
ANTAGANDEHANDLING 
 

  
Dnr: 2014/760  
 

Förslag till detaljplan för 

Limsjöänget 
Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27  
Leksands kommun, Dalarnas län 
GRANKNSINGSUTLÅTANDE 
HUR PLANARBETET HAR BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 18 mars 2021 § 51 positivt planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område.  

Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom befintligt 
verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen möjliggör handel med 
skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel 
med livsmedel inom planområdets norra del.  

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-området 
inte påverkas negativt. Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte 
medföra risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Planförslaget godkändes för samråd av samhällsbyggnadsutskottet den 20 januari 2022 § 2 
och var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900 och dess 
lydelse från den 1 januari 2015) från den 1 februari till den 22 februari 2022.  

Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade 24 april 2022 § 38 om att ställa ut planförslaget 
för granskning. Planförslaget har därefter funnits tillgängligt för granskning från den 5 
april till och med den 6 maj 2022. Länsstyrelsen fick förlängd svarstid till 16 maj 2022. 

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin 
Leksand den 3 april 2022. Handlingarna har också varit tillgängliga i kommunhusets foajé 
och på kommunens webbplats.  

  





3 (15) 

 

 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens kommentar till 
dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original, finns tillgängliga på plan- och 
kartavdelningen. 

1. Länsstyrelsen 
Överprövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsens granskning har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 
11 kap 10 kap. plan- och bygglagen. 

Kommentar: 
Noteras.  

2. Lantmäteriet  
Lantmäteriet har inga synpunkter 

Kommentar:  
Noteras. 

3. Trafikverket 
Dagvatten 

Differensen av flödesberäkningarna, dvs flöde innan och efter byggnation, ska tas hand 
om, så att inte mer vatten eller snabbare flöde av vatten leds till väg 70. 

Trafikverket bedömer att dagvattnet kommer att hanteras på ett tillfredsställande sätt, med 
tanke på statlig infrastruktur. 

Information inför kommande skede av exploateringen: Markbearbetning och 
påverkan på järnvägens stabilitet 

Det finns en planbestämmelse om pålning i fastighetsgräns mot järnvägen, dvs mycket 
nära spåren. 

Det är riskabelt att bearbeta mark nära järnväg, tex genom grundläggning och pålning. Det 
kan tex leda till urspårning, att spåren flyttar sig, påverkan på vattenströmmarna i marken, 
sättningar, sämre stabilitet och erosion av järnvägsfastigheten. 

Det får inte bli negativa konsekvenser för järnvägen av exploateringen. 

Om exploatören vill påla måste han eller hon därför genom utredning och beräkningar visa 
på omgivningskonsekvenserna i form av vibrationer, sättningar och avvattning. 

Dvs belysa hur pålningsarbetet kommer att påverka järnvägen. Vilken metod för pålning 
som används samt hur långt avståndet är till järnvägen har betydelse. 

Ett kontrollprogram måste tas fram för att följa upp spårläge innan, under och efter 
pålningstiden. 

Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med Trafikverkets geotekniker och 
mätresultatet ska sen skickas till Trafikverket för granskning och uppföljning. 
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Under den tid som pålning sker kan det vara nödvändigt att stoppa trafiken på järnvägen. 

Kommentar:  
Dagvatten 

Noteras.  

Information inför kommande skede av exploateringen: Markbearbetning och påverkan 
på järnvägens stabilitet  

Informationen noteras. Några pålningsåtgärder bedöms inte som trolig inom området med 
planbestämmelsen b5 utmed järnvägen då inga byggnader tillåts inom området. Ytan är 
”prickad” i plankartan och tillåts inte för byggnader utan får endast användas för 
återvinningsstation och parkering för tunga fordon tillåts. Planbestämmelsen bedöms inte 
inte behövas och det är ett misstag att den finns med inom området utmed järnvägen som 
inte tillåts för byggnader. Planbestämmelsen plockas därför bort till antagandet.  

Kommunen bedömer inte att denna ändring innebär någon väsentlig ändring av planen i 
enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 25 §. Då det inte påverkar miljön inom 
planområdet eller en del av detta och som är av betydande intresse för allmänheten, eller 
har påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som berörs av ändringen. 

4. Dala Energi AB 
Vi behöver U-område för kablar och E-område för nätstation på området.  

Kommentar:  
Inga nya u-områden läggs in i plankartan, de ledningar som är allmännyttiga bedöms 
redan omfattas av u-området eller ligger inom allmänplats. Dala Energi bör säkerställa 
sina ledningar på fastigheter som ägs av annan fastighetsägare med hjälp av ledningsrätt. 
Inga nätstationer finns inom planområdet. 

5. Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.” 

Kommentar:  
Informationen noteras. Text om Skanovas önskan finns i planbeskrivningen på sida 29.  
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6. Miljöpartiet 
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Kommentar:  
Noteras. Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet bemöter endast de synpunkter 
som rör detaljplanen för Limsjöänget och det som kan regleras i en detaljplan i enlighet 
med plan- och bygglagen. 

Handelspolicyn beslutades att antas 5 maj 2022 och i beslutet så angavs att den gäller från 
och med 1 juni 2022 och kommer därför vara gällande när detaljplanen antas och de 
regleringar av användningen som görs i detaljplanen bygger på det förslag som 
kommunen tog fram innan beslutet och innehållet har inte ändrat.  

I Handelspolicyn görs avvägningar som bedömer att det är lämpligt att tillåta denna 
begränsade handel med livsmedel inom Limsjöänget. Genom att endast tillåta en viss 
andel handel med livsmedel gör kommunen bedömningen att ett genomförande av planen 
endast kommer ge en marginell påverkan på den övriga handeln, till exempel 
sällanköpshandeln i centrala Noret. 

Detaljplanen, MKB och de utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen är 
framtagna enligt den standard som är vedertagen för denna typ av dokument. Kommunen 
anser inte att det är nödvändigt att ifrågasätta detta.  

I trafikutredningen har man genomfört beräkning av kapacitet i korsningar enligt praxis 
och det innebär att WSP har undersökt den dimensionerande maxtimmen, vilket inte är 
detsamma som den mest belastade timmen. Dimensionerande maxtimmen ska motsvara 
den vardagliga maxtimmen och inte maxtimmen vid t.ex. evenemang eller storhelger. 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg är det en ännu lägre andel än 70 % som 
förväntas åka bil till livsmedelsbutik, därför anser kommunen att den bedömningen som 
gjorts i trafikutredningen är rimlig. Trafik till befintliga verksamheter inom Limsjöänget 
ingår i de trafikmätningar och trafikräkningar som gjorts. Trafikprognoser är just en 
prognos och det är anledningen till att man också genomfört olika känslighetsanalyser för 
att kunna bedöma den troliga utvecklingen i området om detaljplanen genomförs.  

Till detaljplanen och MKB:n har underlaget tagits fram för att på ett tillräckligt sätt kunna 
bedöma föroreningssituationen samt att bedöma att det går att genomföra åtgärder för att 
området ska kunna utvecklas med föreslagen användning enligt detaljplanen. 
Länsstyrelsen, som i rollen som tillsynsmyndighet för detaljplaner och att de inte riskerar 
människors hälsa och säkerhet, har inte haft några synpunkter kring hur kommunen valt 
att reglera detta i detaljplanen. Kommunen vidhåller sin bedömning om att etaljplanen är 
utformad på ett lämpligt sätt i enlighet med plan- och bygglagen. 
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Kommentar:  
Noteras. Granskningsutlåtandet bemöter endast de synpunkter som rör detaljplanen för 
Limsjöänget och det som kan regleras i en detaljplan som tas fram i enlighet med plan- 
och bygglagen. 

Miljöpåverkan 

På grund av närheten till Natura 2000-området Limsjön har kommunen ansökt hos 
Länsstyrelsen om tillstånd att genomföra exploatering inom planområdet. Tillstånd har 
givits med ett flertal villkor (se sida 6–7 i planbeskrivningen) som till största del har 
arbetats in som planbestämmelser i detaljplanen. Ett av dessa villkor är att inga 
byggnader får att placeras på eller i nära anslutning till deponerade massor. Någon 
byggnation på deponerat material kommer därmed inte kunna ske.  

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma de miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan på grund av de befintliga förutsättningarna inom planområdet.  

MKBn visar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelar i sitt samrådsyttrande att de delar kommunens 
bedömning om att detaljplaneförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Trafikmiljön och samhällsekonomiska aspekter 

Bakgrunden till att detaljplanen görs om för att kunna tillåta handel med livsmedel på 
Limsjöänget, om än i begränsad omfattning, baseras på marknadens efterfrågan och en 
viljeinriktning från kommunens politiska majoritet. 

Handelspolicyn beslutades att antas 5 maj 2022 och i beslutet så angavs att den gäller från 
och med 1 juni 2022 och kommer därför vara gällande när detaljplanen antas och de 
regleringar av användningen som görs i detaljplanen bygger på det förslag som 
kommunen tog fram innan beslutet och innehållet har inte ändrat.  

I Handelspolicyn görs avvägningar som bedömer att det är lämpligt att tillåta denna 
begränsade handel med livsmedel inom Limsjöänget. Genom att endast tillåta en viss 
andel handel med livsmedel gör kommunen bedömningen att ett genomförande av planen 
endast kommer ge en marginell påverkan på den övriga handeln, till exempel 
sällanköpshandeln i centrala Noret. 

De som bor i centrala Leksand och kan promenera för att handla behöver inte bege sig till 
Limsjöänget i samma syfte eftersom centrala Leksand erbjuder flera försäljningsställen av 
livsmedel. Från torget i centrala Leksand till planområdesgränsen är det cirka 600 meter. 
Från torget till den norra delen av planområdet där handel med livsmedel tillåts är det 
ytterligare cirka 350 meter.  

I trafikutredningen föreslås ett antal åtgärder för trafikmiljön i området. Ny gång- och 
cykellösning över järnvägen och en nya cirkulationsplats ingår inte bland dessa. Ett antal 
andra åtgärder föreslås däremot så som kapacitetshöjande åtgärder i vid Leksandsvägen 
samt en gång- och cykelväg inom Limsjöänget med en ny säker passage över 
Leksandsvägen.  

Förutsättningarna för att kunna ta sig till och från Limsjöänget utan att använda bil 
bedöms som goda på grund av närheten till Leksands tätort samt att det planeras en 
hållplats i området som blir en del av den trafik som utgör ordinarie kollektivtrafikutbud. 
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Övriga synpunkter 

Detaljplanen och de utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen är 
framtagna enligt den standard som är vedertagen för denna typ av dokument. 

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

Plankartan 
• Planbestämmelse b5 tas bort inom användningarna Återvinningsstation (E2) och 

Parkering för tunga fordon (P2).  

Planbeskrivning 
• Information om att Handelspolicyn har antagits och gäller från 1 juni 2022 läggs 

till.  
• Ett förtydligande kring de åtgärder som bör genomföras för att säkerställa 

dagvattendammens i Hjorthagen funktion har gjorts.  
• Information att detaljplaneförslaget även grundas underlaget Komplettering 

dagvattenhantering Limsjöänget, WSP, 2022-04-21 läggs till.  

Utöver de ändringar som listas ovan har även några mindre redaktionella ändringar gjorts i 
texten. Dessa har ingen betydelse för innehållet i planen och noteras därför inte ovan. 

Kommunen bedömer inte att de ovan nämnda ändringarna innebär någon väsentlig ändring 
av planen i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 25 §. Då det inte påverkar 
miljön inom planområdet eller en del av detta och som är av betydande intresse för 
allmänheten, eller har påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som 
berörs av ändringen. 

Namnlista 
Det finns inga sakägare med kvarstående synpunkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt godkänna den 
granskade detaljplanen och föra den vidare för beslut om antagande i kommunfullmäktige 
via kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige kan tidigast anta detaljplanen 27 juni 2022. 

MEDDELANDE OM ANTAGANDE 
De sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap 11 § som senaste under granskningstiden 
framfört skriftliga synpunkter får efter antagande ett meddelande. Meddelandet innehåller 
ett protokollsutdrag med beslutet och en upplysning om vad den som vill överklaga 
beslutet ska gå till väga.  




