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Förslag till detaljplan för 

VÄSTRA MYRAN, DEL AV NORET 31:3 
Leksands kommun, Dalarnas län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 2020-11-19 § 112 positivt planbesked för att 
pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes för samråd av 
utskottet för samhällsbyggnad den 2022-01-20 § 1.  
Den 2022-02-17 § 25 kompletterades ärendet med beslut om undersökning av 
betydande miljöpåverkan.  

Planens 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. 

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 1 februari till och med 
den 22 februari. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda 
har beretts tillfälle till samråd genom utskick av underrättelse om samråd per post 
samt annonsering i Magasin Leksand den 1 februari 2022. Samrådshandlingarna 
har varit utställda i kommunhusets foajé och på kommunens webbplats.  
 

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ”Bedömning av behov av Miljöbedömning” 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. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 9st yttranden.  

Nr Inkommen skrivelse År-
Mån-
Dag 

Med  
synpunkt 

Utan  
synpunkt 

Kvarstående 
synpunkt 

1.  Länsstyrelsen 2022-
02-21 

X   

2.  Lantmäteriet 2022-
02-22 

X   

3.  Trafikverket 2022-
02-07 

 X  

4.  Ellevio 2022-
02-17 

 X  

5.  Dala Vatten och Avfall 
AB 

2022-
02-22 

X   

6.  Brandkåren Norra 
Dalarna 
Tillägg 

2022-
12-15 
2022-
02-01 

X   

7.  Skanova  2022-
02-03 

 X  

8.  Bostadsrättsföreningen 
LeksandsMyran 

2022-
02-21 

X  X 
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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 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. Den odlingsmark som i planförslaget får ändrad 
användning till bostäder är redan ianspråktagen, dels som paddock och dels som 
tomtmark, och har inte brukats aktivt under lång tid. Bebyggelse i enlighet med 
planförslaget skulle innebära en naturlig förtätning av området och 
planområdet är placerat så att befintlig gata och VA-system kan utnyttjas, vilket 
bidrar till ett resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Sammantaget 
bedömer därför kommunen att det är lämpligt att ta marken i anspråk för 
bostäder. En skrivelse som förklarar detta har lagts till i planbeskrivningen. 
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2. Lantmäteriet  

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. Fastighetsbeteckningar ska läggas till i grundkartan. 

Skrivelsen i planbeskrivningen under rubriken ”Ansökan om 
lantmäteriförrättning” har reviderats så att det tydligare framgår att detta är 
information som gäller ifall ett bildande av gemensamhetsanläggning eller en 
ansökan om ledningsrättskulle bli aktuellt i framtiden, även om inget av detta 
behövs för genomförandet av planen.  

 

 

3. Trafikverket 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 
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4. Ellevio 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 

 

 

5. Dala Vatten och Avfall AB 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. Skrivelsen om dagvatten i planbeskrivningen har 
ändrats enligt DVAAB:s förslag ovan. 
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6. Brandkåren Norra Dalarna  
2021-11-15 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. Insatstiden är ändrad från 5 till 15 minuter i 
planbeskrivningen. 
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7. Skanova 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 

 

 

8. Bostadsrättsföreningen LeksandsMyran 

Kommentar:  

I planbeskrivningen står följande kring hanteringen av dagvatten: 

”En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter 
ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas innan dagvattnet avleds till det 
kommunala dagvattennätet.” 

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

De eventuella problem som finns på befintliga fastigheter utanför planområdet 
hanteras inte i arbetet med denna detaljplan. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande: 

− Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse som motiverar varför 
jordbruksmarken som i planförslaget får ändrad användning till B 
(bostäder) kan anses lämplig att ta i anspråk för bostäder. 

− Grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar. 

− Skrivelsen under rubriken ”Ansökan om lantmäteriförrättning” i 
planbeskrivningen har förtydligats i enlighet med lantmäteriets yttrande. 

− Skrivelsen om dagvatten i planbeskrivningen har ändrats enligt DVAAB:s 
yttrande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att: 

− Godkänna samrådsredogörelsen  
− Ställa ut detaljplanen för granskning.  

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
den 4 mars 2022 
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