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Detaljplaneförslag för Moskogsvägen, samt upphävande av ”Förslag till ändring
av Åkerö byggnadsplan”

1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
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. Idag används gator inom
villabebyggelsen vid Åkerö som smitvägar för att ta sig mellan Insjövägen
och Järnavägen, föreslagen ny vägdragning skulle förebygga detta.
Dagens trafiklösning är inte tillfredsställande då närboende intill Åkerös
vägar drabbas i hög grad av såväl störningar som brist på trafiksäkerhet.
Vägen skulle förkorta och förbättra resvägen Siljansnäs mot riksväg 70,
vilket gynnar både möjligheten till arbetspendling och bidrar till mindre
utsläpp då resvägen förkortas med 1,2 kilometer. En ny väg skulle även
bidra till att väsentligt öka räddningstjänstens förmåga till såväl
utryckning som inryckning, mot Siljansnäs skulle räddningstjänsten
spara 3,5 minuter vid uttryckning.
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.

Handlingar
Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, februari 2022
Planbeskrivning, februari 2022
Samrådsredogörelse, februari 2022
Fastighetsförteckning, mars 2022

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärdssvalstudie, 2017-03-27
Naturvärdesinventering, 2017-12-19
Lokaliseringsutredning, 2018-06-29
Arkeologisk utredning, 2019
Arkeologisk förundersökning och utredning, 2020
Bullerutredning, 2020-07-01
Geoteknisk undersökning, 2020-07-06
Dagvattenutredning, 2020-10-12
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-06-08
Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-10-09
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Planprocess
Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande.

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat.

1.1 PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget i den södra delen av Åkerö mellan
bostadsbebyggelse vid Åkerö och Källberget där det idag är ett skogsparti
som sträcker sig mellan Järnavägen i väst och Insjövägen i öst, se figur 1.

Figur 1. Lokaliseringsbild med linjerad vägsträckning för Moskogsvägen

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 9,1 hektar (ha), där cirka 6,1ha är
VÄG-användning, 2,9ha NATUR-användning och 1600 kvm är för
GATA1-användningen i väst.

Markägoförhållande
3
Detaljplaneförslag för Moskogsvägen, samt upphävande av ”Förslag till ändring
av Åkerö byggnadsplan”

Planområdet omfattar följande fastigheter:
Åkerö 19:19, 2:16, 3:71, 5:39, 6:10, 6:38, 6:55, 6:59, 7:26, 10:13, 11:5 och
Övermo 13:33 och 3:60 som ägs av privatpersoner.
Åkerö 31:2, 3:50, 7:23, 24:22, Yttermo 3:20 och Övermo 16:1 som ägs av
Leksands kommun.
Styrsjöbo S:1 och s:12 som ägs gemensamt av flera fastigheter.

1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktlig planering
För området gäller kommunens översiktsplan från 2014. Planområdet
ingår i planeringsområdet Tätorten Leksand där de generella riktlinjerna
är rådande. Moskogsvägen benämns som Moskogslänken i
översiktsplanen. I översiktsplanen står bland annat följande:
•

Moskogslänken är enligt översiktsplanen en av de nya möjliga
sträckningarna inom kommunen som bedöms ge störst verkan och
vara mest angelägen och realistisk att utföra.

•

Förslag på en ny vägsträckning, en förbindelse mellan Järnavägen
och Insjövägen vid Motell Moskogen, finns med i Leksand
kommuns översiktsplan från 1993.

•

Moskogslänken 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 centrala Leksand och över Leksandsbron.

•

Järnavägen går genom en förhållandevis tät småhusbebyggelse där
skol- och förskolebarn bosatta väster om vägen behöver korsa
vägen till förskola och skola. Moskogslänken bidrar i hög grad till
en högre trafiksäkerhet och bättre trafikmiljö genom minskad
genomfartstrafik och alternativa färdvägar för tung trafik.

•

Föreslagen vägdragning Moskogslänken kommer att ianspråkta
tätortsnära natur och även bli en barriär mellan Åkerö och
friluftsområdet Källan.

•

Om Moskogslänken byggs behöver en eller flera passager anordnas
för att gång- och cykeltrafik ska kunna röra sig till och från Källbergsgärdet med mera.

•

Befintlig bebyggelse längs Moskogslänken bedöms inte påverkas i
lika stor utsträckning på grund av möjligheten att vid nybyggnad
anpassa utformningen av vägen samt att ett större avstånd mellan
väg och bostäder erhålls. Störst risk för försämringar i bullermiljön
föreligger vid befintlig bebyggelse vid vägens anslutningar i väst
och öst.

Detaljplaner
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Figur 2 nedan visar en lokaliseringskarta som visar ytorna av de
detaljplaner som ligger i nära anslutning till planområdet. Ytorna som
visas är bland annat för bostäder, park- och vägområden.

Figur 2. Gröna ytor är park-, natur- eller planteringsmark. Gula ytor är för bostäder
eller bostäder med handel. Vita ytor är för gatu- eller vägområden. Blå ytor är för
allmän VA-användning och de turkosa ytorna är upphävda detaljplaneområden.

Direkt söder om planområdet finns detaljplanen ”Förslag till
byggnadsplan för Källberget L250”som möjliggör för främst bostäder
och park/plantering, men även handelsändamål i den östra delen av
planen. En yta på 1055kvm av park/planteringsanvändningen kommer
ersättas med detaljplanen för Moskogsvägen för att kunna planlägga ytan
med användning VÄG och egenskapsbestämmelsen gc-väg (gång- och
cykelväg). Anledningen till att planlägga för gc-väg på
park/planteringsanvändningen är för att kunna tillskapa en så säker
gång- och cykelväg som möjligt som inte blir för brant sluttande inför
tunnelanvändningen som är lokaliserad i den centrala delen av
vägsträckningen. Även en mindre yta på fyra kvadratmeter av
bostadsanvändningen i östra delen, som ej får bebyggas enligt gällande
detaljplan, kommer att ersättas av användningen VÄG för att tillskapa
tillräckligt med utrymme för bulleråtgärder.
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Öster om planområdet vid Insjövägen och Häradsvägen är det sedan
tidigare planlagt för allmän plats för vägmark i byggnadsplanen
”MOSKOGEN L473” som senast ändrades 1981. Området kommer i och
med att det redan är planlagt för vägmark inte vara en del av detaljplanen
för Moskogsvägen då önskad användning redan är gällande.
Norr om planområdet finns en större och ett antal mindre
byggnadsplaner. Användningarna inom planerna är främst för
bostadsändamål och vägmark, samt park eller plantering. En del av
NATUR-användningen i den nordvästra delen av föreslagen detaljplan
kommer ersätta en yta som i ”Förslag till byggnadsplan Åkerö L203” är
planlagt för park eller plantering, ytan är cirka 4400kvm. Anledningen till
att användningen ersätts med föreslagen detaljplan är för att en del inom
park eller planteringsanvändningen är en nyckelbiotop, NATURanvändningen är mer lämpad för att bevara nyckelbiotopen.
I västra delen av detaljplaneförslaget kommer park eller
planteringsanvändning att ersättas med VÄG-användning för att
tillskapa utrymme för bullerdämpande åtgärder och korsning. Det gäller
440 kvm inom ”Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan L640” och
974 kvm inom ”Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan L307”.

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag
Moskogsvägen har funnits med länge i de politiska diskussionerna. Första
gången Moskogsvägen var uppe till beslut var i samband med att
kommunfullmäktige antog byggnadsplan (detaljplan) för Källberget, där
skogsområdet markerades för en framtida väg. I samband med
översiktsplanen 1993 upprättades en arbetsplan för väg 938
Moskogslänken.
Då planbesked i Leksands kommun endast gäller i två år har två beslut
om planbesked tagits.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2018-0830 § 101
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2021-0318 § 50
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan på samråd 2021-12-09 § 208
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till
detaljplan på samråd 2022-03-03 § 36
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2 UPPHÄVANDE AV GÄLLANDE DETALJPLAN
Stora delar av detaljplanen ”Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan
L307”, laga kraftvunnen 1971, är sedan tidigare upphävd eller ersatt av
annan detaljplan. Två områden på cirka 3800 kvm återstår i detaljplanen
och innehar användning för park eller plantering, se figur 3. I den västra
delen av detaljplanen kommer cirka 970 kvm att ersättas av föreslagen
detaljplan för Moskogsvägen, de resterande ytorna föreslås upphävas.

Figur 3. Urklipp från detaljplan ”Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan L307”.
Grönmarkerade områden innehar användning för park eller plantering.

Anledning till föreslaget upphävande är att områdena idag inte har
använts till vad som är detaljplanens syfte.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Friluftsliv
Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna.
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild,
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken, som bland annat
påverkar omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och
Orsasjön.
Väderradarstation
Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt
miljöbalken 3 kap 9 §.

Vattenskyddsområde
Sydväst och söder om detaljplaneområdet finns två riksintressen för
vattenskydd som omfattas av 7 kap 21 § miljöbalken, se figur 4.

Figur 4. Urklipp ur Länsstyrelsen Dalarnas karta som visar lokaliseringen av de två
vattenskyddsområdena i blått

Mast
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I den västra delen av detaljplanen och norr om vägområdet är en
privatägd mast lokaliserad, se figur 5. Masten är 35 meter hög och har
antenner som sticker ut upp till 9,15 meter. Vägen är planerad att gå
söder om masten vilket innebär att den inte påverkas direkt av
detaljplanområdet.

Figur 5. Mast i den västra delen av Moskogen. Bild från Google maps street view 2020.

Åtgärdsvalsstudie
Trafikverket arbetade fram en förenklad åtgärdsvalsstudie för att se över
tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70.
Målet med åtgärdsvalsstudien var att ta fram de bästa
transportlösningarna och åtgärderna samt presentera dem utifrån bland
annat samhällsnytta, kostnad, miljö samt tillgänglighet och säkerhet.
Arbetet skulle skapa en gemensam bild av behov, problem och brister,
dagens och framtidens funktion, givna och möjliga förutsättningar, samt
kort- och långsiktiga mål för åtgärder i södra Leksands tätort. Vidare ska
olika intressenters anspråk och eventuella konflikter mellan anspråken
identifieras.
Studien kom fram till bland annat att:
•

•
•

Moskogsvägen skulle vara ett positivt bidrag för motorfordon då
vägen skulle trafiksystemet i centrala Leksand vilket ökar
framkomligheten och bekvämlighet både för arbetspendlare och
lokal trafik inne Leksand.
Positivt bidrag för godstransporter med ökad tillförlitlighet och
genare resväg.
Negativt bidrag på grund av ingrepp i ny miljö.
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Lokaliseringsutredning
En lokaliseringsutredning har arbetats fram av WSP. I studien har fem
olika alternativ undersökts, se figur 6, varav ett av dessa är ett
nollalternativ. För att sammanställa effekter och konsekvenser för olika
alternativ av vägar presenteras nedan en enklare matris med grön färg för
positiv effekt/konsekvens, gul för mindre effekter och orange för större
effekter/konsekvenser, se figur 7. I denna första effekt- och
konsekvenssammanställning värderas de nationella transportpolitiska
målens uppfyllelse.
•

•

•

•

•

Skillnaden i resväg värderas positivt ur tillgänglighetsperspektivet,
mindre resväg ger mindre utsläpp och belastning av miljö samt
bullerstörningar.
Antalet bostadshus som påverkas av trafiken är beräknat i
dagsläge. Fler bostadshus ger mer negativ effekt för medborgaren i
form av störning.
Jordbruksmark värderas om någon ny jordbruksmark måste tas i
anspråk för väg, vägområde och korsningspunkter ger det stora
konsekvenser.
Vattenskyddsområdet är ett riksintresse och ska skyddas med olika
typer av skyddsbarriärer vid nyanläggande av väg. Detta är
förutom en risk för kvaliteten på grundvatten och vattentäkt även
en kostsam åtgärd vid byggnation.
Skogsmark värderas som negativ om ny mark med skog måste tas i
anspråk för väg, vägområde och korsningspunkter.

Figur 6. Olika förslag på alternativ till nuvarande sträckning, alternativen är
numrerade och redovisas här nedan. Röd-gul triangel visar ungefärligt läge på skolor
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Figur 7. Grov sammanställning av utredningens vägalternativ

Nollalternativ, alternativ 0
Nollalternativet, som utgår från dagens trafiksituation, visar att 88 hus är
inom 40 meter från vägens dragning och att varken jordbruksmark,
vattenskyddsområde eller skogsmark påverkas, se figur 7.
Trafiken kan förväntas öka med cirka 1 % per år och den tunga trafiken
förväntas öka ytterligare, med vibrations- och bullerstörningar samt
utsläpp som det innebär. De vibrations- och bullerstörningar som finns är
i behov av åtgärder. I nuläget finns ingen utredning som påvisar
omfattning och kostnad gällande dessa åtgärdsbehov. Om nollalternativet
kvarstår kommer dock dessa åtgärder att bli mer omfattande och därmed
även mer kostsamma för kommunen.
Vid ett nollalternativ behöver troligen även trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vidtas ytterligare så att genomsnittshastigheten blir lägre och då
ökar restiden, tillgängligheten, även för räddningstjänstens insatser.
Trots åtgärder blir barnens säkra skolvägar svårare att åstadkomma med
fortsatt och ökad genomfartstrafik.
Lisselbyvägen, alternativ 1
Alternativ 1, Lisselbyvägen, innebär att trafiken leds genom ett redan
etablerat bostadsområde med många villor och tomtmark tätt inpå den
smala vägen, se figur 6. Idag är genomfartstrafik förbjuden och farthinder
finns på flera platser. Ingen skola passeras, men gatunätet används som
skolväg idag.
Sträckningen blir 2,3 km till väg 70, en minskning med 0,9 km från
nollalternativet, se figur 7.
Moskogsvägen, alternativ 2
Alternativ 2 vid figur 6, Moskogsvägen (tidigare benämning
Moskogslänken) är idag ett skogsparti där det under lång tid varit
förbehållet för väg i kommunala beslutsprocesser. I skogspartiet finns en
väl använd skolskog och strövområden för rekreation och fritid.
I sträckningen finns även en kraftledning, vilket innebär att hänsyn till
detta måste tas vid eventuell projektering, samordningseffekter av detta
redan ianspråktagna skogsparti bör dock beaktas.
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Sträckningen blir 2,1 km till väg 70, en minskning med 1,1 km från
nollalternativet, se figur 7.
Källbacksägen, alternativ 3
Alternativ 3, Källbacksvägen följer den redan etablerade vägen över
Källberget, se figur 6. Den går i kanten på bostadsområden och har
flertalet anslutande vägar. Söder om Källbacksvägen finns det utpekade
natur- och friluftsområdet och en större plats för idrott är belägen längs
vägen (Leksands orienteringsklubb).
Sträckningen av Källbacksvägen går idag över det som är riksintresse
vattenskydd till stora delar av sträckningen. Delen mellan Lappmyrvägen
och Tillasvägen ligger utanför vattenskyddet, men är nära gränsen.
Sträckningen blir likvärdig med nollalternativet, 3,2 km till väg 70 från
nollalternativet, se figur 7.
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Hedenvägen, alternativ 4
Alternativ 4, Hedenvägen går längst söderut av utredda alternativ, längs
med befintlig väg Järnavägen till korsningen med Storhedsvägen, fram
till Häradsvägen. Därefter finns det tre olika förslag på sträckningar i de
östra delarna, var och en med anslutning mot väg 70, se figur 6.
De tre nämnda dragningarna är de förslag som bidrar till flest negativa
konsekvenser längs vägdragningen. Resvägen blir 1,9–2,6 km längre och
jordbruksmark, vattenskyddsområde och skogsmark påverkas, se figur 7.
Förslag 4a bryter från Storhedsvägen när skogsmarken slutar och ersätts
med jordbruksmark, vid infarten till Leksands Plåt & Lackteknik, över
Kampbacksvägen och Häradsvägen, passerar järnvägen och med ny
anslutning till väg 70 i höjd med rastplatsen. Sträckningen blir 5,1 km
vilket motsvarar en förlängning på 1,9 km från nollalternativet.
Förslag 4b vänder norrut vid korsningen med Häradsvägen, går in runt
fastigheten för Leksandsbröd (samordningseffekter som är positiva för
näringslivet) och passerar järnvägen fram till väg 70, där dagens infart till
Leksandsbröd är belägen idag. Stäckningen blir 5,8 km vilket motsvarar
en förlängning på 2,6 km från nollalternativet.
Förslag 4c tar i stället söderut vid korsningen med Häradsvägen, förbi
skolor i Gärde och ansluter till väg 70 i befintlig trafikplats
Häradsbygden. Det är denna väg som flera tunga transporter tar idag,
speciellt om de har svårt att klara den fria höjden på väg 70. Sträckningen
blir 5,8 km vilket motsvarar en förlängning på 2,6 km från
nollalternativet.
Alla dessa alternativ för Hedenvägen passerar över riksintresse för
vattenskydd och kräver därför större investeringar i vattenskyddsåtgärder
som gummiduk och kanträcken.
Förkastat alternativ
Ett medborgarförslag om att göra en tunnel för trafik under det tänka
läget 2, för Moskogsvägen är förkastat av kommunen av kostnadsskäl. En
tunnel medför stora konsekvenser och höga kostnader då tunnlar längre
än 500 meter måste uppfylla krav i EU’s tunneldirektiv från 2004
(2004/54/EF) med bland annat räddningsvägar, som innebär att två
tunnelrör måste göras. De ekonomiska aspekterna för investeringen gör
att inte alternativet är intressant att gå vidare med.
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Sammanfattning av lokaliseringsutredning
Sammanfattningsvis är nuvarande trafikmiljö, med genomfartstrafik
genom Åkerö via Järnavägen och Insjövägen inte bra. Det finns
anledningar till att föreslå andra åtgärder och trots det kommer vissa
åtgärder att behövas på sträckan, exempelvis hastighetsnedsättande
åtgärder för säkrare passager samt åtgärdande av vissa bullerstörningar,
innan åtgärder för omledning av trafiken är vidtagna.
Alternativ 2 Moskogsvägen är det alternativ som till största del ger
positiva effekter för uppsatta mål och påvisar en hög samhällsekonomisk
nytta. Alternativ 1 Lisselbyvägen samt alternativ 4 Hedenvägen ger flest
negativa konsekvenser mot målen. Alternativ 3 Källbacksvägen uppfyller
inte heller tillräckligt många mål för att anses som lönsam för samhället.

Fornlämningar
Picea kulturarv genomförde under sensommaren 2019 en arkeologisk
utredning för den tilltänkta vägsträckningen för Moskogsvägen. Under
utredningen påträffades bland annat fornlämningen L2019:7512 som har
varit en boplats.
Efter utredningen 2019 behövdes boplatsen undersökas ytterligare då den
var placera vid den västra infarten för den föreslagna vägdragningen och i
samband med detta breddades även utredningsområdet då vägområdet
skulle flyttas mer söderut. Picea kulturarv genomförde uppdraget under
juni 2020, vilket innefattade en arkeologisk förundersökning av
boplatsen och en komplettering av den tidigare arkeologiska utredningen.
Utredning 2019
Utredningen som genomfördes under 2019 omfattar cirka 5 hektar och
består till större delen av skogsmark. Fornlämningsbilden i närområdet
visar en variation av lämningar efter skogsbruk och järnframställning.
Längs sjöarna och vattendragen i närområdet finns spår efter både
mesolitiska och neolitiska boplatser, men även en stor mängd lämningar
efter förhistorisk och medeltida järnframställning.
Utredningen genomfördes i två steg med inventering och sökschaktning.
Fältarbetet föregicks av kart- och arkivstudier. Kart- och arkivstudierna
visade att den västra delen av området har korsats av en mängd olika
äldre vägar och har ingått i byn Åkerös inägor.
Vid inventeringen påträffades sammanlagt fyra nya lämningar, Picea
1915:1–4 (se figur 8, sid 14), bestående av en husgrund, en kolningsgrop,
en kolbotten och en boplats. Dessutom besöktes fornlämningen
L20000:1038/Leksand 615:1 (hålväg) där beskrivningen uppdaterades. I
samband med kartstudien och inventeringen utsågs fyra ytor för
sökschaktning. Sammanlagt grävdes 25 schakt, i vilka tio fynd hittades.
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Bland annat hittades ett mynt präglat 1799 och ett flertal fragment av
ugnsväggar. Större delen av fynden hittades i den sydvästra delen av
utredningsområdet. Under sökschaktningen påträffades även 16
anläggningar, samtliga i den sydvästra delen av utredningsområdet.
Utifrån resultatet bedömdes att det finns en förhistorisk boplats inom
den sydvästra delen av utredningsområdet (L2019:7512). Förekomsten av
fynd och anläggningar pekar på ett relativt intensivt nyttjande av platsen
under förhistorisk tid, eller medeltid – aktiviteter som eventuellt hör ihop
med bybildningen i Åkerö. Utredningsområdet i övrigt karaktäriseras till
stor del av sin roll under historisk tid som ”hemskog” till de
omkringliggande byarna; Åkerö, Övermo och Yttermo. Som hemskog har
Moskogen utgjort extensivt resursområde genom bland annat
utmarksbete och kolframställning.

Figur 8. Översikt av utredningsresultatet. 25 schakt grävdes och fyra nya lämningar
mättes in (1915:1-4). Baskarta GSD-Terrängkarta © Lantmäteriet.

Picea kulturarv anser att övriga kulturhistoriska lämningar och
fornlämningar bör visas stor hänsyn i det fortsatta vägarbetet genom att
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vägen anpassas så att de inte skadas. Boplatsen 1915:1 ligger just där
vägkorridoren möter den redan befintliga korsningen i väst.
Förundersökning och kompletterande utredning 2020
I och med att en förändring av vägdragningen för valt planområde inte är
möjlig i den västra delen, där fornlämningen L2019:7512 är lokaliserad,
har en arkeologisk förundersökning genomförts av Picea kulturarv. I
samband med förundersökningen gjordes även en breddning av det
tidigare arkeologiska utredningsområdet då vägprojektet beslutat att
flyttas mer söderut på grund av markens topografi och för bevarande av
ett större gångstråk.
Vid inventeringen påträffades en fossil åkermark som registrerades som
övrig kulturhistorisk lämning (L2020:8028). Sammanlagt grävdes 25
schakt och 50 anläggningar dokumenterades. Inga tydliga, traditionella
fornfynd påträffades och inget utav det material som tillvaratogs kan
kopplas till någon mer specifik kontext än den omgivande matjorden som
de hittades i. Bland det observerade fyndmaterialet fanns bland annat ett
mynt, präglat på 1750-talet, och flera fragment av lerklining. Inga nya
fornlämningar påträffades.
Picea kulturarv bedömer att inga ytterligare antikvariska åtgärder är
nödvändiga. Den vetenskapliga potentialen är låg. Eventuella ytterligare
undersökningar av L2019:7512 kommer inte att bidra med några nya eller
tydligare resultat. Fornlämningen bör anses som undersökt och borttagen
i och med förundersökningen, och det föreligger inga hinder att ta
marken i anspråk för byggnation.
Fornlämningarna och de övriga kultur-historiska lämningarna
L1998:6843, L2000:1038, L2000:1039, L2019:7507 och L2019:7509 be
höver hanteras i det vidare arbetet så att påverkan undviks. Under
byggtiden bör dessa märkas ut i fält och eventuellt skyddas med fysiskt
skydd. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. i Kulturmiljölagen
(KML) och övriga kulturhistoriska lämningar även genom miljöbalkens
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till
kulturlämningar och kulturmiljöer.
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Natur
Mark och vegetation
Mellan Järnavägen i väster, samt Insjövägen och Häradsvägen i öster
sträcker det sig ett skogsparti på cirka en kilometer, topografin är
varierande och består främst av barrskog. Den totala ytan för
skogsområdet är cirka 14 hektar.
Vid byggnation av väg ska jordmassor som transporteras inte innehålla
frön, växt- och rotdelar från invasiva arter, det med anledning av att
minska spridningen av dessa.
Rekreation
Moskogen är ett område som genomkorsas av ett flertal stigar och
motionsspår, det handlar framför allt om naturstigar som har en smalare
karaktär. Ett bredare stråk som sträcker sig genom större delen av
Moskogen från väst till öst har pekats ut som extra värdefullt under
detaljplane- och projektarbetet då det anses vara ett huvudstråk, se figur
9 och 10. I och med att det bedöms ha ett högre värde har hänsyn tagits
för att bevara sträckan intakt och detaljplanens vägområde har dragits
tillräckligt mycket söderut för att bevara stråket. Om stråket ändras eller
förstörs under arbetet med vägen bör det återgäldas till ursprungligt skick
eller alternativt att en ny dragning av stråket tillskapas. Stora delar av
stråket säkerställs i detaljplanen inom NATUR-användning och
egenskapsbestämmelsen gång – gångväg.

Figur 9. Orange streckad linje visar nämnt gångstråk. Vit linje visar tilltänkt
vägsträckning
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Figur 10. Gångstråk

Åkersön
Cirka en kilometer i nordvästlig riktning om planområdet finns Åkersön
som ligger vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde
som är artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom
området går konststigen ”Se människan-stigen” figur 12, delar av stigen
går längs med Österdalälvens vattenlinje.

Figur 12. Se människan-stigen

Källan-Asaklitt
Söder om Källberget och cirka 600 meter från planområdet är
friluftsområdet Källan-Asaklitt lokaliserat, området har ett antal kortare
och längre stigar som lämpar sig för vandring, se figur 13. Från KällanAsaklitt går det att ta sig till Asaklittstugan, stugan ligger på en höjd och
är öppen för allmänheten. Sträckan Källan-Asaklitt är ungefär 15 km lång.
Med de stigar som utgår från Källan-Asaklitt går det bland annat att ta sig
till naturreservatet Storheden som har sina värden i sina grova och gamla
tallar se figur 13, ett flertal stigar korsas igenom reservatet.
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Figur 13. Röd linjering visar Källan-Asaklitts sträckning. Markerat grönt område
inom sträckan är Storhedens friluftsområde. Lila linjering visar vägområdet inom
detaljplanen.

Figur 14. Bild från naturreservatet Storheden
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Skolskog
Moskogen är ur ett barnperspektiv ett värdefullt friluftsområde och inom
skogsområdet har Åkerö skola en skolskog som används till bland annat
utomhusstudier och lek, inom området finns bland annat grillplats och
vindskydd, se figur 15. En skolskog är viktig och ska prioriteras vid
exploatering av en Moskogsväg. Vid en vägexploatering kommer
skolskogen flyttas cirka 300 meter nordväst från nuvarande placering för
att kunna säkerställa ett område inom den nordvästra delen av NATURanvändningen. Egenskapsbestämmelsen lek1 – lekyta har placerats ut
inom den västra delen av användningen för att möjliggöra för exempelvis
en mindre pulkabacke. Skolskogen ska tillgänglighetsanpassas så att
personer med funktionsnedsättning kan röra sig inom området.
Egenskapsbestämmelsen stängel1 ligger på VÄG-användningen och
reglerar att det är krav på stängsel intill skolskogsområdet.

Figur 15. Vindskydd och grillsplats vid skolskogen

Hänsyn för friluftslivet har tagits i framtagandet av detaljplaneförslaget
där VÄG-områdets dragning går så långt söderut som har ansetts
genomförbart. Genom att dra vägen mer söderut tillskapas ett större
sammanhängande naturområde än vad som hade möjliggjorts om
vägområdet varit mer centrerad inom Moskogen.

Naturvärdesinventering
Skogsstyrelsen har utfört en naturvärdesinventering av skogspartiet inom
och i anslutning av planområdet, 2017-12-19. Syftet för inventeringen var
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att bedöma de skogliga naturvärdena och undersöka vilka rödlistade
svampar som finns inom området.
En registrerad nyckelbiotop som inventerades 2006 fanns sedan tidigare
(N 2313-2006) inom planområdet och biotopen har värden i sina
barrträd. I samband med den nya inventeringen 2017 identifierades
ytterligare en nyckelbiotop (N 1323-2017). Den nya nyckelbiotopen består
av äldre tallskog där de äldsta tallarna uppskattas vara mellan 160-180 år.
Marken som tallarna står på är sandsediment, kombinationen av så pass
gamla tallar och sandsediment gör att det är troligt att hitta rödlistade
marksvampar. Inom inventeringsområdet gjordes fynd av signalarter och
den rödlistade talltickan – som är inom kategorin ”nära hotad”. Även
fynd av släktet Ramaria gjordes i inventeringen. Fynden av tallticka och
Ramaria ligger i den nya nyckelbiotopen.
Figur 16 visar omfattningen av nyckelbiotoperna. Vid punkterna 1
hittades fjolårsfruktkroppar av signalarten dropptaggsvamp och vid
punkt 2 hittades fynd av signalarten kal tallört. Nyckelbiotoperna innehar
inget biotopskydd.

Figur 16. Orangea områden visar nämnda nyckelbiotoper, siffrornas markering visar
fynd.
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Som figur 17 visar kommer vägområdet för detaljplanen att korsa igenom
delar av nyckelbiotoperna. De partier av nyckelbiotoperna som inte
berörs av vägområdet har i plankartan säkerställts som NATUR-område
och har den administrativa bestämmelsen a2 som reglerar att marklov
krävs för trädfällning, det gäller träd över 40 cm i diameter, mätningen
ska göras 1,3 meter från marknivå.

Figur 17. Nyckelbiotoper visas i turkos ovanpå plankartan

Kompensationsåtgärder inom detaljplaneområdet
Skogsområdets värden försvinner inom den del som tas i anspråk av
VÄG-området, men även inom den kvarvarande skogen inom NATURanvändningen kan naturvärden påverkas. I och med att vissa naturvärden
kommer försvinna så bör dessa kompensationsåtgärder genomföras i
samband med exploatering:
•

•

Den skog som avverkas kan spridas ut som död ved i den
kvarvarande skogen för att förbättra kvaliteten på det kvarvarande
habitatet.
För att bibehålla skogens kontinuitet föreslås att de äldsta träden
inventeras och skyddas från avverkning.
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Djurlivet inom detaljplaneområdet
Planerad vägsträckning kommer inte att förses med viltstängsel, men
vägen kommer ändå ses som en barriär för strövande djur. För att
möjliggöra en säker väg för djur föreslår framtagen miljökonsekvensbeskrivning att vid behov kan en faunapassage tillskapas inom
planområdet, exempelvis under vägen.
Inom planområdet har det bland annat tidigare dokumenterats att
skogshare och olika typer av fågelarter har rört sig. Djurlivet bör beaktas
vid eventuell detaljprojektering och exploatering.

Risker och störningar
Buller
Avsaknaden av en öst-västlig länk, väg 938:s förbindelse med riksväg 70,
gör att tung trafik och genomfartstrafik färdas genom bostadsområden
och Noret. Vägarna har idag en hög trafikintensitet i förhållande till
utformningen av trafikmiljön. En minskning av genomfartstrafiken kan
leda till en förbättrad situation för bullerstörda fastigheter längs framför
allt Järnavägen och delvis Insjövägen. På de gator där det redan idag
förekommer bullerproblem finns risk att en ökning i trafiken leder till att
situationen i framtiden förvärras.
WSP Akustik har utfört beräkningar av buller för planerad
vägförbindelse. Trafikbullerutredningen omfattar en nulägessituation
från 2018 samt prognostiserade situationer för år 2040, med och utan
den tänkta vägsträckningen.
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens
proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida
transporter. Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt
bindande. Med samordningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken
som trädde i kraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade
före 2 januari 2015 eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de
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fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till ljudnivåer enligt ovan bör
inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.
Resultatet av utredningen visar att den nya vägen bidrar till att
riktvärdena utomhus kan komma att överskridas vid ett fåtal av de
bostadshus som ligger närmast den planerade vägen. Ett förslag på
åtgärder har tagits fram där fyra bullerskärmar placeras ut vid vägens
anslutningar i väst och öst så att riktvärdena kan uppfyllas.
Bulleråtgärder ska anpassas till omkringliggande bebyggelse och om det
är möjligt ska plantering av buskar och träd placeras på bullervallar eller i
anslutning till bullerplank för att samspela med skogsmiljön.
Utifrån bullerutredningen har en administrativ bestämmelse (a3) inom
västra och östra delen av VÄG-området placerats ut som reglerar att:
Slutbesked för marklov får inte ges för vägen förrän bulleråtgärder har
kommit till stånd. Bulleråtgärderna ska säkerställa att vägbuller från
planområdet inte överskrider gällande bullerriktvärden vid närliggande
bebyggelse. Bestämmelsen säkerställer att bulleråtgärder ska finnas på
plats innan vägen börjar nyttjas.

Geotekniska förhållanden
WSP har arbetat fram en översiktlig geoteknisk undersökning (2020-0706) för att klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska
förutsättningar som underlag för upprättandet av detaljplanen.
Jordarterna inom planområdets västra del består av 1-3 meter siltig sand
och/eller finsandig silt och där grunden består av fastar friktionsjord på
berg. Den östra delen utgörs av sandig morän på berg. Se figur 18.

Figur 18. Principiella skisser över dimensionerande jordlagerföljd längs vägsträckan.
Bild till vänster gäller planområdets västra del och högra bilden gäller östra delen.
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Inga stabilitets- eller bärighetsproblem bedöms föreligga i naturlig
topografi. Då en planerad GC-port ska uppföras under befintlig markyta
och planerad väg ska det utförs stabilitetskontroll för schaktslänter för att
säkerställa en tillfredställande stabilitet i arbetsskedet.
Marken kring planerad vägsträcka bedöms inte som känslig för sättningar
under förutsättning att eventuellt organiskt innehåll schaktas bort.
Marken ska inte belastas ovan befintliga ledningar som är känsliga för
rörelser.
Enligt utförd geoteknisk undersökning är de geotekniska
förutsättningarna gynnsamma men att nedanstående behöver verifieras i
nästa skede:
•
•
•
•
•

Provgropsgrävning för att verifiera schaktbarheten och uttag av
jordprover
Siktanalys på jordprover från provgropsgrävning för
dimensionering av överbyggnad
Sättningsberäkning för GC-port
Uppdatering av stabilitetsberäkning för detaljprojektering
Mätning av installerade grundvattenrör

Förorenad mark
En deponi är lokaliserad cirka 200 meter sydväst om planområdet,
massor inom deponiområdet ska inte röras vid markarbete vid eventuell
exploatering av Moskogsvägen då det innebär en ökad risk för spridning
av potentiella föroreningar.

Räddningstjänst
En ny väg skulle väsentligt öka räddningstjänstens förmåga till såväl
utryckning som inryckning. Med inryckning menas att nya områden
kommer att kunna användas för rekrytering av personal, exempelvis från
Heden, Styrsjöbo och Västanvik. Med utryckningsförmåga avses dels
effektiviseringar genom kortare insatstid till kommunens västra delar och
dels trafiksäkrare arbetsmiljö för såväl personal som enskilda eftersom
trafiksituationen på Insjövägen och Järnavägen minskas.
Räddningstjänsten har gjort bedömningen att de kommer spara 3,5
minuter vid utryckningar mot exempelvis Siljansnäs.

25
Detaljplaneförslag för Moskogsvägen, samt upphävande av ”Förslag till ändring
av Åkerö byggnadsplan”

Trafik
Gatunät och biltrafik
Vägområdets västra och östra anslutning sker mot befintliga allmänna
vägar. Både Järnavägen i den västra delen och Insjövägen/Häradsvägen i
den östra delen är bland Leksands mest vältrafikerade vägar. Trafikverket
är väghållaren i västra delen av planområdet.
GATA1-användningen i västra delen av planområdet säkerställer en
lokalgata för fastighetsägarna sydväst om planområdet för gatan
Rotgärdsgattu. Huvudmannaskapet för användningen är enskilt och
planläggs med den administrativa bestämmelsen a1.
Gång- och cykeltrafik
Genom att Moskogsvägen kan komma att upplevas som en barriär mellan
de två bostadsområdena, Källberget och Åkerö, är det angeläget tillskapa
en trafiksäker passage i form av en planskild gång- och cykelväg. I den
centrala delen av planområdet sträcker det sig ett gång- och cykelstråk, i
detaljplaneförslaget säkerställs stråket med bestämmelsen gc-väg –
gång- och cykelväg, vid vägområdet tillkommer en bestämmelse om
tunnel1 – gång- och cykeltunnel. Passagen ska vara tillräckligt bred, ha
god genomsikt och vara väl ljussatt både i och utanför tunneln, så att den
upplevs som trygg.
För GC-vägen som går mellan Åkerö och Heden finns en passage i VÄGområdets nordvästra del och beroende på hur korsnings- eller
cirkulationsutformningen kommer att utformas kan en flytt av nuvarande
passage behöva genomföras.
Kollektivtrafik
Inom den centrala delen av VÄG-användningen är det planlagt för
hållplats med väderskydd enligt egenskapsbestämmelsen hpl1. Inom
egenskapsområdet är det möjligt, utöver väderskydd, att tillskapa trappor
och en tillgänglighetsanpassad förbindelse till tunnelns GC-område i och
med gc-väg.
Väg till mast
I den centrala delen av vägområdet går en grusväg i nord-sydlig riktning
från Källvägen i norr till en mast i söder. Vägen till masten är planerad att
anslutas till Moskogsvägen genom en skogsvägsanslutning, den norra
tidigare väganslutningen stängs av för att förhindra att oskyddade
trafikanter nyttjar den.
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3.1 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dagvatten
En översiktlig dagvattenutredning för avvattning av väganläggning har
tagits fram av WSP, 2020-10-12. Dagvattenutredningens syfte är att
redovisa lämpliga åtgärder för området och beskriva omfattning av
omgivningspåverkan av avvattningsanläggningen. Dagvattenutredningen
begränsas till det aktuella området men ska också redovisa vattnets väg
till recipienten.
Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar
dagvattenhantering är att:
•

Dagvattenflöden ska begränsas genom i första hand att undvika
onödiga hårdgjorda ytor, och i andra hand genom infiltration och
fördröjning.

•

Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig
grening på väg till recipient.

För Moskogsvägen föreslås det att dagvattensystemet ska kunna leda bort
och ta hand om dagvatten från vägytan, vägkroppen och sidoområden.
Diken som leder vägdagvatten bör ges en lutning på 0,5 %, dock minst 0,2
% (TRVK, 2011). Befintlig terräng har hög lutning vilket kan innebära att
erosionsskydd krävs för att förhindra erosion där höga vattenhastigheter
kan förekomma. I utredningen föreslås det att dagvatten ska tillåtas
översila slänter och avrinna i vägdiken.
Genomsläppligheten i detaljplaneområdet är enligt Sveriges geologiska
undersökning (SGU) medelhög till hög. Dagvatten från vägen kommer
därför troligtvis infiltrera ner i marken. Rening sker via fastläggning av
partiklar i diken och ytterligare rening sker då vattnet infiltrerar ner i
marken. Vid eventuella lågpunkter i terrängen kan vägtrummor behöva
anläggas för att leda vatten bort från vägkroppen.
Vid anslutningarna till befintliga vägar måste diken anpassas till de
befintliga vägarna. Förslagsvis leds dagvatten från det östra området till
dagvattenbrunnar vid Insjövägen och från det västra området leds
dagvatten via ledning under Järnavägen och kan avrinna ytligt vidare mot
Siljan. I mitten av detaljplaneområdet finns en avrinningsväg som leds
mot bostadsområdet norr om den planerade vägen, se figur 19. Vid
detaljprojektering av vägen bör man se över om detta vatten kan ledas
väster ut i dike eller om vattnet kan ledas mot befintliga
dagvattenbrunnar i bostadsområdet.
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Vid den nya GC-porten i den centrala delen av vägområdet behöver
vattnet avledas i dike och vidare i ledning/trumma till vägdike eller
dagvattenledningsnät.

Figur 19. Analys av avrinningsvägar (blå linjer) och lågpunkter (blå områden) inom
detaljplaneområdet. De lila pilarna i figuren indikerar ytavrinnande vattens
flödesriktning.

I samband med detaljprojektering av vägen ska dagvattenutredningen
vara en del av underlaget till projekteringen. Dagvatten från
Moskogsvägen ska inte belasta Trafikverkets vägars hantering av
avvattning.
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4 SÅ GENOMFÖRS PLANEN
Allmän information
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar,
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat
förfarande PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som
en följd av oförutsedda händelser.
Samråd

januari – februari 2022

Granskning

mars – april 2022

Antagande

juni 2022

Laga kraft, tidigas

juli 2022

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att
särskilda skäl föreligger.
Ändras, upphävs eller ersätts planen under genomförandetiden har
fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada det
medför. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen med
tillhörande rättigheter att gälla tills planen ändras, ersätts eller upphävs.
Ändras, upphävs eller ersätts planen efter att genomförandetiden utgått
finns ingen rätt till ersättning för de rättigheter som går förlorade.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna
platsmarken.
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt
för en eller flera allmänna platser.
Allmän plats
I denna detaljplan föreslås ett delat huvudmannaskap för allmän plats,
med kommunalt huvudmannaskap för VÄG och NATUR och enskilt
huvudmannaskap för GATA1.
Kommunen ansvarar för utförande, drift och underhåll av den allmänna
platsmarken inom planområdet som omfattar VÄG och NATUR.
Allmän plats för GATA1 har enskilt huvudmannaskap.
Detta innebär att det är fastighetsägarna gemensamt som ansvarar för
utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna platsmarken inom
planområdet som omfattar GATA1.
Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken
inom planområdet som omfattar GATA1 är att det sedan tidigare är
enskilt huvudmannaskap för gatan samt att det är enskilt
huvudmannaskap för de omkringliggande gatorna i området.
Kvartersmark
I denna detaljplan finns ingen kvartersmark.
Avtalsfrågor
Planavtal har tecknats med Trafikenheten, Leksands kommun för att
reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet omfattar följande fastigheter:
Åkerö 19:19, 2:16, 3:71, 5:39, 6:10, 6:38, 6:55, 6:59, 7:26, 10:13, 11:5 och
Övermo 13:33 och 3:60 som ägs av privatpersoner.
Åkerö 31:2, 3:50, 7:23, 24:22, Yttermo 3:20 och Övermo 16:1 som ägs av
Leksands kommun.
Styrsjöbo S:1 och s:12 som ägs gemensamt av flera fastigheter.
Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm
Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsrättsliga åtgärder.
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Fastighetsbildning
Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom
avstyckning. En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till
annan fastighet genom fastighetsreglering.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera
fastigheter, ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I
gemensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter och de bekostar både
anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av
lantmäterimyndigheten. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas
antingen genom samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning.
En gemensamhetsanläggning föreslås bildas för den befintlig gatan
(Rotgärdsgattu) inom planområdet som omfattar GATA1.
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Åkerö ga:1 som
förvaltas av Åkerö vägförening.
Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget.
Servitut
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet.
Det kan till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på
en annan fastighet. Ett servitut kan också innebära att den andre
fastighetens ägare förbinder sig att inte använda sin fastighet på visst sätt.
Inom planområdet finns avtalsservitut för el- och optoledningar.
Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget.
Ledningsrätt
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till
förmån för både en juridisk person eller en fastighet. Ledningsrätt kan
upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, exempelvis data- och
telekommunikationsledning samt vatten- och avloppsledningar.
Inom planområdet finns ledningsrätt för:
El- och optoledningar, akt 2029–3582.
Vatten- och avloppsledningar, akt 2029–3551.
Rättigheterna bedöms inte påverkas av planförslaget.
Övriga rättigheter inom planområdet
Nyttjanderättsavtal som avser ett markområde för aktiviteter i samband
med planerad skolundervisning (skolskog). Rättigheten bedöms inte
påverkas av planförslaget.
31
Detaljplaneförslag för Moskogsvägen, samt upphävande av ”Förslag till ändring
av Åkerö byggnadsplan”

Arrendeavtal som avser torn, stagförankringar, teknikbodar och
tillhörande telekomutrustning.
Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansökan om avstyckning, marköverföring genom fastighetsreglering samt
bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut
inlämnas till lantmäteriet.
Kommunen ansvarar för att ansöka och bekosta
fastighetsbildningsåtgärderna nedan, se fastighetsrättsliga konsekvenser.
Omprövning och inrättande av ledningsrätt söks och bekostas av berörd
ledningsägare.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanens genomförande medför följande fastighetsrättsliga
konsekvenser. Förändringarna framgår av text, karta och tabell nedan.
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse
om fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund.
Finns det ingen överenskommelse, beslutar lantmäterimyndigheten om
marköverföring och ersättningar.
Del av fastigheten Övermo 13:33 (figur 1) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Övermo 16:1 (figur 2 och 3) som i detaljplanen ska
utgöra allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (2029-P1978/6) ska ersättas av ny detaljplan
(figur 2). Ersättandet innebär att kvartersmark (bostad och handel)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av fastigheten Övermo 3:60 (figur 4) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 3:50 (figur 5) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 3:71 (figur 6) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
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Del av fastigheten Yttermo 3:20 (figur 7) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 5:39 (figur 9) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska upphävas (figur 10).
Upphävandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
regleras till icke planlagd privat mark.
Del av fastigheten Åkerö 19:19 (figur 11) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 2:16 (figur 12 och 13) som i detaljplanen ska
utgöra allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering
överföras till Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (2029-P1977/2) ska ersättas av ny detaljplan
(figur 13). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) ersätts till allmän platsmark (väg och natur).
Del av samfälligheten Styrsjöbo s:1 (figur 14 och 15) som i detaljplanen
ska utgöra allmän plats väg och natur, ska genom fastighetsreglering
överföras till Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (2029-P1977/2) ska ersättas av ny detaljplan
(figur 15). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) ersätts till allmän platsmark (väg och natur).
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska ersättas av ny detaljplan (figur
19). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av samfälligheten Styrsjöbo s:12 (figur 17 och 18) som i detaljplanen
ska utgöra allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska ersättas av ny detaljplan (figur
15). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av fastigheten Åkerö 6:38 (figur 21 och 22) som i detaljplanen ska
utgöra allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska ersättas av ny detaljplan (figur
21). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
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ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av fastigheten Åkerö 6:55 (figur 23 och 24) som i detaljplanen ska
utgöra allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till
Åkerö 31:2.
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska ersättas av ny detaljplan (figur
23). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av fastigheten Åkerö 6:59 (figur 25) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 7:26 (figur 26) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 17:23 (figur 27) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Del av fastigheten Åkerö 24:22 (figur 28) som i detaljplanen ska utgöra
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2.
Fastigheten Åkerö 31:2 erhåller del av fastigheterna Övermo 13:33, 3:60,
Åkerö 3:71, 3:50, 5:39, 7:26, 17:25, 19:19, 2:16, 24:22, 6:38, 6:55, 6:59,
Yttermo 3:20, Styrsjöbo s:1 och s:12 (figurerna 1-7, 9, 11-19, 21-28) genom
fastighetsreglering som i detaljplanen ska utgöra allmän plats (väg och
natur).
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-2593) ska ersättas av ny detaljplan (figur
8). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
ersätts till allmän platsmark (natur).
Del av byggnadsplanen (20-LEJ-3776) ska ersättas av ny detaljplan (figur
20). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller plantering)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av byggnadsplanen (2029-P1978/6) ska ersättas av ny detaljplan
(figur 2). Ersättandet innebär att kvartersmark (bostad och handel)
ersätts till allmän platsmark (väg).
Del av byggnadsplanen (2029-P1977/2) ska ersättas av ny detaljplan
(figur 16). Ersättandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) ersätts till allmän platsmark (väg).
Byggnadsplanen (20-LEJ-3776) på fastigheten Åkerö 10:13 ska upphävas
(figur 10). Upphävandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) regleras till icke planlagd privat mark.
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Byggnadsplanen (20-LEJ-3776) på fastigheten Åkerö 11:5 ska upphävas
(figur 10). Upphävandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) regleras till icke planlagd privat mark.
Byggnadsplanen (20-LEJ-3776) på fastigheten Åkerö 6:10 ska upphävas
(figur 10). Upphävandet innebär att allmän platsmark (park eller
plantering) regleras till icke planlagd privat mark.
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Figur

Avstår mark

Erhåller mark

Ändamål

1

Övermo 13:33

Åkerö 31:2

Allmän plats

Kvm,
ca
903

2,3
4
5
6
7
9
11
12,13
14,15,19
17,18
21,22
23,24
25
26
27

Övermo 16:1
Övermo 3:60
Övermo 3:50
Åkerö 3:71
Yttermo 3:20
Åkerö 5:39
Åkerö 19:19
Åkerö 2:16
Styrsjöbo s:1
Styrsjöbo s:12
Åkerö 6:38
Åkerö 6:55
Åkerö 6:59
Åkerö 7:26
Åkerö 17:23

Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2
Åkerö 31:2

Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats
Allmän plats

9809
332
1114
2438
1281
4907
8244
6042
3705
1194
137
389
1116
1513
149
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28
Åkerö 24:22
Åkerö 31:2
Allmän plats
Angivna arealer i tabellen ovan är preliminära och bestäms
först vid en lantmäteriförrättning.

Figur

Fastighet

Före ersättandet

1359

Efter ersättandet

Allmän platsmark (park
Allmän platsmark (väg
eller plantering)
och natur)
Allmän platsmark (park
Allmän platsmark (väg
15,19 Styrsjöbo s:1
eller plantering)
och natur)
Allmän platsmark (park
18
Styrsjöbo s:12
Allmän platsmark (väg)
eller plantering)
Allmän platsmark (park
20
Åkerö 31:2
Allmän platsmark (väg)
eller plantering)
Allmän platsmark (park
21
Åkerö 6:38
Allmän platsmark (väg)
eller plantering)
Allmän platsmark (park
23
Åkerö 6:55
Allmän platsmark (väg)
eller plantering)
I tabellen ovan redovisas fastigheter som är berörda av
ersättandet av byggnadsplan (2029-P1977/2).
13

Åkerö 2:16

Figur

Fastighet

Före ersättandet

Efter ersättandet

Allmän platsmark (park
Allmän platsmark (natur)
eller plantering)
I tabellen ovan redovisas fastigheten som är berör av
ersättandet av byggnadsplan (20-LEJ-2593).
8

Åkerö 31:2

Figur

Fastighet

Före ersättandet

Efter ersättandet

Kvartersmark (bostad och
Allmän platsmark (väg)
handel)
I tabellen ovan redovisas fastigheten som är berör av
ersättandet av byggnadsplan (2029-P1978/6).
2

Övermo 16:1

Figur

Fastighet

Före ersättandet

Efter upphävandet
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Allmän platsmark (park
Icke planlagt
eller plantering)
Allmän platsmark (park
10
Åkerö 11:5
Icke planlagt
eller plantering)
Allmän platsmark (park
10
Åkerö 10:6
Icke planlagt
eller plantering)
Allmän platsmark (park
10
Åkerö 5:39
Icke planlagt
eller plantering)
I tabellen ovan redovisas fastigheten som är berör av
upphävande av byggnadsplan (20-LEJ-3776).
10

Åkerö 10:13

Ekonomiska frågor
Kostnader och ersättning.
Detaljplanen är initierad av Trafikenheten, Leksands kommun efter
beslut av Kommunstyrelsen 10 april 2017 för att påbörja planering och
genomförande Moskogsvägen. Utskottet för Samhällsbyggnad lämnade
planbesked (beslut) den 30 augusti 2018 (§101). Kostnaderna ska i
enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten.
Anläggandet av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
bekostas av kommunen.
Drifts- och underhållskostnader för den allmänna platsmarken med
kommunalt huvudmannaskap bekostas av kommunen.
Drift och underhåll av den allmän platsmarken med enskilt
huvudmannaskap bekostas av de fastigheter som nyttjar området eller
enligt andelstal i en framtida gemensamhetsanläggning.
Inrättande och omprövning av ledningsrätt söks och bekostas av berörd
ledningsägare.
Kommunen söker och bekostar fastighetsbildningsåtgärderna för de
fastighetsrättsliga konsekvenserna.

Ersättning för nödvändiga marköverföringar betalas till berörda
fastighetsägare enligt överenskommelse eller ersättningsbeslut fattat av
lantmäteriet.

Tekniska frågor
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Vatten och avlopp
Befintliga vatten och avloppsledningar inom planområdet som påverkas
av planens genomförande kommer att återställas eller ersättas på annan
plats enligt anvisning från och i samverkan med ledningsägaren.
Dagvatten
Dagvatten inom planområdet ska hanteras genom infiltration eller
avledas via öppna diken längs med vägarna.
El, tele, optik och uppvärmning
Befintliga ledningar inom planområdet som påverkas av planens
genomförande kommer att återställas eller ersättas på annan plats enligt
anvisning från och i samverkan med ledningsägaren.
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5 KONSEKVENSER
Undersökning om betydande miljöpåverkan
I samband med uppförandet av planförslaget har det tagits fram en
undersökning om betydande miljöpåverkan. Undersökningen syftar till
att avgöra om en strategisk miljöbedömning behöver genomföras.
Detaljplanen innebär att naturområden med skog tas i anspråk för en ny
väg, vilket innebär en markant förändring av markanvändningen. Dock
möjliggör förslaget för ett effektivare trafiksystem som innebär bland
annat minskad klimatpåverkan. Detaljplanens negativa miljöeffekter
antas ha begränsad omfattning.
Undersökningen påvisar att detaljplanens negativa påverkan på
lämningar, naturmiljön och rekreation bedöms vara oundvikliga och
permanenta. Den positiva påverkan på klimatet och luftkvaliteten
bedöms även de vara permanenta och mycket sannolika. Övriga
miljöeffekter bedöms vara möjliga att avhjälpa.
Den totala miljöeffekten av detaljplanen bedöms vara begränsad. Även
om en del planens påverkan innebär negativa effekter så bedöms
konsekvenserna av dem i ett större sammanhang vara obetydliga.
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten till att fullfölja
miljölagstiftningen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Utifrån tidigare utredningar och undersökningar har inget påvisat att
detaljplanen skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunen
har dock valt av försiktighetsskäl att ändå göra en strategisk
miljöbedömning och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för
detaljplanearbetet.
Miljökonsekvensbeskrivningen har utförts av Sweco Sverige AB och
sammanfattas så här:
Planförslaget innebär att en betydande del av Moskogen tas i anspråk för
vägen och bedöms leda till negativ påverkan på miljön. Planförslaget
bedöms leda till små-märkbara negativa konsekvenser avseende
miljöaspekten buller, samt små negativa konsekvenser för naturmiljön,
vattenkvaliteten och kulturmiljön. Konsekvenserna bedöms vara
begränsade till planområdet och dess direkta närhet. Planförslagets
miljöpåverkan uppkommer delvis genom att påverkan förflyttas med
trafiken från vägarna som avlastas till Moskogsvägen, med andra ord
förblir en del av den totala miljöpåverkan från det lokala trafiksystemet
oförändrad. De mest betydande och bestående konsekvenserna bedöms
beröra landskapsbilden och bullersituationen.
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Inom Moskogen finns bland annat ett område som används som skolskog
och en gång- och cykelväg för att tryggt ta sig mellan bostadsområdena
norr och söder om planområdet. Inom och intill planområdet bedöms
genomförandet av planförslaget medföra kumulativa effekter för
människors hälsa och säkerhet, främst till följd av höjda bullernivåer,
ökad risk för trafikolyckor och försämrad tillgång till tätortsnära
grönområden. Effekterna bedöms dock vara relativt små, exempelvis
underskrider bullernivåerna i regel gällande riktvärden och en planerad
planskild gång- och cykelväg under vägen erbjuder en säker passage för
fotgängare och cyklister. Även om skogsytan minskar inom planområdet
så säkerställs att en del av skogen ska kunna nyttjas som skolskog även i
framtiden eftersom den planläggs som naturmark med lekyta. Den
planerade lekytan ska göras tillgänglig för bland annat barnvagnar och
rullstol. Möjligheterna till friluftsliv minskar i Moskogen men betydligt
mer mångsidiga rekreationsområden finns inom några hundra meter.
Planförslagets konsekvenser bedöms vara rimliga sett till planområdets
räckvidd men för att mildra de negativa miljökonsekvenser som
planförslaget ändå ger upphov till föreslår miljökonsekvensbeskrivningen
en rad åtgärder utifrån respektive miljöaspekt. Merparten av förslagen
fokuserar på att behålla så mycket skog som möjligt runt planområdet
och den nya vägen. För vägens bullerpåverkan föreslås även bullerplank
eller motsvarande bullerdämpande åtgärd.
I ett större sammanhang än avgränsningen för detaljplanen och
miljökonsekvensbeskrivningen bedöms planförslagets negativa
konsekvenser för miljön vara jämförbara med de övergripande positiva
konsekvenser som Moskogsvägen ger potential till. Även om den lokala
påverkan på skogen är påtaglig bedöms planförslaget bidra till
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön,
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB och omfattas av särskilda bestämmelserna
i 4 kap 2 § MB som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas med anledning av planen.

Avvägning allmänna och enskilda intressen
Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark och vatten, hänsyn ska tas till både
allmänna och enskilda intressen. Vid planläggning får mark tas i anspråk
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för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet och hänsyn ska tas till bland annat miljön. Vidare ska
bestämmelserna i miljöbalken om hushållning med mark- och
vattenområden tillämpas.
Kommunens bedömning och avvägning i enlighet med PBL och MB:
•

•

•

•

är att underlagen som har tagits fram tillsammans med
detaljplanen visar på att det allmänna intresset för vägbyggnation
väger tyngre än de övriga allmänna intressena som berörs.
är att planförslaget är det mest lämpliga nyttjandet av marken med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov samt medför en ur allmän
synpunkt god hushållning.
är att föreslagen byggnation är lämplig med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och ger en
god helhetsverkan.
är att detaljplanens föreslagna markanvändning inte bedöms
föranleda någon fara för människors hälsa och säkerhet eller ge
någon betydande olägenhet på annat sätt.

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen utifrån gällande
lagstiftning, strategiska dokument, planeringsunderlag, tidigare politiska
beslut, vikten av hållbar utveckling och behovet av en ny vägsträckning
för genomfartstrafik i öst-västlig riktning, att intresset av att ta planen i
anspråk för ett vägområde är det tyngst vägande intresset.
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6 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Leksands kommun
Förslaget till detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Jacob
Blomkvist, med medverkan av mark- och exploateringsingenjör David
Wildemo.

Upprättande enligt PBL
2010:900

Instans

Datum

Planbesked

Utskottet för samhällsbyggnad

2021-03-18 § 50

Godkänd för samråd

Utskottet för samhällsbyggnad

2021-12-09 § 208

Godkänd för granskning

Utskottet för samhällsbyggnad

Godkänd för antagande

Utskottet för samhällsbyggnad

Antagen

Kommunstyrelsen

Vunnit laga kraft
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