalet våningar i den norra delen av planområdet från 
högst 8 till högst 6 våningar. 



183 (196) 

 

Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas gestaltning 
kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändras till enbart 
falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasad ska ha 
ett varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult är därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen. 
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148. Jan Öhman, Enskild 

” 

”  
 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Till granskningen har 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 föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det närbelägna 
riksintresset för kulturmiljö. 

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 betydande miljöpåverkan. 
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149. Mia Gabriels, Enskild 

” 

”  
 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  
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150. Per-Ragnar & Johanna Bergkvist, Enskild 

” 
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”  
 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Se svar till yttrande nummer 85. 
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Följande yttranden har inkommit efter samrådstidens slut, de redovisas 
och noteras men kommenteras ej. 

 

 

151. Karin Yllö-Werner, Enskild 

” ”  
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152. Olle Knutz, Enskild 

” 

”  
 

 

153. ”JJ”, Enskild 

” 
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”  
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154. Edith Hellrup, Enskild 

”

”  
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155. Okänd 
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156. Tege Tornvall, Enskild 

” ” 

 

 

157. Mattias Lundström, Enskild 
” 

” 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande: 

    Till granskningen av detaljplanen kommer våningsantalet ändras till 
högst 6 våningar och därmed sänks antalet våningar i den norra delen av 
planområdet från max 8 till max 6. 
 

 Till granskningen har 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 föreslagen exploatering kommer ha en mindre, men 
acceptabel, inverkan på det närbelägna riksintresset för kulturmiljö. 

 För att säkerställa att drivmedelförsäljning inte kommer möjliggöras 
inom detaljplanen kommer ett förtydligande angående det skrivas in i 
plankartan och planbeskrivningen.  

 För att säkerställa att nödvändig hindermarginal finns för dalaflygets 
flygplatser och att inte CNS anläggningar påverkas av nya höga 
byggnader har en flyghinderanalys tagits fram, analysen påvisar att den 
tilltänkta nybyggnationen inte har någon sådan påverkan. 

 En beskrivning av barnperspektivet kommer skrivas in i 
planbeskrivningen. 

 Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styr byggnadernas 
gestaltning kommer att läggas till i detaljplanen, färgsättning på fasad 
ändras till enbart falurött med mindre partier i grå kulör, endast sadeltak 
tillåts och fasad ska ha ett varierande uttryck. Ljusa kulörer på fasad som 
vitt och ljusgult är därmed inte längre möjliga enligt detaljplanen. 

 I och med att byggnader i trä blir högre har extra marginal tagits till i 
detaljplanens bestämmelse för totalhöjd för att inte omöjliggöra byggande 
i trä, ett förtydligande angående det kommer läggas till i 
planbeskrivningen. 

 Ett förtydligande i planbeskrivningen angående avtalsfrågan kommer att 
finnas till granskningen av detaljplanen. 

 En ny solstudie har tagits fram till granskningen av detaljplanen som 
studerar hur mycket ett 6 våningshus kan komma att påverkar 
omkringliggande fastigheter. Den nya solstudien kommer studera fler 
månader än tidigare för att visa en bredare bild om hur skuggan rör sig 
beroende på årstid. 

NAMNLISTA 
Följande sakägare har kvarstående erinran. 

- Fastighetsägare Åkerö 19:17 
- Fastighetsägare Åkerö 13:6 
- Fastighetsägare Åkerö 13:10 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att: 

 Godkänna samrådsredogörelsen som sin egen 
 Ställa ut detaljplanen för granskning.  

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
maj 2019 
 
 
 
Malin Bengtsson  Jacob Blomkvist 
Plan- och kartchef  Samhällsplanerare 


