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§ 40 Dnr 2020/912 

Detaljplan för del av Noret 31:3, Västra Myran 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2020-11-19 § 112. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) 
mellan 1-22 februari 2022. Under samrådet inkom 8 enskilda yttranden som 
har sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen också har 
besvarat inkomna synpunkter. 
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik.”  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom planen 
utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som lokalgata 
på allmän plats.  
 
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan 
gjorts och en geoteknisk utredning ska tas fram till granskningsskedet. 
Avstämning har skett med Dala Vatten och Avfall AB som inte har något 
krav på ytterligare utredningar. Det har under detaljplanearbetet inte 
framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt att exploatera området 
för bostadsbyggnation. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan sändas ut på 
granskning. 
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Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Samrådsredogörelse 
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samrådsredogörelsen tas som utskottets egen.  
2. Upprättad detaljplan godkänns för att ställas ut för granskning.  

Beslutet expedieras till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
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