
KUNGÖRELSE OM SAMRÅD 

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 antal våningar. 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 Moskogsvägen samt upphävande av ”Förslag till 
ändring av Åkerö byggnadsplan”, Leksands Kommun, Dalarnas Län 

Utskottet för samhällsbyggnad kungör om samråd 
av rubricerat ärende.   
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny 
vägsträckning för att förbinda väg 938 med 
riksväg 70. Moskogsvägen är av mycket stor vikt 
för att lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som 
belastas av en betydande mängd tung trafik, men 
även avlastning av genomfartstrafik i Lisselby, 
centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens 
trafiklösning är inte tillfredsställande då 
närboende drabbas i hög grad av såväl störningar 
som brist på trafiksäkerhet.  
En angränsande byggnadsplan, "Förslag till 
ändring av Åkerö byggnadsplan", kommer i 
samband med framtagandet av 
detaljplaneförslaget för Moskogsvägen att 
upphävas med anledning av att planområdet idag 
 inte används till det som var planens syfte. 

Har ni synpunkter? 
Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 4 februari 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. Leksands kommun. 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 Planavdelningen via kommunens kundtjänst tel. 0247-
800 00. 

Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida och i kommunhusets foajé. 

På kommunens hemsida 
www.leksand.se/moskogsvägen finns en film om 
själva vägprojektet som du kan ta del av. 
Förslaget till detaljplan presenteras på 
www.leksand.se/detaljplanmoskogsvagen du 
även hittar alla planhandlingar och utredningar 
under hela samrådstiden.  

För information om hur vi behandlar 
personuppgifter, besök 
http://leksand.se/personuppgifter  
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SAMRÅDSTID
11 januari – 4 februari 2022

Digital dialog med kommunen
Allmänheten inbjuds till en digital dialog 

Tid: Onsdag den 26 januari 2022
 kl. 12,00-13,00 samt kl. 18,00-19,30

Plats: Kommunens webbsida 
www.leksand.se/detaljplanmoskosvagen
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