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Förslag till detaljplan för 

TORGET (NORET 61:1) 
Leksands kommun, Dalarnas län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 27 september 2018 § 115 positivt 
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes 
för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 12 december 2019 § 192. 

Planens syfte är att möjliggöra en byggrätt för en centrumbyggnad som kan 
utformas upp till två våningar med bland annat restaurangverksamhet samt ett 
torg med parkeringsmöjlighet. 
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 22 januari till den 27 
februari 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda 
har beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt 
annonsering i Magasin Leksand den 22 januari 2020 (samt i Falu Kuriren och Dala 
Demokraten den 22 januari 2020). Samrådshandlingarna har varit utställda i 
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på 
biblioteket i Leksand.  

Öppet hus för allmänheten ägde rum den 5 februari 2020 i kommunhuset.  

Öppet hus 
Öppet hus besöktes av cirka 10 personer. Från Leksands kommun deltog Linus 
Wickman, Samhällsplanerare, Malin Bengtsson, Plan- och kartchef, Anna Ograhn, 
Stadsarkitekt, och ordförande i utskottet för Samhällsbyggnad Sebastian Larsson.   

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under öppet hus:  

- Förslag på alternativa användningar för norra delen av Torget, exempelvis 
park eller busshållplats. 
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ” Undersökning om betydande miljöpåverkan” 
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. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 7 stycken yttranden.  

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
erinran 

Utan  
erinran 

1.  Länsstyrelsen 2020-02-24 X  

2.  Lantmäteriet 2020-02-05  X 

3.  Trafikverket 2020-01-23  X 

4.  Region Dalarna 2020-02-24  X 

5.  Brandkåren Norra Dalarna 2020-01-23  X 

6.  Mesut Karakas  2020-02-19 X  

7.  Lars-Olov Matz 2020-02-27 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 
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Kommentar:  

Planförslaget möjliggör en byggnad som får utformas upp till två våningar, 
närmsta omkringliggande bebyggelse har ett våningsantal på två till fem 
våningar där majoriteten av bebyggelsen är uppförd till tre våningar. Hänsyn 
har därmed tagits till kulturmiljön genom att säkerställa att omkringliggande 
bebyggelse fortsatt behåller sitt överläge gentemot den nya byggrätten. 
Kommunen har gjort bedömningen att om en verksamhet ska vara hållbar över 
tid bör det möjliggöras för en större byggrätt än vad som är på platsen idag. För 
att exploateringsgraden ska kunna hållas nere så att det finns tillräckligt med 
yta för torganvändning och arrangemang var en höjning av våningsantalet 
nödvändig. 

Mycket fokus har lagts på att eftersträva ljus och rymlighet på torget, bland 
annat med utformningsbestämmelser om krav på klarglasfasad på 35 % av 
fasadytan. Det gör att byggnaden uppfattas som lättare, vilket minimerar risken 
att byggnaden skulle skapa ett dominerande intryck på platsen. Byggrätten är 
även lokaliserad i torgets norra del, vilket gör att torgytan likt dagens 
utformning fortsatt får in ljusinsläpp. Kommunen anser med anledning av detta 
att hänsyn har tagits till länsstyrelsen synpunkter i planförslaget gällande 
kulturmiljö. 
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Dagvattenberäkningarna är baserade på ombyggnationen av torgytan, dess 
utformning och funktioner. Ombyggnationen är redan genomförd och en 
eventuell bedömning av föroreningsbelastningen för torget är i detta skede 
omotiverat då torget redan nyttjas för detaljplanens syfte. I och med den 
ombyggnation av torget som nyligen skett har dagvattenhanteringen från 
torgytan utformas på ett bättre och mer hållbart vis som tillgodoser både 
fördröjning och rening av dagvatten. Föroreningsbelastningen till recipienten 
bör därmed minska inom avrinningsområdet. 

Formuleringen för egenskapsbestämmelsen av totalhöjd grundar sig i att det ska 
tillskapas tillräckligt med utrymme för mindre byggnadsdelar. Vid tidigare 
bygglovsärenden inom kommunen har ärenden fått göra mindre avvikelser från 
detaljplanen på grund av att tekniska delar överskrider reglerad totalhöjd, för 
att undvika det i framtiden har en bestämmelse som ger en flexibilitet men ändå 
inte påverkar bestämmelsens huvudsyfte valts. En bestämmelse för nockhöjd 
reglerar som sagt takkonstruktionens högsta del, utifrån tidigare fall i Leksands 
kommun kan det vid nybyggnation vara svårt att peka ut den högsta delen av 
takkonstruktionen på vissa typer av tak, därmed har kommunen valt att 
använda en totalhöjdsbestämmelse med en viss modifikation. Formuleringen 
strider inte mot 4 kap, 11§ 1 stycket 1 punkten i PBL. 

2. Lantmäteriet  

 
Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

3. Trafikverket 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  
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4. Region Dalarna 

Kommentar:  

Synpunkten är noterad.  

 

5. Brandkåren Norra Dalarna 

 
Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 

 

6. Mesut Karakas, Enskild 

 
Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.  

Utifrån ert yttrande har detaljplanen ändrat byggrätten inom den norra 
centrumanvändningen från 350 kvm till 400 kvm, användningsområdet har 
även utökats från cirka 430 kvm till cirka 500 kvm. En ökning av byggrätten gör 
att användningen blir mer hållbar över tid och kan fortsatt möjliggöra för en 
byggrätt som samspelar med omgivande bebyggelse och torgmiljön. I 
plankartan har hänsyn tagits till de stråk och övergångsställen som redan finns 
på torget så att den något utökade C1-användningen inte påverkar dessa. 
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7. Lars-Olov Matz, Enskild 

 
Kommentar:  

Din synpunkt är noterad.  

I valet av våningsantal har olika intressen vägts mot varandra. Kommunens 
bedömning grundar sig i att det ska möjliggöras för en verksamhet som är 
hållbar över tid och att byggnaden ska samspela med omgivande bebyggelse 
samt torgmiljön. Med torget som en av tätortens samhällspunkter är det viktigt 
att inte möjliggöra för en byggnad som kan upplevas för dominant för platsen 
och att det finns tillräckligt med yta för torganvändning och arrangemang. Det 
är möjligt att tillskapa källarvåning i gällande planförslag.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande: 

− I förslaget för detaljplan har byggrätten ändrats inom den norra 
centrumanvändningen från 350 kvm till 400 kvm, användningsområdet har 
även utökats från cirka 430 kvm till cirka 500 kvm. 

ÖVRIG ÄNDRING 
I den större delen av detaljplanen, den del som innehåller torgyta och parkering, 
har det efter samrådet gjorts en ändring. Användningsbestämmelserna för 
kvartersmark C (centrum, utom drivmedelsförsäljning, polisstation, häkte eller 
liknande) och P (parkering får finnas) till användningen TORG som är allmän 
plats med kommunalt huvudmannaskap. Ändringen har gjorts i och med att olika 
regler gäller inom kvartersmark och allmän plats, bland annat säkerställs 
allmänhetens tillgång till torget ytterligare och processer med parkering, 
polistillstånd och diverse skyltning för trafik blir enklare inom allmän plats. 
Kombinationen av kvartersmarksanvändningarna ”C och P” är i övrigt väldigt lik 
TORG-användningen för allmän plats, centrumändamål (utom 
drivmedelsförsäljning, polisstation, häkte eller liknande) och parkering kommer 
fortsatt att vara planenligt.  
Inom området i norr som möjliggör byggrätt för centrumändamål och området 
längst i söder som ligger i anslutning till bland annat detaljhandel och 
dagligvaruhandel kommer kvartersmarkanvändningen C1 råda, då marken här 
inrymmer ytor för exploatering och handel är kvartersmark (C1) fortsatt lämpligt 
som användningsbestämmelse. 

NAMNLISTA 
Det finns inga sakägare med kvarstående erinran. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att: 

− Godkänna samrådsredogörelsen  
− Ställa ut detaljplanen för granskning 

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun juni 2020 
 
 
 
Jacob Blomkvist 
Samhällsplanerare 
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