
GRANSKNINGSHANDLING 
 

 
Dnr: 2014/760  
 

Förslag till detaljplan för 

Limsjöänget 
Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27  
Leksands kommun, Dalarnas län 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 18 mars 2021 § 51 positivt planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes för samråd av 
samhällsbyggnadsutskottet den 20 januari 2022 § 2. 

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. 

Planen har varit 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. 
Sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i DT, Magasin Leksand och 
Siljan News den 1 februari 2022. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets 
foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.  

Digital dialog  
Allmänheten bjöds in till digital dialog om planförslaget den 9 februari 2022 kl. 12-13 
samt kl. 18-19.30. Under dessa tider hade allmänheten möjlighet att chatta om förslaget 
med ansvariga politiker och tjänstemän. Vid chattillfället inkom åtta frågor som besvarades 
av ansvariga politiker och tjänstemän.  

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har på grund av planområdets närhet till Natura 2000-området Limsjön 
bedömt att planförslaget kan antas leda till betydande miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagit fram tillsammans med övriga 
planhandlingar.  

INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 13 stycken yttranden.  
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Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
synpunkt 

Utan  
synpunkt 

1.  Länsstyrelsen 2022-02-24 X  

2.  Lantmäteriet 2022-02-18 X  

3.  Trafikverket 2022-02-15 X  

4.  Dala Vatten och Avfall AB 2022-02-22 X  

5.  Dala Energi AB 2022-02-02 X  

6.  Brandkåren Norra Dalarna 2022-02-01 X  

7.  Skanova (Telia Company) AB 2022-02-11 X  

8.  Ellevio AB 2022-02-17  X 

9.  Miljöpartiet 2022-02-17 X  

10.  Carin Wikström 2022-02-14 X  

11.  Bosse Danielsson  2022-02-14 X  

12.  Boende vid vårdcentralen 2022-02-21 X  

13.  Mia Nyhlén, Lars Olof Björklund, Jan-
Olof Liss, Nils Gunnar Storerkers, Ronny 
Svensson 

2022-02-21 X  
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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 
Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 kap 
plan- och bygglagen. 

Mellankommunala frågor 
En etablering av ett nytt handelsområde kan medföra påverkan på närliggande kommuners 
handel på ett sådant sätt att ett samråd med berörd kommun behöver ske, av handlingarna 
framgår inte om Rättviks kommun har tagit del av aktuell detaljplan för samråd. 

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods 
En kvantitativ riskbedömning med avseende på närheten till transportleder för farligt gods 
och risken för mekanisk påverkan pågrund av urspårning på Siljansbanan har tagits fram. 
Det är bra att riskbedömningen omfattar en känslighetsanalys avseende en eventuell 
ökning av transporterna med farligt gods på Siljansbanan eftersom alla typer av farligt 
gods ska kunna transporteras på alla rekommenderade transportleder för farligt gods. 
Eftersom planområdet påverkas av flera riskkällor behöver man även bedöma i vilken 
utsträckning det påverkar risknivån. 

Riskbedömningen visar på att risknivåerna sjunker kraftigt vid 30 meters avstånd från 
järnvägen respektive vägen. Några skyddsåtgärderföreslås som införts i planen. En 
föreslagen åtgärd i riskbedömningensom inte reglerats i planen är att utrymningsvägar ska 
anordnas så attdet alltid finns möjlighet att utrymma bort från olyckan. Behovet av att 
införa en sådan planbestämmelse ska värderas. 

Övrigt 
Naturmiljö 
Biotopskydd 
Det är bra att kommunen beskriver de biotopskyddade björkalléerna och att dispens krävs. 
Meningen ”Då träden är planterade i samband med att överfarten byggdes så bedömer 
kommunen att en dispens bör vara möjlig att få om träden flyttas eller att nya träd kan 
planteras på annan plats i anslutning till befintliga alléer” bör tas bort då den kan uppfattas 
som att kommunen ger förhandsbesked inom ett område där Länsstyrelsen ska pröva och 
fatta beslut. 

Trafikfrågor 
Det finns en enskild väg i planområdets norra del. I dag finns ett servitut för utfart som 
kommunen har för avsikt att säga upp. Den enskilda vägen kan komma att bli en tillfart till 
det nya verksamhets- och handelsområdet, vilket är olämpligt med tanke på att denna 
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enskilda väg korsar järnvägen i plan. Kommunen bör beskriva hur plankorsningen och den 
enskilda vägen påverkas av detaljplanen. 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan kan antas bli så betydande att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Kommunen har upprättat en 
MKB daterad 2021-12-22 för detaljplanen. MKBn visar att ett genomförande av 
detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: 
Mellankommunala frågor 

I arbetet med förslaget till Handelspolicy har angränsande kommuner till Leksand haft 
möjlighet att in komma med synpunkter då Leksands kommunen har sänt förslaget på 
handelspolicy på remiss. 

Under granskningen av detaljplanen kommer kommunen att sända planhandlingarna till 
Rättviks kommun samt Gagnefs kommun. 

Hälsa och säkerhet 

Farligt gods 

Med hänsyn till de olika riskkällornas inbördes avstånd och ringa komplexitet görs 
bedömning att en aggregering (sammanslagning/i hopklumpning) av riskkällorna inte 
påverkar bedömningen av den totala risknivån. Vidare består hanteringen av risk främst i 
tillämpning av skyddsavstånd vilket bedöms vara den mest robusta åtgärden för 
riskreduktion, detta förtydligas i planbeskrivningen. 

Planbestämmelse om utrymningsväg inom 30 meter från gatan Limsjöänget läggs till på 
plankartan.  

Biotopskydd 

Meningen i planbeskrivningen angående biotopskyddade björkalléerna ändras tas bort 
enligt länsstyrelsens önskan. 

Trafikfrågor 

Den enskilda vägen och plankorsningen fyller en viktig funktion för att möjliggöra åtkomst 
till den mast som finns norr om planområdet. Denna funktion måste fortsatt finnas.  

Förbindelse mellan planområdet och den enskilda väg och plankorsning som ligger norr 
om planområdet kommer inte tillskapas. Infart till Limsjöänget ska ske från söder för alla 
som ska besöka planområdet oavsett färdmedel.  

Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse (SKYDD) som reglerar att stängsel eller 
plank ska finnas söder om masten vid den enskilda vägen. Därmed hindras ytterligare 
möjligheten att lockas använda den enskilda vägen för att nå planområdet. 

Betydande miljöpåverkan 

Noteras. 
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2. Lantmäteriet  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden skiljer sig åt mellan vad som anges plankartan och i 
planbeskrivningen. Detta måste rättas till. 

KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den förrättning som behövs för 
bildande av erforderliga ledningsrätter. 

MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN LITE FÖR OTYDLIG 
REDOVISNING 

I planbeskrivningen anges att avtal om markanvisning har tecknats. Det anges också att 
exploatören bland annat har rätt att förvärva en del av planområdet som planläggs som 
kvartersmark, att en livsmedelsbutik avses byggas samt att åtgärder ska utföras på 
kvartersmarken.  

Om avsikten är att genomföra markanvisningar ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 
men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i samrådsskedet. 

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena 
innebär. Lantmäteriet bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte är tillräckligt 
tydliga och behöver därför kompletteras. 

Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening förbättras och vara mer konkret kring: 

• vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst redovisade på 
kartor som komplement till nuvarande skrivelse i planbeskrivningen) 

• vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha 
• vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala 
• åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar 
• tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar 
• om exploatören ska ställa en säkerhet för åtaganden enligt avtalet 

Glöm inte att även redovisa eventuella konsekvenser för fastighetsägare och övriga berörda 
av att planen delvis genomförs med markanvisningsavtal. 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna. 
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Delar av planen som bör förbättras 

FÄRGER FÖR KVARTERSMARK 

I planförslaget är kvartersmark utlagd för C1, G1, K, P1 och P2 kombinerat med H1 och 
H2. Användningarna bör redovisas bland planbestämmelserna med den färgen som de har i 
kartan i enlighet med Boverkets allmänna råd (2014:5). Råden bygger på att detaljplaner 
ska utformas på ett enhetligt sätt, för att underlätta digitalisering och för att förenkla 
bygglovsprocessen. 

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner som berörs 
av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen 
detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, 
men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.” 

Kommentar:  
Genomförandetid 

Kommunen uppdaterar planhandlingen så att det framgår att det är 10 års 
genomförandetid för detaljplanen. 

Kostnader för och initiativ till lantmäteriförrättning 

Det framgår på sida 33 i planbeskrivningen att kommunen ansvarar för att ansöka och 
bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av detaljplanen. 

Markanvisningsavtal aktuellt men lite för otydlig redovisning 

Texten kring markanvisningsavtalen kompletteras i planbeskrivningen.  

Färger för kvartersmark 

Plankartans färger redovisas enligt det sätt som den programvara som detaljplanen är 
framtagen med fungerar. Den färgsättning som används är standard enligt de allmänna 
råd som gällde för tidpunkten arbetet med detaljplanen påbörjades.  

Hur påverkas befintliga planer? 

En mening läggs till för att tydliggöra detta i planbeskrivningen.  

3. Trafikverket 
Plankorsningen Sopvägen och enskilda vägen 

Genom plankorsningen Sopvägen, som befinner sig norr om planområdet, går en enskild 
väg. Den ansluter idag till planområdet och går även längre söderut genom 
industriområdet. 

I trafikutredningen nämns inte plankorsningen och den enskilda vägen. Vi önskar att det i 
kommande handlingar förtydligas vilka vägar som gång- och cykeltrafikanter samt 
biltrafiken ska ta till området. Är förlängningen av den enskilda vägen skyltad som gc-väg? 

Exploateringen skapar en målpunkt, som i sin tur ökar trafikmängderna till och från 
planområdet. 
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Det är olämpligt att binda ihop lokalgatorna inom området med den enskilda vägen, 
eftersom det skulle leda till betydligt mer trafik i plankorsningen, både vad gäller biltrafik 
samt gående och cyklister. 

Skyddet i plankorsningen är inte utformat för en utökad trafikmängd. En matbutik drar 
stora mängder biltrafik och lockar även gående och cyklister, inte minst barn. Skyddet är 
inte tillräckligt för att det ska vara lämpligt att medvetet leda biltrafik och oskyddade 
trafikanter genom plankorsningen. 

Trafikverket saknar ett resonemang om hur närliggande plankorsning påverkas av 
exploateringen. Tex en beskrivning av hur oskyddade trafikanter ska färdas över järnvägen 
när en ny målpunkt uppstår. 

Trafikverket rekommenderar starkt att inte ytterligare trafik ska använda den enskilda 
vägen. Förhoppningsvis är det även kommunens viljeinriktning, för att kunna uppfylla 
lämplighetsvillkoren. 

Trafikverket arbetar långsiktigt med att stänga plankorsningar utan skydd och ombyggnad 
av den aktuella delen kommer inte att utföras i en närtid.Det är därför viktigt att Leksands 
kommun arbetar för att genomfartstrafik inte medges över plankorsningen. 

Besökarna bör därför ledas in i området från ett annat håll. Den enskilda vägen bör inte 
kopplas samman med lokalvägnätet inom industriområdet och planområdet. Det är också 
viktigt att oskyddade trafikanter inte kan komma in på området via plankorsningen och den 
enskilda vägen. Vägen bör stängas av innan planområdet och själva planområdet ska 
stängslas in på ett sånt sätt att oskyddade trafikanter inte kan komma till planområdet via 
plankorsningen och den enskilda vägen. Annars försämras trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter och biltrafikanter vid järnvägen. 

Trafikverket vill därför att planbestämmelsen M4 även ska finnas längs med planområdets 
norra gräns, dvs där plankartan idag visar prickad mark. Kommunen/ exploatören måste 
låta stängsla in hela ytan så att oskyddade trafikanter inte kan komma in via 
plankorsningen. 

Avstånd mellan järnvägen och bebyggelse 

Parkeringen kan vara kvar på den plats som föreslås. Förutsättningen är dock att vatten 
från denna yta inte leds mot järnvägen. Material faller från tåg, tex is, gnistor och sot. Det 
bör vara ett tätare skydd för parkerade bilar med anledning av detta om parkering medges 
närmare än 30 meter från järnvägen. 

Plankartan medger byggnation och hårdgjorda ytor mycket nära järnvägen. Det är riskabelt 
att göra åtgärder i mark och placera byggnader nära järnväg. Markbearbetning, pålning, 
grundläggning, laster från byggnader, att ta bort jordlager mm skapar sättningar i 
järnvägskroppen om detta sker nära järnvägen. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjlig-gör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. 

Det måste alltså vara en större yta än vad som föreslås i plankartan, som är fri, mellan 
järnväg och byggnader. Skälen till det är bla möjligheten till räddningsinsatser vid en ev 
olycka, risker för påverkan på järnvägen pga markbearbetning och laster från byggnader 
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samt utrymme för utveckling av järnvägen. Komplementbyggnader bör därför inte tillåtas 
inom 30 meter från järnvägen. 

Skydd 

Trafikverket vill längs med järnvägen, ha en yta om fem meter från fastighetsgränsen, med 
planbestämmelsen Skydd. Inom denna yta ska stängsel sättas upp. 

Planbestämmelsen Skydd bör också användas för den smala remsa som går i väst-östlig 
sträckning, längst norrut i plankartan. Den har idag benämningen prickad mark. 

Stängsel längs järnvägen 

Det är positivt att ett stängsel ska sättas upp med tanke på trafiksäkerheten. 

Stängsling får inte vara i fastighetsgränsen. Stängsel måste stå på en sådan plats att det kan 
uppföras och underhållas helt utanför järnvägsfastigheten eftersom det inte är tillåtet att 
vare sig människor eller maskiner vistas på Trafikverkets fastighet. Skälet till det är bla 
trafiksäkerhet. Stängslet ska ingå i kvartersmarken. 

Planbestämmelsen M4 anger att stängsel, plank eller staket ska finnas mot järnvägen. Ett 
ev plank som skulle stå nära järnvägen måste klara vindlaster från trafiken på spåren. 
Trafikverket vill veta om det är staket, plank eller stängsel som kommunen planerar för. 

Markanvändning E 

Trafikverket vill att användningen E inte ska vara så nära järnvägen som föreslås. 
Avståndet till järnvägen bör vara minst 30 meter. 

Det kan vara lämpligt att specificera vilken typ av teknisk anläggning som det planeras för. 
E kan innebära allt från dammar till master och de skulle kunna påverka järnvägen 
negativt. 

Trafikutredningen 

Det är positivt att kommunen har låtit göra en trafikutredning. 

Slutsatserna som dras om framkomligheten på väg 70 låter rimliga och likaså förslaget om 
dubbla körfält på Leksandsvägen. Vi bedömer att framkomligheten på väg 70 kommer att 
vara god även efter exploateringen. 

Dagvatten 

Vart ska vattnet som kommer att uppstå pga nya byggnader, tak och parkering, ledas? 
Planerar man att föra det till eller bort från järnvägen? Inget vatten får tillföras järnvägen. 
Dess avvattningssystem är inte dimensionerat för att hantera vatten från andra fastigheter. 

Järnvägens dike ska vara intakt och får inte påverkas negativt av detaljplanen. Diket hör till 
järnvägens anläggning och behövs för dess avvattning. Om avvattningen inte fungerar 
försämras järnvägens stabilitet.  

En flödesberäkning måste göras, som hanterar flöden innan och efter exploateringen, för 
att se vilken flödesökningen blir. Man måste räkna på minst 50 års-regn. 

Hur ska vatten fördröjas och ledas till väg 70? 

Kommer sumpmarken att fungera som fördröjningsmagasin? Det kan innebära att 
vattenytan höjs och därmed påverkar väg 70. Om ytan höjs kan det ge stående vatten längs 
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väg 70 och blötare mark vid väg 70. Detta påverkar i sin tur vägens stabilitet och kan ge 
erosion av väg 70. 

Vi vill att dagvattenutredningen utvecklas. Den beskriver att vägtrummor och att väg 70 
påverkas men säger inte mer än så. I bilderna ser det ut som att vatten enbart leds till älven. 

Kommer vatten från sumpmarken ledas till väg 70? Det framgår inte. 

Om kommunen / exploatören vill leda vatten till väg 70 måste vägtrummorna inventeras 
samt det ska göras flödesberäkning på minst 50-årsregn, på trummor för flöde innan och 
efter exploateringen. Det är inte tillåtet att släppa mer vatten eller vatten med snabbare 
hastighet, än idag genom vägtrummorna. 

Markbearbetning och påverkan på järnvägens stabilitet 

Det är riskabelt att placera byggnader och bearbeta mark nära en järnväg. 

Att bygga och bearbeta mark så nära järnvägen så som föreslås i detaljplanen kommer att 
påverka järnvägen negativt. 

En yta om 30 meter från järnvägen får inte bebyggas, bla för att säkerställa att järnvägen 
inte ska skadas. Grundläggning och pålning får inte påverka infrastrukturen negativt. 
Exploateringen får inte ha negativ påverkan på järnvägen. 

Om kommunen ändå har en intention om att bygga närmare än 30 meter från järnvägen, får 
kommunen ta fram en redogörelse för detta (tex med tanke på markbetning och laster) så 
att inte negativa konsekvenser uppstår för järnvägen. 

Farligt gods 

På järnvägen kan farligt gods transporteras. Hänsyn till farligt gods ska beaktas för 
exploatering enligt de rekommendationer som Länsstyrelsen anger. Eventuella skydds- 
eller riskreducerande åtgärder ska inte placeras inom järnvägsfastigheten. Vi hänvisar i 
övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 

Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, som berör planområdet 

Åtgärdsvalsstudien Tillgänglighets-, användbarhets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 70 
Djurås-Mora, gjordes under 2020, av bla Trafikverket och Leksands kommun och ska vara 
klar denna månad. Korsningen väg 70/ 919 ingår. Ett av de problem/ brister som hanteras 
är tex nr 11 i Paket Grön 80 km/h, Djurås-Mora, ”Eventuella tillgänglighetsbrister och 
trafiksäkerhetsbrister vid norra infarten till Leksand (70/919), till följd av framtida 
kommunala planer”. ÅVS: en föreslår ett antal åtgärder, som både Trafikverket och 
kommunen står som utförare av. 

Samverkan i tidigt skede 

Trafikverket föreslår dialog i tidigt skede, särskilt när det gäller komplexa planer som 
denna, med många gemensamma beröringsytor. 

Kommentar:  
Plankorsning och den enskilda vägen 

Se kommunens kommentar till länsstyrelsen.  
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Avstånd mellan järnvägen och bebyggelse 

Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte tillåts 
för byggnader.  

Stängsel och skydd  

Kommunen anser att det är tillräckligt att ställa krav att stängsel eller plank ska finnas 
mot järnvägen inom kvartersmark. Planbeskrivningen förtydligas så att det framgår att det 
stängsel eller plank som uppförs måste stå på en sådan plats att det kan uppföras och 
underhållas utanför järnvägsfastigheten eftersom det inte är tillåtet att vistas på 
Trafikverkets fastighet. 

Kommunen ändrar bestämmelsen (m3) så att kravet endast gäller stängsel eller plank, inte 
staket. Planbeskrivningen kompletteras med en text om att det skyddande plank eller 
stängsel som uppförs måste grundläggas så att det klarar stora vindlaster från 
förbipasserande tåg.  

Markanvändning E 

Användningen för teknisk anläggning som finns närmst järnvägen specificeras så att den 
endast tillåter återvinningstation (E2) 

Trafikutredningen 

Noteras. 

Dagvatten 

Dagvatten från hela planområdet ska ledas till dagvattenanläggning söder om 
Leksandsvägen i Hjorthagen. En planbestämmelse som reglerar detta finns i detaljplanen 
(b3). Flödet ut från dammen kommer att regleras med ett strypt utlopp så att väg 70 inte 
kommer påverkas av någon ytterligare belastning. Dagvattenutredningen kommer att 
kompletteras innan detaljplanen antas för att visa att väg 70 inte kommer påverkas 
negativt.  

Markbearbetning och påverkan på järnvägens stabilitet 

Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte tillåts 
för byggnader. Inom detta område kan dock annan markberarbetning ske till exempel 
hårdgöring och asfaltering. Denna typ av åtgärder bedöms inte medföra sådan påverkan 
på järnvägens stabilitet att särskild utredning krävs.   

Farligt gods 

Noteras, se även kommentar till Länsstyrelsens yttrande.  

Åtgärdsvalsstudie 

Frågor kring detta hanteras inom arbetet med åtgärdsvalsstudien och den dialog 
kommunen har med Trafikverket där. 

Samverkan 

Efter samrådet har ett möte genomförts med Trafikverket för dialog kring kommunens 
åtgärder och förslag till hantering av synpunkter.  
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4. Dala Vatten och Avfall AB 
Synpunkter vatten och avlopp 

Områdets befintliga samt eventuellt tillkommande diken utgör en viktig del i områdets 
samlade dagvattenavledning i enlighet med den dagvattenutredning som tagits fram av 
WSP. 

Det behöver säkerställas att det finns tillräckligt avsatta ytor inom kvartersmark respektive 
gata för att bibehålla de befintliga diken som idag avleder dagvatten inom området samt att 
det finns utrymme för tillkommande diken. 

För att hålla ihop alla delar som berör grundvattenbildning, avledning av lakvatten, dag- 
och dränvattenhantering som berör såväl befintlig som tillkommande bebyggelse är det 
viktigt att kommunen tar ett samlat projektledarskap för att samordna dessa 
frågeställningar inför genomförandet.  

Synpunkter avfall 

Inga synpunkter. 

Kommentar:  
Det område som bedöms behövas för diken och andra dagvattenhantering inom allmän 
plats har avsatts inom detaljplanen. 

Noteras. 

5. Dala Energi AB 
Dala Energi har el och fibernät inom området som dialog måste tas om dessa anläggningar 
berörs. 

Kommentar:  
Information kring dialog läggs till i planbeskrivningen  

6.  Brandkåren Norra Dalarna 
Vårt yttrande kvarstår enligt dokument 2021–000588. 

Från dokument 2021-000588: 

Räddningstjänstens insatstid ligger normalt under 10 minuter till planområdet. 

För att räddningstjänsten ska kunna anses ha tillträde till en byggnad bör avståndet mellan 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och byggnadens angreppspunkt normalt 
inte överstiga 50 m. Regelns syfte är att räddningstjänsten ska kunna ställa upp ett 
släckfordon och att byggnaden sedan ska kunna nås utan orimligt lång slangdragning från 
släckbilen. Annan tung utrustning som utskjutsstege ska inte heller behöva bäras allt för 
långa sträckor. 

Beroende på byggnadens utformning kan det finnas flera angreppspunkter som behöver 
kunna nås av räddningstjänsten vid en insats. Räddningstjänstens angreppspunkt utgörs 
normalt av byggnadens huvudentré men kan även bestå av andra ingångar till byggnaden. 
En uppställningsplats för räddningstjänsten förväntas vanligtvis kunna vara allmän väg 
eller motsvarande körbar yta. Om en byggnad placeras så att avståndet mellan byggnadens 
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angreppspunkt och räddningstjänstens uppställningsplats blir för långt krävs att särskild 
räddningsväg anordnas för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till byggnaden. 

Placering av brandposter i konventionellt system. 

Brandpostnätet bör byggas med max 150 meter mellan brandposterna enligt P114 
”Distribution av dricksvatten” avsnitt 11.1.3 inom verksamhetsområde för allmän 
vattenförsörjning.  Kapacitet i området uppgår enligt tabell 3.3 till 40 l/sek i brandpostuttag 
samt sprinklerflöde enligt SS-EN 12845 till 30 l/sek. 

Gällande verksamheter med hög brandbelastning till exempel köpcentra, varuhus och 
bilverkstäder. 

Riskutredning är redan gjordangående farligt gods transporter, WSP 2018-02-09, så det 
lämnar vi därhän. 

Räddningstjänsten ska delges riskanalysen och handlingsplanen med åtgärdsförslag 
gällande metangasen i marken så fort den har utformats. 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Placering och behov av eventuella brandposter hanteras i bygglovsprocessen. I 
planbeskrivningen läggs till information om brandposter.   

7. 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:  
Information kring detta läggs till i planbeskrivningen.  

8. Ellevio AB 
Vi har tagit del av planhandlingarna. Vi har inga ledningar eller andra anläggningar inom 
eller i närheten av planområdet, vi avstår därför från att yttra oss i ärendet och avstår från 
ytterligare remisser i detta ärende. 

Kommentar:  
Noteras 
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9.  Miljöpartiet 
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Kommentar:  
Noteras. Samrådsredogörelsen bemöter endast synpunkter som rör detaljplanen för 
Limsjöänget.  

Handel med livsmedel 

Detaljplanen regleras så att den handel som tillåts är enligt kommunens förslag till 
Handelspolicy (2021-12-14) i den specificeras att handel med livsmedel med en maximal 
säljarea om 1500 kvadratmeter ska tillåtas.  

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. 

Trafiksituationen 

En övervägande majoritet i Leksands kommun bor utanför de centrala delarna av tätorten 
som medger gångavstånd till någon av livsmedelsbutikerna i Noret. Det innebär att 4/5 av 
kommunens invånare tar bilen eller bussen till centrala Leksand för att handla livsmedel 
om de inte väljer att handla i någon av de andra försäljningsställen av livsmedel som finns 
i kommunen.   

De som bor i centrala Leksand och kan promenera för att handla och behöver inte bege sig 
till Limsjöänget i samma syfte eftersom centrala Leksand erbjuder flera försäljningsställen 
av livsmedel.  

Förutsättningarna för att kunna ta sig till och från Limsjöänget med buss ses som 
synnerligen goda. Merparten av de linjer som trafikerar Leksands kommun trafikerar 
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Leksandsvägen. Det planeras att anläggas en hållplats i området som blir en del av den 
trafik som utgör ordinarie kollektivtrafikutbud. 

Centrala Noret kommer också kunna avlastas av en del tung trafik om en butik flyttas från 
Noret till Limsjöänget. Även en viss andel biltrafik skulle kunna minska om en av 
livsmedelsbutikerna som finns där idag väljer att flytta. I dagsläget finns det även en viss 
logistiska problematik med att större fordon inte kommer in till Noret. Sådan logistik 
kommer att kunna underlättas på Limsjöänget.   

Övriga synpunkter 

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

Miljöpåverkan 

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

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 bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

10.  Carin Wikström 
Har någon tänkt på att det kommer att bli spring över tågspåret till en eventuell Ica-butik 
på Limsjöänget? 

Ni kommer ju aldrig att få folk att ta omvägen över bron, de som bor i Limhagen och östra 
sidan av Kärringberget kommer att ta den genaste vägen, och det är över tågspåret. Redan 
nu finns det ju en genväg som till och med går att köra på där. 

Kommentar:  
Detaljplanen reglerar att stängsel ska sättas upp mot järnvägen. Vilket gör att det inte 
kommer vara möjligt att ta sig till planområdet från öster genom att passera järnvägen.  

Förbindelse mellan planområdet och den enskilda väg och plankorsning som ligger norr 
om planområdet kommer inte tillskapas. Infart till Limsjöänget ska ske från söder för alla 
som ska besöka planområdet oavsett färdmedel.  

Den enskilda vägen och plankorsningen fyller en viktig funktion för att möjliggöra åtkomst 
till den mast som finns norr om planområdet. Denna funktion måste fortsatt finnas.  

Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse som reglerar att stängsel eller plank ska 
finnas söder om masten vid den enskilda vägen. Därmed hindras ytterligare möjligheten 
att lockas använda den enskilda vägen för att nå planområdet. 

11. Bosse Danielsson 
Hej, hoppas att ni har tagit i beaktning hur trafiken ska komma ut från området. Som det är 
idag är det svårt att komma ut från området. En rondell i backen över viadukten är inte att 
tänka på för tex. lastbilar och tyngre trafik.  
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Kommentar:  
Någon cirkulationsplats bedöms inte heller av kommunen som lämplig i detta läge. I den 
framtagna trafikutredningen föreslås andra åtgärder för att skapa en lämplig och 
fungerande infart till området.  

12. Boende vid Vårdcentralen 
De senaste åren har vi boende i området kring vårdcentralen störts mycket av bilar som står 
och spelar fruktansvärt högmusik nere i området runt Cirkel K, återvinningsstationen samt 
Bilkomplaniet. Störningarna har kunnat förekomma alla veckodagar men har intensifierats 
på helger och nätter. Polis har kontaktats många gånger och kontakt har även tagits med er 
på kommunen.  

Vid nybyggnation och förändring av det aktuella området önskar vi att man vidtar åtgärder 
för att mina risken för att boende i närområdet störs av bilar som har platsen som tillhåll 
och inte visar respekt och hänsyn för sin omgivning.  

Kommentar:  
Störningarna är kända av kommunen arbetar aktivt tillsammans med olika aktörer, inte 
minst Polisen, för att minska störningarna. Någon särskild anpassning av detaljplanen 
bedöms inte möjligt. 

Information om den störande aktiviteten och pågående arbete skickas vidare till 
kommande exploatörer för att de ska ha med det i detaljprojektering. 

 

13. Mia Nyhlén, Lars Olof Björklund, Jan-Olof Liss, Nils 
Gunnar Storerkers, Ronny Svensson 
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Bilagor till yttrande i ICA-frågan februari 2022 
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Kommentar:  
Noteras. Samrådsredogörelsen bemöter endast synpunkter som rör detaljplanen för 
Limsjöänget. 

Miljöriskerna för Limsjön 

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 i planbeskrivning sida 6-7, 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 flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

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 bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

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. 

Detaljplanen regleras så att den handel som tillåts är enligt kommunens förslag till 
Handelspolicy (2021-12-14) i den specificeras att handel med livsmedel med en maximal 
säljarea om 1500 kvadratmeter ska tillåtas.  

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. 

En övervägande majoritet av de som bor i Leksands kommun bor utanför den omkrets som 
medger gångavstånd till någon av livsmedelsbutikerna i centrala Leksand. Det innebär att 
4/5 av kommunens invånare tar bilen eller bussen till centrala Leksand för att handla 
livsmedel om de inte väljer att handla i någon av de andra försäljningsställen av livsmedel 
som finns i eller utanför kommunen.    

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.  

Förutsättningarna för att kunna ta sig till och från Limsjöänget med buss ses som 
synnerligen goda. Merparten av de linjer som trafikerar Leksands kommun trafikerar 
Leksandsvägen. Det planeras att anläggas en hållplats i området som blir en del av den 
trafik som utgör ordinarie kollektivtrafikutbud. 
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Centrala Noret kommer också kunna avlastas av en del tungtrafik om en butik flyttas från 
centralaste Noret till Limsjöänget. En vissa andelar biltrafik skulle också kunna minska om 
en av livsmedelsbutikerna som finns där idag väljer att flytta. I dagsläget finns det även en 
viss logistiska problematik med att större fordon inte kommer in till Noret idag vilket också 
kommer kunna underlättas på Limsjöänget.   

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. 

Miljöpåverkan 

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

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 bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

Bilagor till yttrandet 

De handlingar som bilagts yttrandet är till stor del samma material som Norets byalag 
skickade till kommunen i samband med samråd och överklagan av tillstånd enligt 7 kap 28 
a § miljöbalken (”Natura 2000-tillståndet”). Kommunen bedömer att dessa inte behöver 
kommenteras igen och detta yttrande inte är från föreningen Norets byalag. 

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

Plankartan 
• Planbestämmelse om utrymningsväg inom 30 meter från gatan Limsjöänget läggs 

till.  
• Kompletteras med planbestämmelse (SKYDD) som reglerar att stängsel eller plank 

ska finnas söder om masten vid den enskilda vägen.  
• Kommunen uppdaterar så att det framgår att det är 10 års genomförandetid för 

detaljplanen. 
• Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte 

tillåts för byggnader. 
• Kommunen ändrar så att bestämmelsen som ställer krav på stängsel eller plank mot 

järnvägen inte omfattar staket.  
• Användningen som i samrådet reglerades enbart som teknisk anläggning och som 

finns närmst järnvägen specificeras så att den endast tillåter återvinningstation (E2) 
• Naturområdet där dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas utökas 

något åt söder. 
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Planbeskrivningen 
• Ett förtydligas görs med en bedömning av hur en aggregering, det vill säga den 

sammanvägda risken från samtliga riskkällor kring planområdet påverkar den totala 
riskbedömningen.  

• Texten angående biotopskyddade björkalléerna ändras. 
• Texten kring markanvisningsavtalen kompletteras. 
• En mening läggs till för att tydliggöra hur befintliga planer påverkas av 

detaljplanen. 
• Planbeskrivningen kompletteras med en text om att ett plank måste grundläggas så 

att det klarar stora vindlaster från förbipasserande tåg. 
• Information att om befintliga ledningar berörs måste dialog ske med respektive 

ledningsägare läggs till. 
• En kort beskrivning om placering av brandposter läggs till 
• Information om markförlagda teleanläggningar och krav vid påverkan 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 i listan. 

NAMNLISTA 
Det finns inga sakägare med kvarstående synpunkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att: 

 Godkänna samrådsredogörelsen  
 Ställa ut detaljplanen för granskning.  

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
den 16 mars 2022 
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