
GRANSKNINGSHANDLING 
 

Dnr: KOS 2017/225 

  

 

Förslag till detaljplan för 

LUMMERHÖJDEN, NORET 2:27 M.FL. 

Leksands kommun, Dalarnas län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked första gången den 4 juli 2017 § 
123 vilket förnyades den 19 november 2020 § 113. Planförslaget godkändes för 
samråd av samhällsbyggnadsutskottet den 27 april 2021. 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 300 bostäder. 
Bostadsbebyggelsen ska vara blandad med villor, parhus, kedjehus, radhus och 
flerbostadshus. 

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 5 maj till den 30 maj 
2021. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har 
beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt 
annonsering i Magasin Leksand, Falu Kuriren och Dala Demokraten den 5 maj 
2021. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på 
kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.  

Chattillfälle 
Kommunen anordnade chatt den 17 maj 2021 kl. 12-13 samt kl. 17:30 -19:00 där 
allmänheten kunde ställa sina frågor och få svar. Ifrån kommunen deltog 
sektorchef, tjänstemän från plan- och kartavdelningen, avdelningarna för 
strategisk planering, näringsliv och kommunikation samt ordförande för 
kommunstyrelsen och utskottet för samhällsbyggnad. 

De frågor som framfördes vid chattillfället rörde i huvudsak vad som kan komma 
att byggas, upplåtelseform, prisbild och när det kan komma att byggas.  
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” 
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. 

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

• Planbeskrivningen har kompletterats med en tydligare beskrivning av hur 
planförslaget påverkar miljökonsekvensnormen för vatten samt de faktorer 
som bedömningen av detta grundar sig på. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse som beskriver 
reningen av dagvatten. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse som tydliggör hur 
bildande av gemensamhetsanläggning går till. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en tabell som redogör för de 
konsekvenser den aktuella planen innebär för varje fastighet. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av innehållet i de 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal som ska tecknas. 

• Insatstiden för räddningstjänsten har reviderats i planbeskrivningen. 
• Ansökan om dispens från artskyddet för att flytta knärot i samband med 

planläggningen har lämnats till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har 
beslutat om att ge dispens. 

• Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning för de fornlämningar som 
berörs av den kommande exploateringen har lämnats till Länsstyrelsen. 

• Formuleringen kring hur den nya bebyggelsen bör utformas har justerats i 
planbeskrivningen samt i Arkitekturprogrammet. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse om den befintliga 
telemasten.  

• Plankartan har justerats så att byggrätten för telemast (E1) bättre 
överensstämmer med det bygglov som givits för den befintliga masten. 

• Plankartan har uppdaterats med en reglering av huvudmannaskapet på 
allmän plats genom bestämmelsen a1 ”Huvudmannaskapet är enskilt för 
den allmänna platsen”.  

• Lydelsen av bestämmelsen om högsta nockhöjd har ändrats från ”Högsta 
nockhöjd är 10 meter” till ”Högsta nockhöjd i meter”. 

• I två användningsområden för bostäder, de som ligger längs med 
Limhagsvägens (GATA1) södra sida, har högsta tillåtna nockhöjd höjts från 
9 till 10 meter för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i två 
våningar. 

• Kvartersmark intill de befintliga bostäderna har på ett par ställen ersatts av 
naturmark för att säkerställa ett större avstånd mellan ny och befintlig 
bebyggelse.  

• Osäkra gränser inom planområdet har utretts och bestämts. 
• Gränser med kvaliteten 0,025 m har setts över och kontrollmätts. 
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• Till granskningen ska grundkartan korrigeras efter Lantmäteriets 
synpunkter. 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att: 

− Godkänna samrådsredogörelsen  
− Ställa ut detaljplanen för granskning.  

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
den 3 november 2022 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 17 st yttranden.  

Nr Inkommen 
skrivelse 

År-Mån-Dag Med  
synpunkt 

Utan  
synpunkt 

Kvarstående 
synpunkt 

1.  Länsstyrelsen 2021-06-09 X   

2.  Lantmäteriet 2021-05-28 X   

3.  Trafikverket 2021-05-25 X   

4.  Dala Vatten och 
Avfall AB 

2021-05-27 X   

5.  Brandkåren 
Norra Dalarna 

2021-05-11 X   

6.  Skanova  2021-05-10  X  

7.  Sara W 2021-05-10 X  X 

8.  Åke Danielsson 2021-05-08 X  X 

9.  PostNord 2021-05-19  X  

10   Leif Larsson 2021-05-24 X  X 

1   Ulf Ivarsson  2021-05-26 X  X 

12   Thomas 
Jansson m.fl.  

2021-05-28 
Komplettering 
2021-05-30 

X  X 

13   Per Eriksson 2021-05-30 X  X 

14   Sara Leander 
och Mikael 
Johansson 

2021-05-30 X  X 

15   Miljöpartiet de 
gröna i 
Leksand 

2021-05-31 X  X 

16   Lars-Olov Matz 2021-05-28 X  X 

jqvist
Färgmarkering
  Sara W 

jqvist
Färgmarkering
  Sara 

jqvist
Färgmarkering
ra W 

jqvist
Färgmarkering
  Åke Danielsso

jqvist
Färgmarkering
Leif Larsson 

jqvist
Färgmarkering
Ulf Ivarsson  

jqvist
Färgmarkering
 Thomas Jansson m.fl.  

jqvist
Färgmarkering
Per Eriksson 

jqvist
Färgmarkering
  Sara Leander och Mikael Johansson 

jqvist
Färgmarkering
z 

jqvist
Färgmarkering
Lars-Olov Mat
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17   Boende i Lima 
by 

2021-05-28 X  X 

 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens 
kommentarer 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 § plan- och bygglagen. 

 

Riksintresse 

Länsstyrelsen inväntar svar från Försvarsmakten om telemastens eventuella 
påverkan på riksintresset för totalförsvaret (påverkansområde väderradar) och 
avser att komplettera detta samrådsyttrande när Försvarsmakten har yttrat sig. 

 

Miljökvalitetsnorm 

Nedanstående delar skulle behöva förtydligas för att kunna bedöma hur planen 
påverkar miljökvalitetsnormen (MKN) vatten. 

 

Enligt ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” kommer exploateringen av 
området medföra omfattande dagvattenmängder. Dagvatten innehåller olika typer 
av föroreningar, beroende vad det härstammar från för hårdgjorda ytor och vilka 
typer av verksamheter som bedrivs på dem. Av planhandlingarna framgår att 
kvartersdagvatten kommer att föras via diken och fördröjas. Det anges att 
dagvatten från allmän mark till viss del kommer kopplas till VA-bolagets 
dagvattensystem. Det framgår dock inte om det också fördröjs och renas eller om 
det skickas direkt ut i recipient. I planbeskrivningen nämns kort att det kan 
komma att krävas rening av dagvatten från parkeringsplatser innan de ansluts till 
det allmänna dagvattennätet, beroende på deras storlek och utformning. Det 
framgår dock inte vid vilken storlek av parkeringsyta eller vilken typ av 
rening/vilka ämnen som avses reduceras. Planbeskrivningens beskrivning av 
eventuella föroreningar/ämnen i dagvattnet, och som kan komma att tillföras 
recipienten Siljan, behöver vara mer omfattande än det som nämns om öppna 
dagvattenlösningar i planbeskrivningen, hållbarhetsprogrammet och 
undersökningen av betydande miljöpåverkan. Beskrivningen behöver även 
innehålla en slutsats om eventuell risk för att dagvatten från planområdet 

jqvist
Färgmarkering
Boende i Lima by 

jqvist
Färgmarkering
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potentiellt skulle kunna förorena vattenskyddsområdet tillika naturreservat strax 
sydväst om planområdet. 

 

Byggnadsmaterial (plåt, tak- och fasadfärger/material, asfaltsmassa, plaster och 
betong) kan ge olika typer av föroreningar, och även om det finns vissa krav på 
material ur ett hälso- och miljöperspektiv för nyproducerade bostadshus kan 
dagvatten från nyproducerade fastigheter innehålla föroreningar. 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med beskrivning av hantering av 
föroreningar från dagvatten från bostadshusen och andra fastigheter och 
parkeringsytor inom planområdet. 

 

Möjligheten att följa MKN för recipienten Siljan (vattenförekomst WA71688194) 
behöver beskrivas mer, bland annat vad gäller vattenförekomstens kemiska och 
ekologiska status. Bedömningen att detaljplanen inte kommer att påverka 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormen för Siljan är trolig, men beskrivningen 
är väldigt kortfattad och saknar information kring slutsatsen som dragits. 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Vatten och avlopp 

Det behöver framgå av planhandlingarna om reningsverket och ledningarna har 
kapacitet under de närmsta 10–20 åren att ta hand om spillvattnet från 
planområdet samt reningsverkets tillståndsgivna belastning och nuvarande 
maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB). Det behöver även framgå om 
dricksvattenverket har kapacitet för planområdet. 

 

Skyfall/kraftig nederbörd 

Dagvattenhanteringen i området går i linje med kommunens dagvattenstrategi. 
Dagvattenanläggningarna som planeras dimensioneras med klimatfaktor på 30 
procent, vilket är positivt. Planbeskrivningen diskuterar att de ordinarie systemen 
för dagvattenhantering kommer kunna hantera 2–10-årsregn (beroende på typ) 
men att fördröjning och avledning av skyfall upp till 100-årsregn ska ske inom 
planområdet. Även detta är positivt då extremväder blir mer och mer vanligt 
förekommande till följd av klimatförändringarna och för att då inte leda till 
störningar eller skador behövs dessa åtgärder vara på plats. Dock återstår en 
problematik kring att dagvatten vid kraftig nederbörd motsvarande ett 100-
årsregn kan komma att rinna över Siljansvägen (väg 920), vilket kräver åtgärder i 
södra delen av planområdet samt utanför detaljplaneområdet. Det skrivs att detta 
behöver åtgärdas/säkras upp genom avtal, ledningsrätt eller liknande innan 
detaljplanen går till granskning. Det är viktigt att säkerställa att detta också görs. 
De åtgärder som i dagvatten- och skyfallsutredningen föreslås för att klara ett 100-
årsregn behöver så långt det är möjligt regleras i den aktuella detaljplanen med 
planbestämmelser. Om det inte är motiverat eller möjligt att inkludera vissa 
åtgärder eller delar av åtgärder i planområdet bör dessa åtgärder i andra hand 
regleras i avtal, ledningsrätt eller liknande som tecknas allra senast innan 
detaljplanen antas.  
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Dagvatten vid 100-årsregn får inte påverka Siljansvägen, t.ex. genom att rinna över 
vägen. Det är oklart om de åtgärder som föreslås i detaljplanen och tillhörande 
dagvatten- och skyfallsutredning kommer att hindra bräddning över Siljansvägen. 
Det är även oklart hur avvattning av ytan mellan väg och vall ska fungera samt om 
risk för eventuell erosion från dike mot Siljansvägen har utretts tillräckligt. 

 

Ingen ökning av tillflödet till vägdiken och vägtrummor får ske till följd av planens 
genomförande, eftersom vägens dagvattensystem (diken, trummor och ledningar) 
är dimensionerade för att enbart hantera vägens behov och ett nollalternativ för 
omgivande mark. Risk finns annars för erosion och att vägen skadas. Vattnet 
behöver därför fördröjas så att inget mer vatten jämfört med innan exploatering 
(nollalternativ) når vägdiken och vägtrummor. Flödet som är framräknat i 
dagvatten- och skyfallsutredningen behöver jämföras med vägtrummornas 
kapacitet för att skillnaden ska framgå. Kommunen bör föra dialog med 
Trafikverket i de frågor som skulle kunna påverka Siljansvägen, för att vara säker 
på att den lösning som planen föreslår är genomförbar. 

 

Av planbeskrivningen framgår att lägsta grundläggningsnivå (+199,1) endast 
angivits i ett kvarter, närmast fördröjningsytan. Det framgår dock inte ifall de 
bostadskvarter som inte regleras med lägsta grundläggningsnivå har en naturlig 
höjdsättning som även vid schaktning inom kvartersmark kommer få en lämplig 
grundläggningshöjd som inte riskerar att översvämmas vid skyfall. Det framgår 
inte heller om den framtagna höjdmodellen med höjdsättning av bebyggelsen 
m.m. bör följas vid genomförandet av detaljplanen. Det är utifrån ovanstående 
oklart ifall bebyggelsen kommer att få en lämplig höjdsättning vid skyfall med den 
reglering som görs på plankartan. 

 

Trafiksäkerhet 

Det är viktigt att den planerade vallen i närheten av väg 920 inte lägger extra tryck 
på vägen eller att den försämrar sikten i korningen Siljansvägen/ Limhagsvägen. 
En utförligare beskrivning av vallen behöver göras i planbeskrivningen och vid 
behov kompletteras med planbestämmelse. En principiell konstruktion av vallen 
kan med fördel redovisas i planbeskrivningen. Vallens släntfot behöver placeras 
minst 10 meter från vägkant. Siktlinjerna korsningen behöver säkerställas och vid 
behov kan vallen behöva ges en lägre föreskriven höjd närmast korsningen. 

 

Trafikbuller 

Det är positivt att kommunen har tagit fram en trafikbullerutredning som underlag 
för att skapa goda boendemiljöer utifrån bullerhänseende. 
Trafikbullerutredningen utgår dock endast ifrån bullernivåer 1,5 meter över mark 
vilket gör att det inte är möjligt att bedöma trafikbullrets påverkan på de 
våningsplan som byggrätt ges för högre upp i byggnaderna. 
Trafikbullerutredningen behöver kompletteras med beräkningar och slutsatser för 
uppräknade bullernivåer år 2040 vid fasad och uteplatser för övriga våningsplan 
ovanför bottenvåningen.  
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Övrigt 
 

Riksintressen för friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Av den gällande översiktsplanen framgår att karaktären på det nya 
bostadsområdet Käringberget (motsvarande det aktuella planområdet) ”bör vara 
’hus och vägar i natur’. Bebyggelsen anpassas till terrängen och följer topografin. 
Grönstråk ska lämnas för att möjliggöra passage för friluftslivet".  

 

Länsstyrelsen ser det som positivt att planhandlingarna för detaljplanen speglar 
detta. Det är viktigt för de centrala värdena i riksintressena för friluftsliv (3 kap 6 § 
miljöbalken) och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § miljöbalken – Siljansområdet) att 
bland annat de naturgivna förutsättningarna med vackra vyer och tilltalande 
landskap värnas. För att även fortsatt främja friluftslivsaktiviteter i området i stort 
är det av stor vikt att kommunen skaffar sig kunskap om förutsättningarna för det 
nuvarande friluftslivet för att kunna planera in gröna stråk och gröna områden i 
strategiska delar genom och inom planområdet. 

 

Naturmiljö 
 

Artskydd – orkidén knärot 

Orkidén knärot finns på flera platser inom planområdet. Både inom naturmark 
och inom mark som ska exploateras som kvartersmark enligt planförslaget. 
Knäroten är fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen. Det är förbjudet att plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och/eller ta 
bort eller skada frön eller andra delar. Kommunen avser att söka dispens för att 
flytta plantor av knärot som är inom exploateringsområdena. Länsstyrelsen 
kommer att pröva frågan om dispens kan medges eller ej efter att kommunen 
kommit in med en ansökan om dispens. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge 
dispens från förbuden i 8 § Artskyddsförordningen om  

• det inte finns någon annan lämplig lösning och  
• dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 

hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

 

Båda punkterna måste vara uppfyllda för att dispens ska kunna medges. Om 
dispens inte medges kommer planen inte att kunna nyttjas för exploatering på de 
platser där knärot förekommer. Det är med andra ord avgörande att nödvändiga 
dispenser har erhållits senast innan planen antas för att den antagna planen ska 
vara genomförbar. 

 

Invasiva arter 

Jättebalsamin och blomsterlupin förekommer i området enligt observationer i 
Artportalen. Innan markarbeten görs ska det finnas en plan för hur spridning av 
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invasiva arter kan undvikas. Som kommunen själva skriver i planbeskrivningen: 
”Man kan undvika spridning av oönskade växter om man vid grävarbeten har 
kunskap om några arter och hur man ska hantera växtdelar och massor. 
Vägledning och information för säker avfallshantering finns på naturvårdsverkets 
webbplats.” 

 

Övrigt 

Det är bra att gamla tallar värnas och om ett område vid Siljansvägen kan skötas 
som äng. 

 

Kulturmiljö 

En arkeologisk utredning har utförts inom det aktuella området av Picea kulturarv, 
rapport 2018:4. Utredningen medföljer samrådshandlingarna som bilaga. Vid 
utredningen påträffades ett antal nya fornlämningar och så kallade övriga 
kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen 
(1988:950). För de fornlämningar som berörs av den kommande exploateringen 
måste en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning göras till Länsstyrelsen 
som avgör vilka arkeologiska åtgärder som krävs. 

 

Trafik 

 

Korsningsutformning 

I planbeskrivningen föreslås att korsningen Siljansvägen/Limhagsvägen byggs om 
till en cirkulationsplats. Plankartan förhindrar dock inte att nuvarande 
korsningsutformning behålls. Trafikverket bedömer att den nuvarande 
korsningsutformningen är tillräcklig och att en cirkulationsplats inte är lämplig 
utifrån de förutsättningar som har presenterats i planhandlingar och utredningar. 
Det är viktigt att kommunen för dialog med Trafikverket, som är väghållare för 
Siljansvägen, om en framtida korsningsutformning så att den lösning som planen 
föreslår är genomförbar. 

 

Trafiksäkerhet 

Det är viktigt att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter säkerställs i passager 
och korsningspunkter inom planområdet samt utanför planområdet för att skapa 
trafiksäkra gång- och cykelförbindelser till viktiga målpunkter, till exempel till 
Leksands centrum. Det är också viktigt att kapaciteten/ framkomligheten för 
biltrafik inte försämras i korsningspunkter på ett sådant sätt att det i sin tur 
medför bristande trafiksäkerhet när oskyddade trafikanter ska passera i anslutning 
till korsningspunkterna. 

 

Tillgänglighet 

Gator och annan allmän plats inom planområdet som kan komma att användas av 
oskyddade trafikanter bör göras tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets Tillgänglighet på 
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allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2, som innehåller föreskrifter och allmänna 
råd. Allmän plats bör därför redan i detaljplaneskedet planeras för att kunna 
uppfylla till exempel lutningar och breddmått på allmän plats. Med tanke på att 
planområdet ligger i en sluttning är det särskilt angeläget att förhålla sig till detta. 

 

Hälsa och säkerhet 

Planbeskrivningen bör kompletteras med beskrivning av telemasten (E1), t.ex. om 
avvägningar som gjorts för val av plats och säkerhetsavstånd till närliggande 
bostäder med tanke på eventuell risk för nedfallande föremål/is och strålning.  

 

I planbeskrivningen nämns att vägreservatet för den så kallade Limalänken norr 
och öster om planområdet finns utpekat i översiktsplanen. Det framgår dock inte 
av planbeskrivningen vilka anpassningar som görs av planförslaget för att en 
framtida ny väg direkt norr om planområdet enligt översiktsplanen fortfarande ska 
vara möjlig att genomföra, t.ex. med hänsyn till trafikbuller. 

 

Planbestämmelser 

Av planbeskrivningen framgår att huvudmannaskapet är uppdelat på kommunalt 
respektive enskilt huvudmannaskap för olika delområden av allmän plats. Detta 
bör enligt Boverket regleras med bokstaven ”a” på plankartan (följt av ett index), 
enligt de senaste allmänna råden om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 
2020:6) som en egenskapsbestämmelse alternativt enligt de innan dess gällande 
allmänna råden (BFS 2014:5, DPB 1) som en administrativ bestämmelse. 

 

Lydelsen av bestämmelsen om högsta nockhöjd är ”Högsta nockhöjd är 10 meter”. 
Eftersom det förekommer olika nockhöjder i olika bostadskvarter inom 
planområdet vore ”Högsta nockhöjd i meter” en lämpligare lydelse av 
bestämmelsen i bestämmelselistan. 

 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

” 

Kommentar:  
 

Miljökvalitetsnorm 

Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormen för Siljan. Risken för att dagvatten från området skulle 
förorena vattenskyddsområdet (som ej är i bruk längre) tillika naturreservatet 
sydväst om planområdet bedöms vara låg. Nedan följer en mer omfattande 
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beskrivning av de faktorer som denna bedömning bygger på, d.v.s. hur 
eventuella föroreningar i dagvattnet ska hanteras samt hur de kan komma att 
påverka recipienten Siljan. Planbeskrivningen ska kompletteras med denna 
information.   

Den typ av område som en utbyggnad av Lummerhöjden innebär genererar 
dagvatten med en relativt låg föroreningsgrad, och därför har det inte förts 
diskussioner om att ha extra krav på dagvattenrening här jämfört med andra, 
liknande områden. Genom ett medvetet val av systemlösning för området byggs 
stråk och ytor in där rening av dagvatten är avsett att ske via sedimentering, 
fastläggning och infiltration i svackdiken, i översilnings- och fördröjningsytor 
uppströms i området samt i den stora fördröjningsytan längs 
Siljansvägen. Respektive fastighetsägare ska också, i enlighet med Leksands 
kommuns förslag till dagvattenprogram, fördröja de första 10 mm i varje regn 
innan avledning till de allmänna dagvattensystemen sker.  

Merparten av allt dagvatten ska avledas via ledningar och diken till 
fördröjningsytor och slutligen hamna i den fördröjnings- och infiltrationsyta som 
ligger i områdets södra spets, mellan Siljansvägen och Limhagsvägen (GATA1). 
Trög avrinning i breda diken med flacka slänter medför att större partiklar 
sedimenterar varvid partikelbundna föroreningar avskiljs. I gräsbevuxna diken 
kan även växtupptag erhållas. På några platser inom området saktas vattnet 
upp ytterligare i fördröjnings- och översilningsytor. Två av dessa är förlagda i 
områden med befintliga våtmarker vilket ger den dubbla nyttan dels att dessa 
bevaras och dels att det dagvatten som leds till våtmarkerna genomgår ett 
reningssteg. På sträckor där terrängen medför att dikens längslutning blir för 
hög för att trög avrinning ska erhållas har meandring samt tvärgående vallar 
föreslagits för att sänka hastigheten. Den stora fördröjningsytan längs med 
Siljansvägen har ett utlopp som regleras så att normerade regn infiltrerar i de 
naturliga jordlagren varvid filtrering, adsorption och växtupptag sker. Området 
är sandigt och har hög genomsläpplighet. Med tiden kommer dock ytlagret i de 
lägst liggande delarna där vatten ofta blir stående att sättas igen av 
småpartiklar som följer med dagvattnet vilket kan ge tillfälliga vattensamlingar. 
Skötsel, underhåll och förnyelse av denna yta kommer att ske utifrån behov. 
Rutiner för detta kommer att tas fram.  

Sett till ytavrinning avvattnas området i huvudsak västerut mot Siljan. Vatten 
som infiltrerar ner i de genomsläppligare jordlagren kommer att följa 
grundvattenströmningens riktning. Denna är inte känd men infiltrationen sker 
200-300 m från vattenskyddsområdets yttre begränsning. Vattenskyddsområdet 
samt tillstånd för uttag ska upphävas. Denna vattentäkt har inte använts sedan 
de nya vattentäkterna tagits i drift. 

Siljan har måttlig ekologisk status till följd hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
då sjön är reglerad för vattenkraft och konnektiviteten i vattendraget är dålig. 
Den planerade exploateringen kommer inte att ha någon påverkan på de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna.  

I ett tidigt skede genomfördes en beräkning av föroreningsbelastning av området 
innan och efter exploatering. Vid denna beräkning kunde konstateras att 
föroreningsbelastningen efter exploatering ej överskred riktvärdesgruppens 
föreslagna riktvärden, 1M, som avser direktutsläpp till mindre sjöar och 
vattendrag. Åtgärderna bedöms dock vara tillräckliga med tanke på skalan på 
den planerade exploateringen samt att recipienten är en större sjö med ett stort 
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tillrinningsområde. Siljans status med avseende på näringsämnen klassas 
som hög (dvs. inte något problem) och av de prioriterade ämnen som klassats är 
det endast bromerad difenyleter och kvicksilver som inte har god status (vilket är 
ett generellt problem i hela Sverige).   

Planbeskrivningen ska kompletteras med beskrivning av hur rening av 
dagvatten från bostadshusen och andra fastigheter och parkeringsytor inom 
planområdet är tänkt att ske.  

  

Vatten och avlopp  

2019 rustades Leksands Avloppsreningsverk (ARV) i Övermo och byggdes 
om med större kapacitet. Dimensioneringen av verket har ökat från 15000 PE till 
19000 PE. Vid framtida behov och efter ny ansökan om tillstånd kan verkets 
byggas om och tas i drift för 22000 PE. Verket belastades 2020 avseende BOD 
med; årsmedel: 6571 PE, 90:e percentilen: 10071 PE samt max: 14771 PE. 2020-
års leverans av vatten till kund inom Leksands kommun uppgick till c:a 30 % av 
årsdygnsmedelvärde (m3) i förhållande till gällande vattendomar.  

Vattenkapaciteten är tillräcklig för tillkommande exploateringsområden och 
kommunens planerade VA-utbyggnad.  

  

Systembeskrivning dagvatten och skyfall 
Avledning av dagvatten och skyfall (normerat regn inom området: fylld ledning 
2-års regn och marknivå 10-års regn samt skyfall 100-års regn (båda 
uppräknade med en klimatfaktor 1,3)) sker i huvudsak genom samma 
systemlösning. Avledning av skyfallsregn i dike och fördröjningsyta parallellt 
med Siljansvägen och Leksand Sommarlands parkering har sådan höjdsättning 
att vattnet ska hållas kvar inom dessa sträckor. Befintliga vägtrummor som 
avleder Trafikverkets vatten från Siljansvägen kommer inte att nyttjas för regn 
upp till 100-årsregn efter planens genomförande. 

  

Skyfall 
LVAB har ledningsrätt på dagvattenledningen ut till Siljan avseende det 
normerade regnet. I planen har vallen längs med Siljansvägen getts en lägsta 
nivå och utbredning för att säkerställa att den är tillräcklig för 
skyfallsavledningen.   

I dag avvattnas större delen av exploateringsområdet via ett flertal trummor 
under väg 920. När exploateringen av området är genomförd kommer största 
delen av områdets avrinning vid skyfall (upp till 100-års regn) att samlas upp i 
planområdets största infiltrationsyta för att fördröjas och infiltreras. 
Infiltrationsytan avvattnas vid behov via dagvattenledningen. 

Syftet med dagvattenrapport (PM) som bifogades planhandlingen var 
att identifiera svagheter/risker. Riskerna redovisades med förslag på åtgärder, 
och dessa har inarbetats i planförslaget. 

Risken för erosion av vallen bör vara låg då vallen konstrueras med tätt material 
som erosionsskyddas med växtlighet.  

Åtgärdsförslagen kompletterar varandra och beräknas sammantaget kunna 
hantera ett framtida 100-årsregn utan att vatten bräddas mot Siljansvägen. 
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Enligt beräkning med hjälp av en digital modell ska den höjd och bredd som diket 
och fördröjningsmagasinet har getts i detaljplanen vara tillräckliga för att 
undvika bräddning av dagvatten mot Siljansvägen. 

  

Höjdmodell 

Modellen för höjdsättning togs fram bl.a. för att säkerställa att skyfallsvägar inte 
påverkade grundläggning och avledning. Höjdsättningsmodellen är tänkt att 
användas som stöd vid bygglov. 

 

Trafiksäkerhet 

Detaljplanen ger möjlighet att lägga vallen så att släntfoten hamnar 8-11 meter 
från vägkant, men kommunen ska se över en eventuell justering av vallen för att 
säkerställa att släntfoten hamnar minst 10 meter från vägkant. Vad gäller 
trafiksäkerhet ur ett siktperspektiv kommer vallen ej att skymma sikten för 
fordon i korsningen Siljansvägen/Limhagsvägen (GATA1) utan sikten kommer 
att vara mycket god och kommunen bedömer inte att någon justering av vallens 
höjd behöver göras. Vallen kommer inte att medföra skadligt tryck mot vägen. 
Planbeskrivningen ska kompletteras med en skrivelse som förtydligar detta. 

Kommunen håller med om att det är viktigt att trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter säkerställs i passager och korsningspunkter och detta har beaktats i 
framtagandet av detaljplanen. I dialog med Trafikverket har kommunen lyft 
fram vikten av att skapa en trafiksäker passage över Siljansvägen, men då 
Trafikverket har bedömt att nuvarande anslutning är tillräcklig har kommunen 
hittills fått nej till alla sådana åtgärder. 

Nuvarande korsning såväl som GC-passage är utformade i enlighet med 
Trafikverkets synpunkter. 

 

Trafikbuller 

Bullerutredningen har studerat bullernivåerna för år 2040 med och utan 
sommartid samt för varje våningsplan (bilaga 5-8).  
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I utredningen har ljudnivå vid fasad beräknats för varje våningsplan för 
framtidsfallen. I bilagorna 5-8, som redovisar framtidsfallen, visas de högsta 
dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid fasad som hexagoner vid fasaderna. Talet i 
hexagonen visar högsta ljudnivå vid någon våning, det kan alltså vara högst 
ljudnivå på entréplan för en beräkningspunkt men högst på andra våningen för 
en annan beräkningspunkt, därmed skrivs ”någon våning” och inte en specifik 
våning. För att kunna läsa talen i hexagonerna måste man zooma in ordentligt 
på bilagorna. Ljudnivån 1,5 m över mark redovisas som olikfärgade fält. I bilaga 
7.1 och 8.1 visas endast ljudnivån 1,5 m över mark för att förhindra att 
hexagonerna förhindrar läsningen av färgfälten. 

Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad uppgår till högst 60 dBA för 
prognosår 2040 med sommartrafik (det mest trafikintensiva alternativet). Detta 
innebär att riktvärdet vid bostadsfasad uppfylls. Bostäderna kan således 
planeras utan hänsyn till ljuddämpad sida och bostadsstorlek vid utformning av 
planlösningar.  

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en 
uteplats (enskild eller gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA 
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (dag/kväll) uppfylls. Majoriteten 
av tomterna erhåller stora ytor där riktvärdena för uteplats uppfylls. Därmed är 
förutsättningarna goda för anordning av uteplatser som klarar riktvärdena. För 
fem tomter erhålls små ytor som uppfyller riktvärdena för uteplats. För att 
erhålla större ytor på dessa tomter kan lokala bullerskyddsskärmar anordnas. 
Planbestämmelse om skärmar har införts.  

 

Korsningsutformning 

Kommunen har fört och avser att fortsatt föra dialog med Trafikverket gällande 
denna korsningsutformning. Trafikverket har avslagit kommunens önskemål 
gällande korsningstyp. Kommunen har önskat cirkulationsplats utifrån 
möjligheten att:  

• få mer trafik att välja Limhagsvägen (GATA1) till från RV70 (för att 
minska trafik på Siljansvägen)  
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• få en lägre hastighet i korsningspunkten vilket bidrar till mer trafiksäkra 
passager över väg 920 för oskyddade trafikanter. 

Detaljplanen lämnar utrymme för cirkulationsplats, då kommunen anser det 
viktigt att säkerställa att det finns möjlighet till en framtida förändring. Dialog 
förs även om förändrat huvudmannaskap för aktuell del av väg 920 som innebär 
att kommunen kan komma att överta väghållaransvaret i den aktuella 
korsningen. 

 

Tillgänglighet  

Synpunkten är noterad och tillgängligheten har också beaktats under 
framtagandet av detaljplaneförslaget. Då planområdet ligger i ett sluttande 
område är det dock omöjligt att för den norra lokalgatan (GATA3) helt följa de 
lutningar och mått som anges i Boverkets Tillgänglighet på allmänna 
platser BFS 2011:5 – ALM 2. För övriga gator inom planområdet följs dock de 
lutningar och mått som anges i Boverkets Tillgänglighet på allmänna 
platser BFS 2011:5 – ALM 2. Föreskrifterna och de allmänna råden i Boverkets 
Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2 gäller om det med 
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. Då 
Lummerhöjden är ett så pass kuperat område bedömer kommunen att det är 
orimligt att anse att föreskrifterna gäller fullt ut i detta område. 

I syfte att så långt som möjligt göra allmän plats tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, har mötes- och 
lekplatser placerats på de planaste delarna av planområdet. 

 

Naturmiljö – artskydd 

Leksands kommun har ansökt om dispens från artskyddet för att flytta knärot i 
samband med planläggningen för Lummerhöjden. Länsstyrelsen beslutade den 
6/10 2021 att ge Leksands kommun dispens från artskyddsförordningen för att 
flytta plantor av knärot i syfte att kunna genomföra detaljplanen.  

 

Kulturmiljö - fornlämningar 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning för de fornlämningar som berörs 
av den kommande exploateringen har lämnats till Länsstyrelsen. 

 

Hälsa och säkerhet - telemast 

Planbeskrivningen ska uppdateras med ett förtydligande av att den aktuella 
telemasten är befintlig och att avståndet till masten har tagits i beaktande vid 
placering av nya bostäder. Plankartan ska revideras så att byggrätten för 
telemast (E1) bättre överensstämmer med det bygglov som givits för den 
befintliga masten. 

 

Planbestämmelser 
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Plankartan ska uppdateras med en reglering av huvudmannaskapet på allmän 
plats samt med en revidering av lydelsen av bestämmelsen om högsta nockhöjd 
från ”Högsta nockhöjd är 10 meter” till ”Högsta nockhöjd i meter”. 

2. Lantmäteriet  
” 
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” 

Kommentar:  
Osäkra gränser i anslutning till kvartersmark 

Synpunkten är noterad. Osäkra gränser inom planområdet ska utredas och 
bestämmas. 

 

Gränser med 0,025 m kvalitet 

Synpunkten är noterad. Gränser med kvaliteten 0,025 m ska ses över och 
kontrollmätas.  
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Bildande av gemensamhetsanläggning 

Hur bildande av gemensamhetsanläggning går till har tydliggjorts i 
planbeskrivningen med följande skrivelse: ” Bildande av 
gemensamhetsanläggning görs genom en anläggningsförrättning som kan ansökas 
hos lantmäteriet av markägare som upplåter utrymme, delägande fastigheters 
ägare eller kommunen. I anläggningsförrättnigen blir alla delägande fastigheter 
sakägare i förrättningen.” 

 

Befintliga ledningsrätter saknas i grundkartan 

Synpunkten är noterad. Grundkartan ska uppdateras med befintliga 
ledningsrätter. 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med nedanstående tabell. I 
tabellen redogörs för de konsekvenser den aktuella planen innebär för varje 
fastighet. 

Fastighet/Rättighe
tshavare 

Fastighetsrättslig konsekvens 

Noret 2:27 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålen GATA1, GATA2, GATA3, GÅNG, 
CYKEL, PARK, NATUR, SKYDD, B, C, E, E1 och P. 

 

Områden markerade med GATA3 och andra gemensamma ytor 
föreslås att gemensamhetsanläggning upprättas. 

 

Mark för ändamålen bostäder och centrum kan avstyckas till en 
eller flera fastigheter.  

 

Del av fastigheten (figur 1 om ca 109 kvm) som i detaljplanen ska 
utgöra kvartersmark föreslås överförs till Noret 38:16 genom 
fastighetsreglering. 

 

Fastigheten belastas av vägservitut som är till förmån för Noret 
23:12 och 23:13 som i detaljplanen bedöms bli onyttig och bör 
kunna upphävas då nya lokalgator planeras och fastigheterna 
kommer att ansluta direkt till de nya gatorna.  

 

Ett u-område är utlagt i detaljplanen föra allmännyttiga 
underjordiska ledningar. 
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Befintlig ledningsrätt för fjärrvärme (2029–3003.A) bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

 

Befintlig ledningsrätt för vatten och avlopp (2029–3120.A) 
bedöms inte påverkas av planförslaget. 

 

Befintligt arrendeavtal för telemast tecknat med TeliaSonera 
Mobile Networks AB bedöms inte påverkas av planförslaget. 

 

Noret 3:22 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålen NATUR och E. 

 

Noret 7:19 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålen GATA2, GATA3, GÅNG, CYKEL, 
NATUR, SKYDD, B och E. 

 

Mark för ändamålen bostäder och centrum kan avstyckas till en 
eller flera fastigheter.  

 

Noret 13:13 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålen GATA1, GATA2, GATA3, GÅNG, 
CYKEL, NATUR, B och E. 

 

Mark för ändamålen bostäder och centrum kan avstyckas till en 
eller flera fastigheter.  

 

Områden markerade med GATA3 och andra gemensamma ytor 
föreslås att gemensamhetsanläggning upprättas. 

 

Befintlig ledningsrätt för fjärrvärme (2029–3003.A) bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

 

Befintlig ledningsrätt för vatten och avlopp (2029–3120.A) 
bedöms inte påverkas av planförslaget. 

 

Noret 27:50 Befintlig ledningsrätt för fjärrvärme (2029–3003.A) bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

 

Befintlig ledningsrätt för vatten och avlopp (2029–3120.A) 
bedöms inte påverkas av planförslaget. 

 

Noret 27:53 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålen GATA2, NATUR, SKYDD och B. 
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Mark för ändamålen bostäder och centrum kan avstyckas till en 
eller flera fastigheter.  

 

Områden markerade med GATA3 och andra gemensamma ytor 
föreslås att gemensamhetsanläggning upprättas. 

 

Noret 23:12 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålet B. 

 

Fastigheten bör ingå i gemensamhetsanläggning om sådan bildas 
för gemensamma anläggningar. 

 

Befintligt servitut avseende väg som belastar Noret 2:27 bedöms 
bli onyttiga och bör kunna upphävas då nya lokalgator planeras 
och fastigheterna kommer att ansluta direkt till de nya gatorna.  

Noret 23:13 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålet B. 

 

Fastigheten bör ingå i gemensamhetsanläggning om sådan bildas 
för gemensamma anläggningar. 

 

Befintligt servitut avseende väg som belastar Noret 2:27 bedöms 
bli onyttiga och bör kunna upphävas då nya lokalgator planeras 
och fastigheterna kommer att ansluta direkt till de nya gatorna. 

Noret 38:16 För fastigheten innebär planförslaget att markanvändningen 
kommer bestå av ändamålet B. 

 

Del av fastigheten (figur 1 om ca 109 kvm) som i detaljplanen ska 
utgöra kvartersmark föreslås överförs från fastigheten Noret 2:27 
genom fastighetsreglering. 

 

Områden markerade med GATA3 och andra gemensamma ytor 
föreslås att gemensamhetsanläggning upprättas. 

 

Befintligt servitut avseende väg som belastar angränsande 
skogsskiften bedöms bli onyttiga och bör kunna upphävas då nya 
lokalgator planeras och fastigheterna kommer att ansluta direkt 
till de nya gatorna. 

Befintlig ledningsrätt 
för fjärrvärme (2029–
3003.A) 

Bedöms inte påverkas av planförslaget. 
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Otydlig redovisning av markanvisningsavtal och exploateringsavtal 

Planbeskrivningen ska kompletteras med en redovisning av innehållet i de 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal som ska tecknas, se kap. 3.3 
Avtalsfrågor. 

 
 

3. Trafikverket 

” 

 

Befintlig ledningsrätt 
för vatten och avlopp 
(2029–3120.A)  

Bedöms inte påverkas av planförslaget. 
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” 

Kommentar:  
 

Buller 

Bullerutredningen har studerat bullernivåerna för år 2040 och det sommartid, 
då trafiken från Leksands Sommarland är som störst. I tabellen visas en 
sammanställning över trafiksiffrorna som använts i beräkningarna. 
Trafiksiffrorna för Siljansvägen och Limhagsvägen (GATA1) år 2020 utan 
sommartrafik avser resultat från trafikmätningar som utförts av Leksands 
kommun under hösten år 2020. För sommartrafiken har Leksands kommun 
bedömt att Leksand sommarland bidrar till ca.1400 ytterligare fordonsrörelser 
på Siljansvägen, utöver den normala trafiken. För år 2040 har Siljansvägen 
räknats upp enligt Trafikverkets EVA-modell. Data för Limhagsvägen (GATA1) 
har hämtats från en bullerutredning som utförts år 2018 för förskolan Myran. 
Utredningen har tagit höjd för en stor trafikökning på Limhagsvägen. För både 
Siljansvägen och Limhagsvägen år 2040 så ingår fordonsrörelserna som 
planområdet förväntas alstra, vilket totalt är ca 1700 fordonsrörelser. Trafik 
inom planområdet har beräknats på 7 fordonsrörelser på dygn för enbostadshus 
och 4 fordonsrörelser per dygn för flerbostadshus. 
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Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad uppgår till högst 60 dBA för 
prognosår 2040 med sommartrafik (det mest trafikintensiva alternativet). Detta 
innebär att riktvärdet vid bostadsfasad uppfylls. Bostäderna kan således 
planeras utan hänsyn till ljuddämpad sida och bostadsstorlek vid utformning av 
planlösningar.  

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en 
uteplats (enskild eller gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA 
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå (dag/kväll) uppfylls. Majoriteten 
av tomterna erhåller stora ytor där riktvärdena för uteplats uppfylls. Därmed är 
förutsättningarna goda för anordning av uteplatser som klarar riktvärdena. För 
fem tomter erhålls små ytor som uppfyller riktvärdena för uteplats. För att 
erhålla större ytor på dessa tomter kan lokala bullerskyddsskärmar anordnas. 
Planbestämmelse om skärmar har införts.  

 

Systembeskrivning dagvatten och skyfall  

Avledning av dagvatten och skyfall (normerat regn inom området: fylld ledning 
2-års regn och marknivå 10-års regn samt skyfall 100-års regn (båda 
uppräknade med en klimatfaktor 1,3)) sker i huvudsak genom samma 
systemlösning. Avledning av skyfallsregn i dike och fördröjningsyta parallellt 
med Siljansvägen och Leksand Sommarlands parkering har sådan höjdsättning 
att vattnet ska hållas kvar inom dessa sträckor. 

Befintliga vägtrummor som avleder Trafikverkets vatten från Siljansvägen 
kommer inte att nyttjas för regn upp till 100-årsregn efter planens 
genomförande.  
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Skyfall  

LVAB har ledningsrätt på dagvattenledningen ut till Siljan avseende det 
normerade regnet. I planen har vallen längs med Siljansvägen getts en lägsta 
nivå och utbredning för att säkerställa att den är tillräcklig för 
skyfallsavledningen.  

I dag avvattnas större delen av exploateringsområdet via ett flertal trummor 
under väg 920. När exploateringen av området är genomförd kommer största 
delen av områdets avrinning vid skyfall (upp till 100-års regn) att samlas upp i 
planområdets största infiltrationsyta för att fördröjas och infiltreras. 
Infiltrationsytan avvattnas vid behov via dagvattenledningen.  

Syftet med dagvattenrapport (PM) som bifogades planhandlingen var att 
identifiera svagheter/risker. Riskerna redovisades med förslag på åtgärder, och 
dessa har inarbetats i planförslaget.  

Risken för erosion av vallen bör vara låg då vallen konstrueras med tätt material 
som erosionsskyddas med växtlighet.  

Åtgärdsförslagen kompletterar varandra och beräknas sammantaget kunna 
hantera ett framtida 100-årsregn utan att vatten bräddas mot Siljansvägen. 
Enligt beräkning med hjälp av en digital modell ska den höjd och bredd som diket 
och fördröjningsmagasinet har getts i detaljplanen vara tillräckliga för att 
undvika bräddning av dagvatten mot Siljansvägen.  

Dimensionerna på de nya vägtrummor som avses avleda dagvatten respektive 
skyfall överensstämmer med områdets behov och dessa trummor kommer inte 
att avleda dagvatten till Trafikverkets diken och trummor. 

 

Vall 

Vallen ska uppföras till en höjd om minst +198,1 m.ö.h. och högst + 198,8 m.ö.h. 
Den naturliga marknivån där vallen ska placeras varierar idag mellan drygt + 
197 och drygt + 198. Den har utformats i samråd med vägprojektör och ska inte 
skymma sikten i korsningen. Den kommer att placeras med god marginal mot 
vägkroppen och utformningen/utbredningen framgår tydligt i den bilagda 
illustrationen.  

 

Dike 

Det finns många föreslagna diken i området men antagligen menar Trafikverket 
fördröjning söder om Limhagsvägen (GATA1). Fördröjningen ska inte ske i 
vägdiket, utan ska avskiljas från detta.  

 

Anslutning Limhagsvägen (GATA1, förbindelsevägen) 

Trafikverket har avslagit kommunens önskemål gällande korsningstyp. 
Kommunen har önskat cirkulationsplats utifrån möjligheten att:  

• få mer trafik att välja Limhagsvägen (GATA1) till från RV70 (för att 
minska trafik på Siljansvägen)  

• få en lägre hastighet i korsningspunkten vilket bidrar till mer trafiksäkra 
passager över väg 920 för oskyddade trafikanter. 
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Detaljplanen lämnar utrymme för cirkulationsplats, då kommunen anser det 
viktigt att säkerställa att det finns möjlighet till en framtida förändring. Dialog 
förs även om förändrat huvudmannaskap för aktuell del av väg 920 som innebär 
att kommunen kan komma att överta väghållaransvaret i den aktuella 
korsningen. 

Nuvarande korsning såväl som GC-passage är utformade i enlighet med 
Trafikverkets synpunkter. 

 

Väghållarskap 

Dialog gällande eventuella förändringar av väghållningsgräns pågår. 
 

Synpunkter på trafik utifrån trafikutredningen 

Nuvarande utformning av såväl korsning som passager är i enlighet med det 
Trafikverket godkänt med kännedom och insikt i kommunens utvecklingsplaner. 
Kommunen har under lång tid fört dialog med trafikverket under vilken 
kommunen har redovisat sina övergripande utvecklingsplaner och strategier vad 
gäller trafik. Den nuvarande utformningen, som kommunen har fått tillstånd till, 
påverkar inte kapaciteten på vägen. 

 

4. Dala Vatten och Avfall AB 
” 
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” 

Kommentar:  
Bildande av gemensamhetsanläggningar för exempelvis gemensamma miljörum 
möjliggörs i planen. 

Hållbarhetsprogrammet för Lummerhöjden togs fram i tidigt i processen i syfte 
att i ett tidigt skede beskriva vad hållbarhet kan vara i just det här området. 
Någon revidering av detta dokument bedöms inte vara nödvändigt för den 
fortsatta planprocessen. Dalavatten och avfall kan själva ta initiativ till olika 
avfallsförebyggande åtgärder utan att det behöver nämnas i 
hållbarhetsprogrammet. 

 

5. Brandkåren Norra Dalarna 
”Sedan Samhällsutvecklingen i Leksands kommun anhållit om BRANDS yttrande får vi 
meddela följande: 
 
 • Grupp 2 – bebyggelse (insatstid normalt under 20 minuter):  

- Bostadsområde och flerfamiljshus i tre våningar och lägre (friliggande).  
- Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids- och grupphusbebyggelse.  
- Större byar och gårdssamlingar.  
- Enstaka större industrier.  
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Vilket medför att byggnader över 3 våningar (BBR 5:323) kräver ett avskilt trapphus, Tr 2 
(BBR 5:245)  
• 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 angreppspunkt och räddningstjänstens uppställningsplats blir 
för långt krävs att särskild räddningsväg anordnas för att säkerställa räddningstjänstens 
tillgång till byggnaden.  
 
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild 
räddningsväg anordnas. Räddningsväg ska vara skyltad och anpassas för 
räddningstjänstens fordon med avseende på till exempel fri höjd, marklutning, bredd, 
svängradie och bärighet så att räddningstjänstens större fordon kan ta sig fram.  
 
Exempel på vanligt förekommande mått och krav på räddningsvägar är:  
 

• bredd på körbanan: minst 3 m  
• vertikalradie: minst 50 m  
• fri höjd (avser såväl byggnader som växtlighet): 4 m  
• tåla axeltryck: minst 100 kN  
• högsta längslutning: 8 %  
• högsta tvärfall: 2 %.  

 
Utöver dessa krav behöver räddningsvägen anpassas efter de svängradier som krävs för 
räddningstjänstens höjdfordon eller släckfordon. En räddningsväg ska även skyltas för att 
vägleda räddningstjänsten samt förses med skyltning som förhindrar att bilar eller andra 
hinder försvårar framkomsten för räddningstjänsten. En räddningsväg behöver även 
vinterväghållas.  
 
• 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 10 l/sek alternativt 20 l/sek (600 l /min alt. 1200 l/min) beroende på valet av 
maximalt våningsantal i området. 600 l/min gäller för högst tre våningar och 1200l/min 
gäller för bostadshus över 3 våningar.  
 
• Riskhänsyn Inga utpekade farligt godsleder väg/järnväg eller industrier finns i 
närområdet som påverkar riskhänsynen i denna etablering. Avstånd från planområdet till 
järnväg och riksväg 70 (som är FGled) uppgår till över 1000 meter, vilket innebär att inga 
skyddsåtgärder behöver vidtas med anledning av detta.”  
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Kommentar:  
DVAAB har i samband med projekteringen av områdets vatten- och 
avloppsförsörjning varit i kontakt med Brandkåren norra Dalarna och man har 
då kommit överens om att det räcker med den brandpost som sitter i Myrans 
tryckstegring. Det har också byggts en vattenledning över Käringberget till en ny 
brandpost i Norra delen av Limhagens industriområde enligt överenskommelse 
med brandkåren. 

Eftersom Lummerhöjden byggs på kuperad mark har det på vissa ställen inom 
planområdet inte gått att hålla en maxlutning på 8 %. I förslagets planerade 
gatunät förkommer av denna anledning gatulutningar på drygt 8 % (max 8,3 
%). Kommunen bedömer dock att detta inte bör orsaka problem och att 
räddningstjänstens fordon kommer kunna ta sig fram. 

6. Skanova 

” 

” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

7. Sara W 
” 

” 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. Kommunen vill dock framhålla att förslag till detaljplan 
för Lummerhöjden inte är en ersättare till förslag till detaljplan för Åkerö 
brofäste. Detaljplanerna ska tillgodose olika bostadsbehov.  

Kommunen bedömer att Åkerö kommer att vara tilltalande att färdas igenom 
även efter att den bebyggelse som möjliggörs genom detaljplan för Åkerö 
brofäste har tillkommit.  

jqvist
Färgmarkering
Sara W 
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Förslag till detaljplan för Lummerhöjden medger byggnation av byggnader med 
maximalt tre till fyra våningar och förslag till detaljplan för Åkerö brofäste 
medger byggnation av byggnader med upp till sex våningar.  

8. Åke Danielsson 
” 

 ” 

Kommentar:  
Synpunkten är noterad. Detaljplanen för Lummerhöjden tas fram för att bidra 
till uppfyllandet av kommunens Vision 2025 där målet är 18 000 invånare år 
2025. Kommunen har tagit fram en bostadsförsörjningsplan för att visa hur 
kommunen kan planlägga för bostäder för att nå visionens mål om antal 
invånare och där anges att Lummerhöjden kan rymma 200 småhus och 80 
lägenheter i flerbostadshus.  

Enligt Leksands kommuns översiktsplan ska bebyggelsen i Lummerhöjden 
anpassas till terrängen och följa topografin. Karaktären ska vara ”hus och vägar 
i natur” och grönstråk ska lämnas för att möjliggöra passage för friluftslivet. För 
att åstadkomma en större variation får gärna en blandning av villor och 
flerbostadshus förekomma. Alla dessa faktorer innebär tillsammans att endast 
en viss exploateringsgrad är möjlig.  

Kommunen arbetar utifrån översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanen i 
arbetet med att ta fram detaljplanen för Lummerhöjden. 

jqvist
Färgmarkering
Åke Danielsso

jqvist
Färgmarkering
on 
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9. Post Nord 
” 

 
” 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. Placering av postlådor är inget som regleras i 
detaljplanen men informationen har noterats och kommunen kommer att ha med 
önskemålet vid exploatering av området. 
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10. Leif Larsson 
” 

” 

Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. En förlängning av den nuvarande cykelvägen fram 
till Limavägen ingår i kommunens cykelplan. 

Anläggning av skidspår möjliggörs i detaljplanen i och med att de områden som 
planläggs som NATUR kan användas för rekreation, till exempel skidspår eller 
motionsspår. Någon anläggning eller upprustning av skidspår kommer 
emellertid inte att ske i kommunens regi. 

Synpunkterna gällande att kurvan är dåligt doserad samt gällande vägskyltning 
har noterats och har vidarebefordrats till ansvarig avdelning inom kommunen. 

Höjd och placering av punkthusen har baserats på ställningstaganden kring 
social hållbarhet. Strukturen av olika boendeformer på Lummerhöjden är 
planerad för att vara socialt hållbar. Det innebär bland annat att det ska vara en 
blandning av olika boendeformer så att det inte skapas utpräglade kluster av till 

jqvist
Färgmarkering
 Leif Larsson 
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exempel flerfamiljshus, villor etc. Att blanda olika former av boenden innebär att 
dessa måste samspela med varandra och då är till exempel stora avvikelser på 
byggnadshöjder något som kan skapa obalans i gestaltningen. För att 
Lummerhöjden ska vara socialt hållbart över tid bygger planeringen på att de 
olika utbyggnadsetapperna består av så många olika boendeformer som medges 
inom respektive etapp. 

11. Ulf Ivarsson 

” 

 
” 

Kommentar:  
Din synpunkt är noterad. Kommunen kan via upphandling ställa krav på att 
”byggtrafik” ska välja specifika vägar, exempelvis Limhagsvägen (GATA1). 
Färdigställande av anslutning till Riksväg 70 från Limhagsvägen är inte möjlig 
innan byggnationen i Lummerhöjden planeras påbörjas. 

Generellt förbud för tung trafik på Siljansvägen är inte möjligt eller lämpligt. 
Kommunen har under året valt att förlänga 40-sträckan längs Siljansvägen för 
att minska trafikstörningar. 

Limhagsvägen är byggd i syfte att ta trafiktryck från Siljansvägen i och med att 
den erbjuder ett alternativ till RV 70. 

12. Thomas Jansson, Camilla Andelius, Kjell och Anna-Lisa 
Jansson 

 

jqvist
Färgmarkering
 Ulf Ivarsson 

jqvist
Färgmarkering
Thomas Jansson, Camilla Andelius, Kjell och Anna-Lisa Jansson 
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” 

 

” 
 
Komplettering till ovanstående yttrande inkom 2021-05-30.  
” 
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” 

Kommentar:  
Kompletterande yttrande 

Kommunen har förståelse för att detta innebär en stor och ovälkommen 
förändring för er del. För att säkerställa ett större avstånd mellan er fastighet 
och ny bebyggelse har ett 27 meter brett släpp med användningen Allmän plats 
NATUR lagts mellan er fastighet och området för ny bebyggelse (gult B-område) 
väster om er fastighet. Ny bebyggelse väster om er fastighet kan som följd av 
detta inte uppföras närmre än 30 meter från er fastighetsgräns. Även norr om er 
fastighet, på andra sidan kvartersgatan, lämnas en bit naturmark för att 
undvika att ny byggnation kan ske, som allra närmast, 18 meter från er 
fastighetsgräns och 33 meter från ert bostadshus. 

Fråga 1: Blir det en belyst gångväg i närheten av stugan mellan oss 
och Noret 31:8? 
I dagsläget kommer inte någon gång och cykelväg att anläggas mellan era 
fastigheter och det kommer då heller inte att sättas upp någon belysning. Gång- 
och cykelvägen mellan Lummerhöjden och som knyter ihop befintlig gc-väg mot 
värmeverket byggs öster om fastigheten Noret 31:8. 

Fråga 2: På bilden och kartan ser man att kvartersvägen kommer att 
gå nära våra hus. I hörnet mot busshållplatsen och 
kvartersgrannarna så har vi ett utedass ca 6 meter från vägen. Hur 
ställer ni er till det? Måste vi ansluta oss till kommunalt avlopp eller 
installera en förbränningstoa? Idag har vi endast sommarvatten i 
stugan. 

Enligt kommunens miljöinspektör kan utedasset få vara kvar under 
förutsättning att det sköts så att det inte orsakar olägenhet. Latrinkärlet ska 
lämnas på ÅVC. Om ni komposterar detta själva krävs anmälan om ”eget 
omhändertagande av latrin” till miljökontoret på kommunen. 
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Fastigheter inom detaljplaneområdet för Lummerhöjden kommer att ingå i ett så 
kallat ”verksamhetsområde” med ledningsnät för spillvatten (avloppsvatten), 
färskvatten samt dagvatten. Dala Vatten & Avfall AB kommer att kräva att 
fastigheten Noret 38:16 anslutas till avloppsnätet. Kommunen kommer heller 
inte att bevilja tillstånd för egen avloppsanläggning för den berörda fastigheten. 
Däremot är det frivilligt att ansluta fastigheten till vattennätet. Samma gäller för 
anslutning till dagvattennätet under förutsättning att fastigheten har en lösning 
som säkerställer att dagvattnet tas om hand på ett betryggande sätt inom den 
egna fastigheten. Anslutningsavgiften till avloppsnätet är enligt 2022 års taxa 
173 702,20 inklusive moms plus 3 999:- i förbrukningsavgift per år. 
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är 245 482,90 inkl. moms plus 
förbrukningsavgift på årligen 3 999:- för spillvattnet. Anslutningsavgiften för 
vatten, avlopp och dagvatten är 299 342,00 inkl. moms plus förbrukningsavgift 
på årligen 3 999:- för spillvattnet. 

Fråga 3. Angående infart till Noret 38:16. Vad innebär detta? Kommer 
det att anordnas någon typ av parkering intill vår tomt? Vad innebär 
enskilt huvudmannaskap i det här fallet?  

Framöver kommer ni att kunna ansluta till er fastighet via den kvartersgata som 
ska byggas parallellt med Limhagsvägen (GATA1) i direkt anslutning till 
fastighetens norra sida. Kommunen kommer att på den av er anvisade platsen 
tillskapa ny infart från kvartersgatan till er fastighet. Infarten kan vara i form 
av en parkeringsyta för upp till två bilar i bredd eller som början av en väg in på 
er fastighet motsvarande 10 meter från fastighetsgräns. 

Enskilt huvudmannaskap innebär att samtliga fastighetsägare som använder 
gatan för att ta sig till och från respektive fastighet blir andelsägare till gatan. 

Fråga 4: Innebär detta att det leds mycket vatten från omgivningen 
(till exempel busshållplatsen) till fördröjningsområdet ovanför vår 
fastighet? Vad innebär detta för vår vattenkvalité i vår brunn? Vi 
kanske inte kommer att ha något vatten i brunnen på grund av 
dräneringar för byggnationen runt vår fastighet? Måste vi ansluta 
oss till kommunens VA för att ha tillgång till vatten? Vi ser fram emot 
ett förslag från kommunen på en bra och förmånlig lösning av VA 
frågan. 

Om exploateringen av området skulle påverka den grävda brunnens vatten i 
form av kvalitet eller tillgång är det kommunens ansvar att åtgärda detta.   

En grävd brunn kan vara känsligare för förändringar i omgivningen. För att 
vara helt säker på god vattenkvalitet utan avbrott bör fastigheten anslutas till 
verksamhetsområdets vattennät. 

Dala Vatten & Avfall AB har inte rätt att justera taxan till enskild 
fastighetsägare.  

Fråga 5: Vad innebär det för oss? Det kommer att bli stor skillnad i 
vår ”sommarhusupplevelse ensam i skogen” och dessa bullernivåer. 
Skulle vara rimligt att vi får ett bullerplank mot tänkta vägen intill 
den del som är närmast vår stuga. 

Det har gjorts en bullerutredning och den visar på att planerad byggnation av 
fastigheter betydligt närmare Limhagsvägen (GATA1) än Noret 38:16 har värden 
som ligger under den norm som krävs för bostäder. Är det så att utformningen 
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av detaljplanen leder till att riktvärdena för buller överskrids är kommunen 
skyldig att bygga till exempel bullerplank eller ge bidrag till fönsterbyte. I 
detaljplanen möjliggörs uppförande av bullerplank längs er fastighets norra sida 
– mellan era bostadshus och den nya gatan – genom bestämmelsen n3 ”Marken 
får förses med bullerplank”. Även om riktvärdena för buller inte överskrids, och 
kommunen alltså inte blir skyldig att åtgärda detta, kan ni inom området där 
bestämmelsen n3 gäller uppföra ett bullerplank om ni vill.  

Fråga 6: Föreslås vi att byta fönster på stugan för att slippa 
lågfrekvent buller? Vi har inte treglasfönster. 

Framgår av svaret på fråga 5. 

Fråga 7: Vi kommer alltså att få en liten kil mark av kommunen? 

Det stämmer att enligt detaljplaneförslaget ska en liten bit mark adderas till 
fastigheten Noret 38:16 för att fastighetsgränserna ska vara rationella och 
logiska. Värdet av ”kilen” är inte fastställd. Kostnaden för att åstadkomma den 
enligt detaljplanen föreslagna nya fastighetsindelningen kommer att bekostas av 
Leksands kommun. 

Fråga 8: När börjar byggandet? Vad/var börjar ni att bygga? 
Kommer vi att komma fram till stugan under byggtiden? 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer arbetet med att bygga 
infrastrukturen (VA, el, fiber, fjärrvärme och vägar) att starta omgående. Etapp 
1 omfattar det som vi kallar mellanvägen fram till befintlig mast inklusive 
kvartersgatorna. Etapp 1 omfattar också området som vi kallar för ”söder om 
Limhagsvägen” där er fastighet är belägen. Bakgrunden till att vi valt att dessa 
områden omfattas av den första etappen är att investeringarna i infrastruktur 
där är lägst i relation till den åtkomst vi får till byggbar mark. 

Tillfarten till er fastighet kommer att kunna ske från Beckoxvägen via gångstigen 
och därmed vara tillgänglig oavsett byggnation inom detaljplaneområdet. I 
framtiden kan fastigheten Noret 38:16 angöras via den kvartersgata som 
planeras längs med Limhagsvägen (GATA1) i direkt anslutning till fastighetens 
norra sida. 
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13. Per Eriksson 

”

” 

Kommentar:  
Din synpunkt är noterad. Huvudregeln enligt plan- och bygglagen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Om det finns särskilda skäl för 
det så kan kommunen bestämma att en allmän plats ska ha enskilt 
huvudmannaskap. Det är möjligt att inom en och samma detaljplan ha delat 
huvudmannaskap för olika allmänna platser, vilket är fallet i 
detaljplaneförslaget för Lummerhöjden. I detaljplaneförslaget för 
Lummerhöjden har huvudgatan (GATA 1) och de större lokalgatorna (GATA 2) 
planlagts med kommunalt huvudmannaskap eftersom dessa har funktioner som i 
stor omfattning nyttjas av allmänheten. Dessa gator fungerar som 
uppsamlingsgator från de mindre lokalgatorna (GATA 3) med genomfartstrafik, 
gång- och cykelväg m.m. GATA 1 och GATA 2 gränsar dessutom mot allmän 
plats så som naturområden och områden för dagvattenhantering samt mot 
offentliga platser så som centrumområdet, vilket gör att kommunalt 
huvudmannaskap är lämpligast på dessa gator.  

De mindre lokalgatorna (GATA 3) har planlagts med enskilt huvudmannaskap. 
Anledningen till att dessa gator föreslås ha enskilt huvudmannaskap är att de 
fungerar som angöringsgator för de boende längs gatan och alltså inte i så stor 
omfattning nyttjas av allmänheten.  

jqvist
Färgmarkering
 Per Eriksson
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14. Sara Leander & Mikael Johansson 

 ” 

 

”  

Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. Bostadsområdet som kommer att ligga närmast er 
fastighet har sedan samrådet minskats ner i östlig kant och där ersatts av 
naturmark. Detta innebär att exploateringsgraden i området söder om 
Limhagsvägen (GATA1) blir lägre samt att mer naturmark bevaras.  

Kommunen bedömer inte att nockhöjden 10 m i detta bostadsområde påtagligt 
påverkar fastigheterna längs Beckoxvägen vad gäller försämrad utsikt. I 
detaljplanen säkerställs att en del av det befintliga naturområdet mellan 
Beckoxvägen och den nya bebyggelsen söder om Limhagsvägen bevaras. 
Naturområdet är som minst 40 meter brett och bevuxet med träd. Från er 
fastighet, vilken ligger lite längre ner på Beckoxvägen, är avståndet till den 
föreslagna bebyggelsen över 80 meter. I och med storleken på avståndet samt det 
faktum att marken är skogbevuxen, bedömer kommunen att den föreslagna 
bebyggelsen inte innebär en påtaglig försämring av utsikten från er fastighet. 

jqvist
Färgmarkering
Sara Leander & Mikael Johansson 
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Vad gäller bullersituationen så omfattar inte den trafikbullerutredning som 
tagits fram er fastighet eller övriga fastigheter längs Beckoxvägen. Dock visar 
utredningen att den ekvivalenta ljudnivån i mitten av naturområdet inte kommer 
att påverkas påtagligt av den nya bebyggelsen söder om Limhagsvägen, utan 
precis som i nuläget vara <= 50 dBA. Det är utifrån det rimligt att anta att 
detsamma gäller för er fastighet samt för övriga fastigheter längs Beckoxvägen, 
vilka ligger ytterligare 20-40 meter söder om denna gräns. 

Kommunen bedömer, efter avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, 
att föreslagen bebyggelse i detaljplaneförslaget för Lummerhöjden är ett 
lämpligt utnyttjande av marken, även i området söder om Limhagsvägen. 

15. Miljöpartiet de gröna i Leksand 

 ” 
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Kommentar:  
Handlingar, sida 3 

Hållbarhetsprogrammet för Lummerhöjden togs fram i tidigt i processen i syfte 
att i ett tidigt skede beskriva vad hållbarhet kan vara i just det här området. 
Hänvisningar skedde till de senast antagna kommunala miljömålen. Kommunen 
är medveten om att dessa mål är ouppdaterade. En uppdaterad miljöplan är 
under framtagande och beräknas antas före sommaren 2022. 

 

Lövskog och fuktigare mark, sida 7 

Det fuktigare partiet i öster där strandlummer och garnlav har hittats är i 
planen reglerat som allmän plats NATUR vilket innebär att området inte 
kommer att påverkas påtagligt av exploateringen inom Lummerhöjden. 
Bostadsbebyggelse tillåts på visst avstånd från de identifierade naturvärdena så 
att ljus- och vattenförhållandena inte påtagligt ska förändras. 

 

Knärot, sida 8 

Leksands kommun har ansökt om dispens från artskyddet för att flytta knärot i 
samband med planläggningen för Lummerhöjden. Länsstyrelsen har beslutat att 
tillåta en flytt av knärot för att kunna genomföra detaljplanen. De plantor som 
planeras flytta kommer att flytta till två befintliga lokaler som länsstyrelsen 
bedömer ingå i samma population, avståndet är som mest 600 meter. 
Länsstyrelsen bedömer att de två lokalerna innehar minst likvärdiga kvalitéer 
jämfört med befintliga lokaler. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte 
påverkar gynnsam bevarandestatus hos arten då antalet individer inte minskar. 

 

Offentlig bebyggelse, sida 20 
Bebyggelsens placering, volymer och detaljer, sida 21 

I och med att det inte finns några planbestämmelser som reglerar krav på 
sedumtak eller solceller, ska kommunen se över formuleringen kring hur den nya 
bebyggelsen bör utformas i planbeskrivningen.  
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Bebyggelsens höjder, sida 22 

En detaljplan ska inte reglera mer än nödvändigt för att uppfylla sitt syfte. 
Planbestämmelserna måste också vara tydliga. Kommunen bedömer därför inte 
att det är möjligt att reglera enligt synpunkt, men detaljplanen möjliggör att 
byggnader kan uppföras i trä.  

 

Gång-och cykeltrafik, sida 25 

Gång- och cykelvägen från Lummerhöjden mot Limhagen och vidare mot 
Resecentrum ingår i kommunens cykelplan och kommer hela vägen att vara en 
separerad gång- och cykelväg. 

 

Parkering, sida 25 

En detaljplan ska inte reglera mer än nödvändigt för att uppfylla sitt syfte. 
Kommunen bedömer därför inte att det är möjligt att reglera enligt synpunkt, 
men detaljplanen möjliggör att laddplatser anordnas. Kommunen vill även att 
det ska vara möjligt att anordna laddplatser vid miljörummen, vilket möjliggörs 
i detaljplanen och regleras med P. 

 

Tillgänglighet, sida 25 

Under framtagandet av förslaget till detaljplan har kommunen haft som 
ambition att göra gator och cykelvägar så tillgängliga som möjligt samtidigt 
som man möjliggör lämpliga ytor för bostäder. Eftersom planområdet delvis är 
kuperat innebär det att gång- och cykelvägen på vissa platser kommer att luta 
över 8 %. Då Lummerhöjden är ett så pass kuperat område bedömer kommunen 
att det är orimligt att anse att föreskrifterna och de allmänna råden i Boverkets 
Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2 gäller fullt ut i detta 
område.  

Kommunens ambition är alltid att göra gång- och cykelvägarna så flacka som 
möjligt för att öka tillgängligheten. I syfte att så långt som möjligt göra allmän 
plats tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, har mötes- och lekplatser placerats på de planaste delarna 
av planområdet. 

 

Värme, sida 31 

Bestämmelser om utförande får endast användas för att säkerställa markens 
lämplighet för det som planeras och krav som går utöver detta är inte tillåtna 
(PBL 4 kap. 16§). Kommunen bedömer därför att det inte går att reglera vilken 
typ av värmepumpar som ska användas i en detaljplan. 

 

Barnperspektiv, sida 35 

Detaljplanen möjliggör att utrymmen för spontanidrott och lekplatser anordnas. 

Längs huvudgatan och den mellersta lokalgatan planeras separata gång- och 
cykelvägar som ansluts till gång- och cykelvägen längs Siljansvägen. 
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Kommunen har önskat utforma korsningen med passager på ett säkrare sätt än i 
nuläget men dessa förslag har inte godkänts av Trafikverket. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap, sida 37 

Huvudregeln enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman 
för allmän plats. Om det finns särskilda skäl för det så kan kommunen bestämma 
att en allmän plats ska ha enskilt huvudmannaskap. Det är möjligt att inom en 
och samma detaljplan ha delat huvudmannaskap för olika allmänna platser, 
vilket är fallet i detaljplaneförslaget för Lummerhöjden.  
I detaljplaneförslaget för Lummerhöjden har huvudgatan (GATA 1) och de större 
lokalgatorna (GATA 2) planlagts med kommunalt huvudmannaskap eftersom 
dessa har funktioner som i stor omfattning nyttjas av allmänheten. Dessa gator 
fungerar som uppsamlingsgator från de mindre lokalgatorna (GATA 3) med 
genomfartstrafik, gång- och cykelväg m.m. GATA 1 och GATA 2 gränsar 
dessutom mot allmän plats så som naturområden och områden för 
dagvattenhantering samt mot offentliga platser så som centrumområdet, vilket 
gör att kommunalt huvudmannaskap är lämpligast på dessa gator.  

De mindre lokalgatorna (GATA 3) har planlagts med enskilt huvudmannaskap. 
Anledningen till att dessa gator föreslås ha enskilt huvudmannaskap är att de 
fungerar som angöringsgator för de boende längs gatan och alltså inte i så stor 
omfattning nyttjas av allmänheten.  

 

Konsekvenser i allmänhet, sida 43 

Kommunen delar denna synpunkt och tar med sig den i den framtida 
planeringen. 

  



51 (53) 

16. Lars-Olov Matz 

” 

 

 
” 

Kommentar:  
Synpunkten är noterad. 

jqvist
Färgmarkering
 Lars-Olov Matz 



52 (53) 

17. Bybor i Lima by 

 

jqvist
Färgmarkering
Bybor i Lima b

jqvist
Färgmarkering
by 
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Kommentar:  
Synpunkten är noterad. Detaljplaneförslaget för Lummerhöjden har en obetydlig 
påverkan på den nuvarande trafiksituationen i Limaområdet, men kommunen 
noterar att det finns trafikrelaterade problem där och tar med sig det i sitt 
fortsatta arbete med trafikfrågorna i kommunen. Ett långsiktigt strategiskt 
arbete pågår där trafikutredningar kommer behöva genomföras och arbetet med 
en ny översiktsplan samt en kompletterande trafikutredning har redan initierats.  

 

 

 

 

 

 


	Förslag till detaljplan för
	LUMMERHÖJDEN, NORET 2:27 M.FL.
	Leksands kommun, Dalarnas län
	SAMRÅDSREDOGÖRELSE
	HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
	Chattillfälle

	BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
	STÄLLNINGSTAGANDE
	Förslag till beslut
	INKOMNA YTTRANDEN
	SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
	1. Länsstyrelsen
	Kommentar:

	2. Lantmäteriet
	Kommentar:

	3. Trafikverket
	Kommentar:

	4. Dala Vatten och Avfall AB
	Kommentar:

	5. Brandkåren Norra Dalarna
	Kommentar:

	6. Skanova
	” ” Kommentar:

	7. Sara W
	Kommentar:

	8. Åke Danielsson
	Kommentar:

	9. Post Nord
	Kommentar:

	10. Leif Larsson
	Kommentar:

	11. Ulf Ivarsson
	Kommentar:

	12. Thomas Jansson, Camilla Andelius, Kjell och Anna-Lisa Jansson
	Kommentar:

	13. Per Eriksson
	Kommentar:

	14. Sara Leander & Mikael Johansson
	Kommentar:

	15. Miljöpartiet de gröna i Leksand
	Kommentar:

	16. Lars-Olov Matz
	Kommentar:

	17. Bybor i Lima by
	Kommentar:



