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Detaljplan för 

VÄSTRA MYRAN, DEL AV NORET 31:3 

i Leksands kommun, Dalarnas län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HUR PLANARBETET BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2020-11-19 § 112 positivt planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område.  

Detaljplanens syfte är möjliggöra byggnation av parhus alternativt enbostadshus på 
område som idag är obebyggt och används som paddock. Området är beläget direkt 
norr om Sturbåtsvägen. 

Planförslaget godkändes för samråd av samhällsbyggnadsutskottet den 2022-01-20 § 
1. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för standardplanförfarande (PBL 
2010:900 i dess lydelse från 1 januari 2015) från den 2022-02-01 till den 2022-02-22.  

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse daterad den 2022-03-04. Efter samrådet har planbeskrivningen bland 
annat kompletterats med en skrivelse som motiverar varför jordbruksmarken kan an-
ses lämplig att ta i anspråk för bostäder och grundkartan har kompletterats med fas-
tighetsbeteckningar. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-03-24 § 40 om att ställa ut planför-
slaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den 2022-
04-05 till den 2022-04-28. 

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakä-
gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Ma-
gasin Leksand den 2022-04-05. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets fo-
ajé och på kommunens webbplats. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

Samråd  
Under samrådet inkom 9 st yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en samråds-
redogörelse daterad den 2022-03-04.  

Det finns 1 st kvarstående erinran från samrådet.  

INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom 6 st yttranden.  

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med 
erinran 

Utan 
erinran 

1. Länsstyrelsen 2022-04-14  X 

2. Lantmäteriet 2022-04-14 X  

3. Trafikverket 2022-04-07  X 

4. Skanova 2022-04-06  X 

5. Dala Vatten och Avfall AB  2022-04-28 X  

6. Bostadsrättsföreningen  
LeksandsMyran 

2022-04-25 X  
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter samt kommentarer till syn-
punkterna. De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen, 
samhällsutveckling.   

1. Länsstyrelsen  
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ” 
Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 
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2. Lantmäteriet 
”  

” 
Kommentar: 

Synpunkten är noterad. Precis som Lantmäteriet skriver i sitt yttrande rör det 
sig om ett skrivfel. Underrubrikerna ”Allmän plats” och ”Kvartersmark” till ru-
briken ”Användning av mark och vatten” hade fallit bort i granskningshand-
lingarna och detta har nu korrigerats i plankartan. 

3. Trafikverket 
” 

” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. 

4. Skanova 
” 

” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. 
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5. Dala Vatten och Avfall AB 
” 

 
” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. Planbeskrivningen har på sida 19 kompletterats med 
en skrivelse som beskriver det dagvattendike som idag finns inom planområdet 
och att det är viktigt att detta finns kvar samt anpassas till framtida behov för 
att säkerställa en god dagvattenhantering. 

Användningen odling och djurhållning (L) omöjliggör inte att ytan kan använ-
das för hantering av dagvatten och skyfall, t.ex. genom att ett dike anläggs. 
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6. Bostadsrättsföreningen LeksandsMyran 
”  

” 
Kommentar: 

I planbeskrivningen står följande kring hanteringen av dagvatten: 

”En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratme-
ter ska infiltreras eller fördröjas innan dagvattnet avleds till det kommunala 
dagvattennätet.”  

Det innebär att dagvattnet på de nytillkommande fastigheterna inom planom-
rådet kommer att omhändertas lokalt inom fastigheten. Dagvatten från nya 
hårdgjorda ytor ska alltså inte påverka omkringliggande fastigheter.  

En del av marken inom planområdet kommer inför byggnation att behöva hö-
jas ca 1 meter för att möjliggöra goda förhållanden till anslutande väg för de 
nya fastigheterna. Då planområdet redan idag ligger högre än de tre fastigheter 
ni syftar på i yttrandet, kommer en ytterligare höjning av marken inte att på-
verka eventuell avrinning från planområdet till era fastigheter.  

I plankartan regleras den andel mark som får hårdgöras med bestämmelsen n1, 
”endast 55 % av fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras”. Ef-
tersom högsta tillåtna hårdgjorda area anges i procent kommer inte storleken 
på denna area påverkas av hur många fastigheter som tillskapas inom planom-
rådet. Högsta tillåtna hårdgjorda area i m2 kommer att vara densamma oavsett 
om det tillskapas 1 st, 5 st eller fler nya fastigheter inom planområdet. 

De avvattningsproblem som finns på befintliga fastigheter utanför planområ-
det hanteras inte i arbetet med denna detaljplan, men kommunen har förstå-
else för att detta är ett problem för fastighetsägarna och håller med om att det 
är av stor vikt att ha ett fungerande dagvattennät och god skyfallshantering för 
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att undvika den här sortens problem. Arbete med dessa frågor sker kontinuer-
ligt på kommunen. En undersökning av det kulverterade dagvattendike som lö-
per genom planområdets östra del och som kommer att ligga mellan nytillkom-
mande fastigheter och bostadsrättsföreningen LeksandsMyrans fastigheter har 
inletts. Om diket visar sig inte uppfylla sin tänkta funktion ska detta åtgärdas. 
För att säkerställa goda förutsättningar för dagvattenhantering på platsen, har 
planbeskrivningen på sida 19 kompletterats med en skrivelse som beskriver att 
det är viktigt att dagvattendiket finns kvar samt att det anpassas till framtida 
behov. 

Kommunen har vid flera tillfällen gjort platsbesök på planområdet.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden enligt följande: 

− I plankartan korrigeras ett skrivfel i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

− Planbeskrivningen har på sida 19 kompletterats med en skrivelse som beskri-
ver det dagvattendike som idag finns inom planområdet och att det är viktigt 
att detta finns kvar samt anpassas till framtida behov för att säkerställa en god 
dagvattenhantering. Kompletteringen har samråtts med berörda parter. 

YTTRANDEN MED KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
De sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 som, senast under granskningsti-
den i den nya aktuella planprocessen som inleddes med samrådsbeslut 2022-01-20 § 
1, framfört skriftliga synpunkter får efter antagandet ett meddelande. Meddelandet 
innehåller ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra den 
granskade detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen kan 
tidigast anta detaljplanen den 2022-06-14.  

 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
maj 2022 
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