
 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 
 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur marken får bebyggas exempelvis hur 
stor yta som får bebyggas och byggnadens höjd. En detaljplan är en juridisk bindande handling och 
styrs av Plan- och bygglagen. Planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov. 

 

Förslag till detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av 
Noret 2:27. Leksands Kommun, Dalarnas Län 

Detta brev skickas till dig i egenskap av 
fastighetsägare, taxerad ägare eller delägare i 
samfällighet inom eller angränsande till aktuellt 
planområde.  

Utskottet för samhällsbyggnad underrättar om 
granskning för rubricerat ärende. 

Vad är syftet? 
Syftet med detaljplanen är 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.  
Planförslagets framtagande kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en  
strategisk miljöbedömning har utförts. 

Aktuellt område  
Planområdet är beläget i ett område direkt öster om järnvägen och norr och söder om Leksandsvägen. 
Leksands resecentrum finns cirka 200 meter sydväst om planområdet och torget i centrala Leksand 
ligger cirka 600 meter sydväst om planområdet. 

Har ni synpunkter? 
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 6 maj 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen 
uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. Synpunkter skickas per mail till 
planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 
Leksand.  

Har du frågor om förslaget kontakta Plan- och kartavdelningen via kommunens kundtjänst på tel. 
0247-800 00. Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida och i kommunhusets foajé. På 
kommunens hemsida www.leksand.se/detaljplanlimsjoanget finns en sammanfattning om förslaget. 
Sammanfattningen kommer att finnas på webben under hela samrådstiden.  

Underrättelse om granskning skickas till berörda myndigheter och fastighetsägare. Fastighetsägare ombeds 
informera bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, arrendator eller annan inneboende som berörs.  
För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter  

Leksands Kommun, april 2022 
Utskottet för Samhällsbyggnad  
Plan och Kartavdelningen 
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