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FÖRORD

Ibland får jag frågan: ”Har ni egentligen någon plan för Leksands utveckling?”

Svaret blir ju självklart: Ja, det har vi! Vi har lagar, planer och riktlinjer för i stort sett all vår
verksamhet i kommunen. Och tvärt emot vad som ibland sägs är det sällan våra planer är några
”hyllvärmare”! (Det skulle vara krisplaner då som vi ju hoppas inte få användning för.) Samti-
digt är det viktigt att tänka på att all utveckling sker i samspel med de människor som bor
och besöker oss, med de företag och föreningar som verkar här och med andra myndigheter.

Samhällen växer ju underifrån och inte ovanifrån. Vi behöver dock en gemensam helhetssyn
för att vi ska fatta så bra beslut som möjligt. Översiktsplanen är en viktig plan då den kommer
bli vår demokratiskt antagna plan för hur vi ska använda mark och vatten i kommunen. Genom
översiktsplanen visar vi vår långsiktiga vision och plan för hela kommunens fysiska utveckling.
Planen ska både bevara och utveckla samt ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen.

Vi har nu genomfört planprocessen för vår nya översiktsplan. Vi har haft möten, vi har berättat 
och visat, vi har lyssnat, läst och funderat. Vi har sedan utifrån detta ändrat vårt förslag i vissa 
delar och har nu landat i en översiktsplan som tar sikte på framtiden.

Vi vill passa på att tacka alla som har deltagit i våra möten och alla som har skickat in synpunk-
ter och förslag.

Ulrika Liljeberg (c) 
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
Denna översiktsplan är en strategisk långsiktig pla-
nering för mark och vatten där målet är ett attrak-
tivt och hållbart samhälle. 

Leksands kommun karaktäriseras av ett 90-tal 
byar, främst i den mellersta delen av kommunen, 
där ett 10-tal byar under årens lopp har utvecklats 
till tätorter. Många byar är idag kulturhistoriskt 
intressanta och ligger ofta intill sjöar och vatten-
drag eller omgivna av jordbruksmarker. Det öppna 
landskapet som breder ut sig intill Siljan och Öster-
dalälvens dalgångar är en viktig del av varumärket 
Leksand. Utsikten från många platser är milsvidd. 
Det öppna landskapet skapar trivsel för både 
invånare och besökare men är även värdefullt som 
naturresurs och för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Jordbruksmarkerna i bygden med de 
karaktäristiska åkerholmarna och odlingsrösena 
ska i största möjliga mån undvika att bebyggas. 
Jordbruksmarker i inlandet kan i framtiden bli en 
livsnödvändig resurs. Redan på 1800-talet lockades 
besökare hit av bygdens särdrag och på senare år 
har även kommunens många sport- och friluftsak-
tiviteter bidragit till dess popularitet. Kommunen 
vill fortsätta att vara en attraktiv ort för besöksnä-
ringen.

Denna översiktsplan ska ge förutsättningar för 
inflyttning av cirka 200 nya invånare per år i 
Leksands kommun. Inflyttning, av främst unga, är 
av stor vikt för att kommunen ska kunna försörja 
den allt mer ökade andelen äldre invånare. För att 
locka hit fler invånare behöver kommunen kunna 
erbjuda ett varierat och attraktivt boende samtidigt 
som de höga natur- och kulturvärdena bevaras. Ut-
vecklingen av samhället och infrastrukturen ska ha 
hållbara energilösningar och efterleva de miljömål 
som kommunfullmäktige har fastslagit.

Utvecklingen av bostadsbebyggelsen sker huvud-
sakligen i tätorterna och längs kommunikations-
stråken, som här kallas utvecklingsstråk. I tätor-
terna och i utvecklingsstråken ska väl fungerande 
infrastruktur och service finnas. Skolor, äldreboen-
den och handel är koncentrerade till tätorterna och 
här finns viktiga knutpunkter för kollektivtrafik. De 
tre tågstoppen i Leksand, Insjön och Tällberg har 
stor betydelse för besöksnäringen och för invånar-
nas möjlighet att pendla till arbeten på annan ort. 

I utvecklingsstråken, som förbinder tätorterna, är 
väl fungerande vägar, gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafik viktigt. I tätorterna och i utvecklings-
stråken ska det finnas möjlighet för förtätning av 
bebyggelse. På vissa ställen i tätorterna ska det 
även vara möjligt med högre bebyggelse. Nya bo-
stadsområden planeras i utkanterna av tätorterna 
eller i utvecklingsstråken. Strandnära bebyggelse 
kan möjliggöras i de utpekade områdena för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

För att möjliggöra fortsatt utveckling av bostads-
områden är planering av väglänkar en nödvän-
dighet eftersom trafiken kommer att öka. Därför 
föreslås Limalänken (en väg mellan länsväg 920, 
vid Sommarland, vidare mot Lima och riksväg 
70) samt Moskogslänken (från Järnavägen mot 
Moskogen med sträckning söder om Åkerö) för att 
leda trafik runt tätorten. Länkarna medför att det 
behövs bättre anslutningar till riksväg 70.

Vid all planering beaktas klimatförändringarnas 
eventuella påföljder, som exempelvis översväm-
ningar, ras och skred. I Leksand ska invånarna bo 
säkert. För att skapa ett tryggt och jämställt sam-
hälle bör det vid planering strävas efter att service, 
kollektivtrafik, idrottsanläggningar, promenadstråk 
och friluftsområden är tillgängliga liksom lämpliga 
förbindelselänkar mellan dessa och bostadsområ-
dena. 

För att öka inflyttningen ska en variation av verk-
samheter och mindre industrier ges förutsättningar 
att utvecklas i utkanterna av tätorterna och längs 
utvecklingsstråken intill viktiga kommunikationer. 
Dessa verksamheter planeras så att bostadsområ-
den inte utsätts för olägenheter som exempelvis 
buller och eller onödiga risker.

Landsbygden ska hållas levande och därför ska 
småskalig förtätning eller utbyggnad av byarna 
vara möjlig om hänsyn tas till de olika kultur- och 
naturvärdena och att nybyggnationer anpassas till 
den specifika bykaraktären. Vattenförsörjningen 
och avloppsanläggningarna i byarna är ofta enskil-
da eller samfällda med varierande funktionsgrad. 
Det är viktigt för kommunen att finna lösningar för 
fungerande vatten- och avloppsanläggningar så att 
byarna förblir attraktiva. Lika viktig är kollektivtra-
fiken och att landskapet inte förbuskas. Om tele- 
och datakommunikation fungerar tillfredställande i 
byarna finns möjligheter att arbeta hemifrån.

I västra Leksand, intill Vansbro och Mora kom-
muner, finns fortfarande gammal och vildmarkslik 
skog kvar. Bevarandet av detta skogsområde som 
kallas Vildmarksriket kan få stor betydelse, inte 
bara för alla de skogslevande arterna, utan även för 
rekreation och en utvecklande naturturism.

Översiktsplanen bedöms i stort inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Nya vägdragningar är 
föremål för tillstånd enligt miljöbalken vilket kräver 
en miljökonsekvensbeskrivning. Detta gäller även 
för risk för påverkan på Natura 2000-områden. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats att 
behandla enbart dessa frågor. Övriga planförslag 
bedöms i en översiktlig konsekvensbedömning.
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INLEDNING
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska 
alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Över-
siktsplanen kan ses som en utgångspunkt för den 
fysiska planeringen i en kommun och fungerar till-
sammans med länsstyrelsens granskningsyttrande 
som en överenskommelse mellan stat och kommun 
om den framtida mark- och vattenanvändningen. 
I översiktsplanen samordnas statliga och kom-
munala intressen bland annat genom att redovisa 
riksintressenas geografiska utbredning tillsammans 
med kommunens planer för bebyggelsens utveck-
ling. Enligt miljöbalken skall planen även tillgodose 
miljökvalitetsnormerna. Planen är inte juridiskt 
bindande för efterföljande beslut, som till exempel 
detaljplaner och bygglov, men den ska användas 
som underlag och vägledning för beslut. 

Syfte
Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga 
verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill 
att mark och vatten ska användas och hur bebyggel-
sen ska utvecklas. Beslut i lokaliserings- och mark-
användningsfrågor berör många människor och får 
ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan 
inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större 
sammanhang så att god hushållning med pengar 
och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen 
som kommunen på ett långsiktigt och övergripande 
plan gör sådana helhetsbedömningar.

Översiktsplanen ska fungera både som vision och 
handlingsprogram men också som beslutsunder-
lag för kommunen och andra myndigheter i frågor 
som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Planen 
handlar om frågor som var vi ska bygga, var nya 
vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och 

utveckla intressanta områden, var vi behöver reser-
vområden för framtiden och hur stads- och lands-
bygden på lång sikt ska utvecklas. Översiktsplanen 
redovisar kommunens politiska viljeinriktning. Den 
ska hållas aktuell och uppdateras i takt med att för-
utsättningarna inom kommunen ändras. Kommun-
fullmäktige skall minst en gång varje mandatperiod 
ta ställning till om den antagna översiktsplanen 
fortfarande är aktuell.

Planprocessen
Kommunfullmäktige har gett Samhällsbyggand i 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lek-
sands kommun. I maj 2011 beslutade Utskottet för 
Samhällsbyggnad att formellt påbörja arbetet med 
översiktsplanen. En arbetsgrupp bildades bestå-
ende av tjänstemän från Samhällsbyggnad. Arbe-
tet påbörjades omgående med att sammanställa 
planeringsunderlag och att få in åsikter från kom-
munförvaltningarna samt bygderåden ute i byarna. 
Tjänstemännen har samrått med representanter för 
olika byar eller besökt bygderåd för att diskutera 
översiktsplanen vid fem tillfällen. Bygderåden har 
blivit ombedda att inkomma skriftligt om byarnas 
styrkor, svagheter och eventuella framtida utveck-
lingsplaner. Diskussioner har förts med lokala 
representanter från Lantbrukarnas riksförbund. 
Två mellanstadieklasser och en gymnasieklass har 
informerats om översiktsplanen och fått lämna sina 
framtidstankar. Inkomna synpunkter har beaktats i 
arbetet med översiktsplanen.

Samråd över översiktsplanen har pågått under 
vintern 2012/2013. Tillfällen har funnits att yttra 
sig skriftligt, via chatt och genom att delta på fem 
olika samrådsmöten. Synpunkter över översikts-
planen har sammanställts och har efter revidering 

Workshop med politiker
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våren 2013 ställts ut och funnits på hemsidan 
under hösten 2013. Efter ytterligare revidering har 
översiktsplanen ställts ut och funnits på hemsidan 
under vintern 2013/2014 som förnyad utställning. 
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
sommaren 2014.

Struktur och avgränsning
Översiktsplanen för Leksands kommun 2014 har 
en tidshorisont fram till år 2040. Med kortfattade 
texter och många bilder och kartor ska medbor-
gare, företagare och kommunala tjänstemän lätt 
kunna se vilka mål kommunen har för den framtida 
utvecklingen. I översiktsplanens början beskrivs 
kommunen i sin helhet. Därefter följer dokument, 
lagar och miljömål som styr hur kommunen kan 
utveckla mark- och vattenområden långsiktigt och 
hållbart. Kommunens politiker ger i sin vision de 
övergripande målen som finns för lokalisering och 
utformning av ny bebyggelse i bygden. Visionen 
utgör en del av regionens uppställda mål för hållbar 
utveckling och i översiktsplanen visas hur denna 
länkas samman med nationella, regionala och lokal 
målen och tar fysiska uttryck.

För hela kommunen redovisas mark- och vatten-
användningen och de allmänna intressen som bör 
beaktas vid användningen av marken. För varje 
intresseområde redovisas kommunens ställnings-
taganden. Översiktsplanens planeringsområden 
täcker hela kommunens yta men är främst inriktad 
på de mest bebyggda områdena vilka är indelade 
enligt karta som visas på sidan 75. För varje pla-
neringsområde beskrivs kortfattat förutsättningar 
och förslag på utvecklingsåtgärder. Fördjupningar 
av översiktsplanen (FÖP) finns över Noret (2001) 
och Tällberg (2005). De arbetas in och blir en del 
av den kommuntäckande översiktsplanen 2014. 
Mer specifika regleringar av markens och vattnets 
användning görs i detaljplanerna. 

Enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ska 
översiktsplanen genomgå en miljöbedömning. En 
miljöbedömning används för att få en helhetssyn 
av den miljöpåverkan som en planerad verksam-
het kan medföra. Miljöbedömningen är en process 
som följer och integreras i hela planarbetet. Över-
siktsplanen bedöms i stort inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Nya vägdragningar är föremål för 
tillstånd enligt miljöbalken vilket kräver en miljö-
konsekvensbeskrivning. Detta gäller även för risk 
för påverkan på Natura 2000-områden. Miljökon-
sekvensbeskrivningen har avgränsats att behandla 
enbart dessa frågor. Övriga planförslag bedöms i en 
översiktlig konsekvensbedömning.

Läsanvisningar
Alla höjdangivelser utgår från höjdsystemet RH 70.

Gård i Ullvi

I röda rutor uppmärksammas lagar, principer och 
miljömål som är relevanta i sammanhanget.

I kapitlet ”Allmänna intressen” sammanfattas 
kommunens ställningstaganden i gröna rutor.

I kapitlet ”Planeringsområden” sammanfattas 
riktlinjer för bygglov och detaljplanering i gröna 
rutor.

I gula rutor redovisas exempel på inkomna syn-
punkter från elever i årskurs fyra.

Inkomna åsikter från byinvånarna redovisas i 
tabellform.
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VISION OCH ÖVERGRIPAN-
DE MÅL

Vision 2025
En vision för Leksands kommun framtogs av po-
litikerna och beslutades i kommunfullmäktige år 
2012. Bilden av Leksand år 2025 är ”Det är lätt att 
leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada 
människor i ett modernt samhälle som präglas av 
valfrihet, professionalitet och omtanke.” 

Visionen är att Leksand är en kommun med 18 000 
invånare, där människor trivs och känner sig 
hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som 
är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög 
kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har 
ett mångkulturellt samhälle och ser det som en 
styrka. I Leksand finns levande traditioner som tål 
nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och 
levande byar. Det märks också i mötet mellan den 
gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitek-
turen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende 

oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands 
småskaliga stadskärna promenerar man omkring 
mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar 
man ett modernt industri- och handelscentrum.

Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, 
familjer, föreningar, byar, företag och kommunen 
är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd 
skog och öppna landskap, men även Siljan och våra 
sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Vi är le-
dande inom hälsa och idrott, och både naturen och 
kulturen håller mycket hög klass. Här finns själv-
klart också god tillgång till vård på nära håll. Här 
skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda 
förutsättningar för både människor och företag. I 
Leksand är det inte bara nära mellan människor, 
det är också nära till världen. Snabba och miljövän-
liga buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – 
oavsett om det är till arbete och studier i vår region 
eller vidare till Arlanda-Stockholm. 

Mål för åren 2013-2015 (ingen inbördes rangord-
ning):
1. Fler bostäder för både unga och äldre, både 

lägenheter och villor.
2. Öppnare landskap i samarbete med byarna, 

företagare och fastighetsägare.
3. Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres so-

ciala situation.
4. Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter.
5. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra 

skolor.
6. Ökat fokus på barnens läsinlärning i våra för-

skolor.
7. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringsliv 

ranking av näringslivsklimat.
8. Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellt 

rankning av miljökommuner.
9. Fortsätta vara en av landets främsta frilufts-

kommuner.
10. Satsning på stöd till nyskapande kultur.
11. Öka befolkningen.

12. Fortsatt sund kommunal ekonomi.
13. Ännu friskare och nöjdare medarbetare.
14. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbe-

tare heltid.
15. Utveckla och förenkla dialogen och samverkan 

med våra medborgare och civilsamhället.

Övergripande vision för översikts-
planen
Den övergripande strategiska visionen för över-
siktsplanen visar hur kommunen långsiktigt kan 
växa och utvecklas fram till år 2040 (se karta sidan 
12). Den visar på möjligheter och huvudriktningar 
för bostadsbebyggelse och arbetsplatser att växa 
med närhet till kommunens tillgångar. Den visar 
även huvudstommen för kommunikationerna och 
länkar som med dagens planeringsförutsättningar 
är önskvärda att utveckla i framtiden. Visionen är 
framarbetad i samarbete mellan politiker och tjäns-
temän. Underlag som har använts är till exempel 
populära områden för förhandsbesked om bygglov 
och enkätundersökningar på arbetsplatser i Insjön 

Barnen som är vår framtid
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om önskemål om boendeform. Visionen tar inte 
ställning till enstaka exploateringar, bebyggelsens 
täthet eller utformning.

Prognoser för befolkningsstrukturen för Leksands 
kommun visar att inom den närmaste framtiden 
kommer en stor andel invånare vara pensionärer. 
För att kunna minska den så kallade försörjnings-
bördan måste nya invånare flytta hit, trivas och 
stanna kvar. För att öka attraktionskraften och 
kunna locka hit nya invånare måste kommunens 
kvaliteter behållas och underhållas samtidigt som 
möjligheter ges för utveckling. Detta innebär en ba-
lansgång där allt inte kan bevaras i sin ursprungliga 
form. Exploatering för fler attraktiva boendeformer 
och näringslivsmöjligheter/arbetstillfällen/kom-
mersiell service krockar ibland med andra värden 
och miljöfaktorer. Jordbruksmarken ska sparas 
i största möjliga mån. Delar av jordbruksmarken 
kan behöva tas i anspråk, där inga andra alternativ 
finns, för att i slutändan få kommunen att överleva 
eller i bästa fall utvecklas med skola, vård, omsorg 
och service. 

Kommunen korsas av järnvägen och riksväg 70 
som innebär stor miljöpåverkan men som samtidigt 
är mycket viktig för regionen, invånarnas möjlig-
heter att pendla och för att locka förbipasserande 
att stanna till. Riksvägen förvaltas av Trafikverket 
varför kommunen i många fall inte kan besluta i 
frågan om exempelvis tillfarter och vägval. Även 
här sker en balansgång mellan att utveckla bebyg-
gelse, stärka kommunikationer och samtidigt ta 
hänsyn till Trafikverkets mål, miljöfaktorer, natur- 
och turistvärden. Vidare kommer fler gång- och 
cykelvägar och tvärförbindande väglänkar behövas 
för att öka säkerhet, trivsel och smidighet för en 
kommun som utvecklas.

Sammanställning av utvecklingsstrategier

Enligt visionen för kommunen ska förutsättningar 
ges för cirka 200 nya invånare per år samt ett 
utvecklat näringsliv. Planeringen för bostadsbebyg-
gelsen och näringslivet ska huvudsakligen ske i 
tätorterna och längs kommunikationsstråken som 
har nödvändig infrastruktur, skola och service. 
Planerade väglänkar föreslås i ost-västlig riktning 
för att stärka kopplingen mellan kommunikations-
stråken samt för att avlasta befintliga trafiknoder. 
Utvecklingen av samhälle och infrastruktur måste 
ha hållbara energilösningar och ske i samverkan 
med de höga natur- och kulturvärden som finns i 
kommunen. Den övergripande bebyggelsestruktu-
ren följer vattendragen vilket skapar goda förutsätt-
ningar för vattenkontakt. Bland bebyggda miljöer 
ska utblickar, öppna landskap och tillgång till sjöar 
och vattendrag bevaras och om möjligt stärkas. 

Svampplockning i skogen

Markanvändning i tätorterna
I tätorterna finns fungerande vatten- och avlopps-
nät. Service är i olika grad koncentrerad i tätorterna 
och här finns viktiga knutpunkter för kollektivtra-
fik. Skolor och äldreboende finns i alla tätorter. 
Möjligheter finns för förtätning av bebyggelse dels 
genom att använda outnyttjad mark men också att 
bygga på höjden. Verksamheter och mindre indu-
strier ska ges förutsättningar att utvecklas i utkan-
terna av tätorterna. Gång- och cykelvägar liksom 
idrottsanläggningar, friluftsområden, grönstruktu-
rer och förbindelselänkar mellan promenadstråk 
har ökad betydelse här. Tätorternas markanvänd-
ning styrs av detaljplaner. 

Markanvändning i utvecklingsstråken
Utvecklingsstråken förbinder tätorterna och i dessa 
är väl fungerande vägar, gång- och cykelvägar 
samt kollektivtrafik viktigt. I utvecklingsstråken 
är vatten- och avloppsnätet utbyggt eller planeras 
att byggas ut. Möjligheter finns för förtätning av bo-
stadsbebyggelse och i vissa områden även utbygg-
nad/nybyggnad av bostadsområden. Nära stora 
kommunikationsleder kan etableringar av mindre 
industrier och företagsverksamheter bli möjliga.

Markanvändning i byarna
Flera byar är kulturhistoriskt intressanta och de lig-
ger ofta i ett omgivande öppet landskap. Småskalig 
förtätning eller utbyggnad av byarna kan i många 
fall ske om hänsyn tas till de olika kultur- och 
naturvärdena samt att nybyggnationer anpassas till 
bykaraktären. Vattenförsörjningen och avloppsan-
läggningarna i byarna är ofta enskilda eller samfäll-
da med varierande funktionsgrad. För att byarna 
ska hållas levande och attraktiva är det viktigt att 
det finns fungerande vatten- och avloppsanlägg-
ningar, att kollektivtrafik finns och att landskapet 
inte förbuskas. I byarna är det av stor vikt att tele- 
och datakommunikation fungerar tillfredställande.

I Leksands kommun finns gott om möjligheter 
för friluftsliv och fritidsaktiviteter, speciellt med 
anknytning till naturen. Två strandområden vid 
Siljan mellan Hjulbäck och Lundbjörken ska aktivt 
bevaras som orörd kuststräcka. 
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  Levande byar och småskalig 
  förtätning anpassad till bykaraktären

  Utveckla värdet av 
  närhet och småskalighet

  Bevara det öppna
  landskapet

  Utveckla infrastrukturen i 
  huvudstråken

  Utveckla kontakten 
  med Siljan

 
  Utveckla infrastrukturen 
  i samarbete med aktörer

  
  Orörd natur i västra Leksand   Skapa nya vägkopplingar 

  för en bättre boendemiljö

  Ge förutsättningar för nybyggnation
  motsvarande 200 nya invånare/år

  Attraktiva och tillgängliga 
  fritidsanläggningar

  
  Erbjuda attraktivt och 
  varierat boende

  Förtäta i tätorterna

  Sammanhållen bostadsbebyggelse 
  kring kommunikationsstråken

  Förbättra möjligheterna 
  till arbetspendling

 
  Ge förutsättningar för 
  ett utvecklat näringsliv

  Utveckla gång- 
  och cykelvägnätet

  Se över möjligheter för LIS-områden
  i tätorter och utvecklingsstråk
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Leksand

Älvdalen

Mora

Falun

Orsa

Rättvik

Ludvika

Vansbro Gagnef

Avesta

Malung-Sälen

SäterHedemora

Smedjebacken

Borlänge

Leksands läge i riket

Leksands läge i Dalarnas län

Österdalälven

Leksand

KOMMUNEN

Geografiskt läge
Leksands kommun ligger i Dalarnas län, söder om 
sjön Siljan, och har en yta på 1 419 km2. Cirka en 
tredjedel av Siljan ingår i kommunen och en liten 
del av kommunens landareal ligger norr därom 
intill Stumnäs. Omkring 90 % av landarealen består 
av skogsmark med spridda sjöar och vattendrag. 
Österdalälven rinner söderut genom kommunen 
och formar bördiga dalgångsbygder för att slutligen 
i Gävleborgs län mynna ut i Östersjön. Grannkom-
munerna är Gagnef, Falun, Rättvik, Mora och Vans-
bro. Centralorten är Leksand och andra tätorter är 
Insjön, Siljansnäs, Tällberg och Djura. Ett 90-tal 
byar ligger utspridda främst i den mellersta delen 
av kommunen. En järnväg, den så kallade Dalaba-
nan, liksom riksvägarna 69 och 70 korsar kommu-
nen. Kommunikationer finns till närliggande orter 
som Mora, Borlänge och Falun samt Arlanda och 
Stockholm. 
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Siljansnäs skola

Historia
För 10 000 år sedan levde stenåldersfolket i Orsand 
i Leksand. Arkeologerna har hittat rester av ler-
skärvor, ben och boplatser. Vattnets funktion som 
transportled var inte den enda orsaken till att 
människor bosatte sig i Leksand. De årstidsbundna 
fluktuationerna hos älven som varje år svämmade 
över och gödslade strandängarna lade grunden till 
brons- och järnåldersböndernas hushållning. Spår 
från vikingatiden finns i form av gravhögar men 
de minnen som mest knyter an till vikingatiden är 
dagens kyrkbåtar.

Under det förra årtusendets början utvecklades 
byarna på de lättodlade sedimentjordarna nedan-
för högsta kustlinjen. Kring Siljan fanns gott om 
malm för brytning och skogarna användes till hyt-
tor och gruvor. Befolkningen i Leksand växte men 
drabbades under 1300-talet av digerdöden. Efter 
återhämtningen ökade behovet av marker. Skogar 
röjdes och bygden trängde allt längre in i utmar-
kerna. Boskapen fördes långt ut i skogarna under 
sommarhalvåret för att beta. Fähus för kreaturen 
och en enkel stuga för vallkullan byggdes. Många 
fäbodar som uppstod på detta sätt växte sedan ut 
till riktiga byar. Dessa födde i sin tur nya fäbodar 
ju mer befolkningen ökade. Det typiska kulturland-
skapet med tätbyggda byklasar med timmerhus i ett 
varierat öppet landskap utvecklas från medeltiden 
fram till 1800-talet.

År 1875 bröts Siljansnäs ut ur Leksands kommun 
för att bilda egen landskommun. År 1884 drogs 
järnvägen fram till Insjön vilket bidrog till att 
många företag etablerades i Åls socken och att invå-
narantalet steg. Större delen av bebyggelsen i kyrk-
byn Leksand drabbades av en brand år 1902. Efter 
branden antogs en stadsplan för Noret och år 1904 
inrättades Leksands Norets municipalsamhälle. 
Samhället växte samtidigt som handeln ökade och 
en rad småindustrier växte fram. Kvarter och gator 

fick namn och åkerjord förvandlades till tomtmar-
ker. Kyrkbyn fick nu stadskaraktär och en ny stads-
plan upprättades för att styra byggandet. År 1914 
kom järnvägen till Leksand. Offentliga byggnader 
uppfördes som församlingshem, tingshus, hotell 
och pensionat. Under efterkrigstiden fortsatte för-
nyelsen och nya bostadsområden kom till utanför 
bykärnan. Flera kvarter i centrala Noret förändra-
des radikalt genom rivningar, främst under 60- och 
70-talet. År 1966 upplöstes municipalsamhället för 
att år 1974 återförenas med Siljansnäs dit även Åls 
kommun fördes. Leksands kommun var bildad.

Befolkning
År 2012 bodde cirka 15 100 invånare i Leksands 
kommun vilket motsvarar 12 invånare per kvadrat-
kilometer. Idag visar kommunen en något negativ 
befolkningstillväxt. Under perioden 2008-2018 
är prognosen enligt Statisticon att kommunens 
befolkning kommer att minska med 432 invånare. 
Flyttnettot förutspås bli något positivt men befolk-
ningsökningen kommer att vara negativ eftersom 
fler invånare avlider än barn som föds. Statistiska 

centralbyrån (SCB) förutspår däremot en viss till-
växt och att kommunen år 2025 har 15 400 invå-
nare. Genomsnittsåldern som för leksandsbon är 
44 år 2008 kommer att öka till 48 år 2018, vilket är 
6 år högre än riksvärdet. År 1950 uppgick Leksands 
befolkning till cirka 14 000 personer. Från år 1950 
till 1973 minskade befolkningen med cirka 1 800 
personer för att sedan öka fram till år 1997.  

Förskola, grundskola och fritidsverksamhet

Leksands kommun erbjuder verksamhet i form av 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för 
barn i åldern 1-12 år. Det finns kommunala, koo-
perativa och enskilda anordnare. För de som är 
hemma med sina barn erbjuder kommunen öppen 
förskola. Öppen förskola finns i aktivitetshuset 
Brandmannen i Leksand, Församlingshemmet i 
Insjön och i Sockenstugan i Siljansnäs. Dessutom 
erbjuder kommunen vårdnadsbidrag. Det finns en 
tydlig trend inom förskolan att allt fler 1-åringar 
skrivs in. Det har varit ett stort tryck på barnom-
sorgsplatser. I Tällberg och Insjön har befintliga 
förskoleavdelningar byggts ut och i Källberget har 
en helt ny förskola byggts. 

Det finns åtta grundskolor i kommunen. Sammils-
dalskolan och Åkerö skola erbjuder skolverksam-
het från förskoleklass till årskurs 9. Övriga skolor 
erbjuder skolverksamhet från förskoleklass till och 
med årskurs 6 och de finns i Insjön, Djura, Gärde, 
Tällberg, Ullvi och Siljansnäs. I Häradsbygden finns 
också Banérskolan som är en fristående kristen 
skola. Elevantalet i grundskolan beräknas ligga 
runt 1 500-1 550 elever de närmaste åren. Vid en 
befolkningsökning från 15 000 till 18 000 ska en 
översyn ske av den kommunala skolstrukturen. Om 
antalet elever överstiger 2 000 behöver nya skolor 
planeras. 

Ungdomskontoret är samlingsnamnet för kom-
munens fritidsverksamhet för barn och ungdo-
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Edshultsgården

mar. Ungdomskontorets verksamheter bedrivs i 
aktivitetshuset Brandmannen i centrala Leksand, 
i församlingshemmet i Insjön, Tällbergs bystuga 
och i Sockenstugan i Siljansnäs. Kommunens enda 
ungdomsmottagning är belägen i Noret. 

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasieskolan ligger i centrala Leksand. En ny 
gymnasiereform trädde i kraft läsåret 2011/2012 
vilket bland annat innebär en ny programstruktur. 
Gymnasieskolan har riksgymnasium inom base-
ball och softball samt nationellt godkänt ishock-
eygymnasium för pojkar och flickor. Elevantalet i 
gymnasieskolan beräknas ligga runt 550 elever de 
närmaste åren. Även den kommunala vuxenutbild-
ningen och särvux finns i gymnasieskolans lokaler. 
Vuxenutbildningen har förutom grundläggande 
utbildning även gymnasial utbildning, svenska för 
invandrare och omvårdnadsutbildning.   

Folkhögskola

Folkhögskolan i Västanvik är en skola med tecken-
språkig studiemiljö. I Åkerö ligger Leksands folk-
högskola med utbildningar i hantverk, form, design 

och kommunikation. Entreprenörskolan i Lugnet 
ger olika yrkesinriktade högskoleutbildningar. På 
Entreprenörskolan finns även möjligheter för kom-
muninvånare att studera på distans med hjälp av 
olika tekniker. 

Äldre- och handikappomsorg

Kommunens ambition är att äldre skall kunna bo 
kvar i det egna hemmet och få sitt behov av vård, 
omsorg och service tillgodosett där. Hemtjänsten 
erbjuder matdistribution, personlig omvårdnad i 
hemmet samt dagverksamheter med olika sociala 
inriktningar. Kommunen lämnar bidrag för vissa 
åtgärder till bostadsanpassning som behövs för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna 
nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt. 

För de äldre som inte kan bo kvar i sitt hem finns 
fem olika äldreboende med omkring 200 platser. 
Av dessa är merparten permanentplatser med 
dygnet-runt-tillsyn och ett 20-tal korttidsplat-
ser. Korttidsplatserna används i första hand för 
växelvård och vid rehabilitering efter sjukhusvis-
telse. Äldreboende finns på Limsjögården, Tibble, 
Solhem i Insjön och på Björkbacken i Siljansnäs. På 
Edshultsgården finns äldreboende med demensin-
riktning. Dagverksamhet för demenssjuka som bor 
i eget boende finns på Edshultsgården och social 
dagverksamhet finns på Solhem i Insjön. 

Enligt Befolkningsprognosen 2009-2018 kom-
mer antalet personer 80 år och äldre att öka vilket 
kommer att medföra ökat behov av hemtjänster 
och vårdplatser. Rätten till stödinsatser för han-
dikappade bedöms efter enskilda utredningar och 
regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service (LSS). Insatserna ska ge anpassat 
boende, god vård och omsorg samt göra det möjligt 
för personer med funktionshinder att delta i sam-
hällets gemenskap på samma villkor som andra.

Folkhälsa

Befolkningens hälsa är en viktig strategisk resurs 
för att bygga ett hållbart samhälle med god tillväxt. 
En god och jämlik folkhälsa innebär att människor 
lever länge, är friska och upplever en god livskvali-
tet. Skillnader i hälsa mellan olika grupper bero-
ende på funktionshinder, ursprung, sociala förhål-
landen, utbildning, geografi och ekonomi bör vara 
så liten som möjligt. Faktorer som påverkar hälsa 
är bl.a. ålder, levnadsvanor och omvärlsdfaktorer. 
Nationella folkhälsopolitiska mål argumenterar 
för att kommunen är en viktig aktör när det gäller 
att skapa samhälleliga förutsättningar för god och 
jämlik hälsa. Kommuner kan arbeta förebyggande 
genom att skapa hälsofrämjande livsmiljöer och 
underlätta för invånarna att göra hälsofrämjande 
val. 

Vintersportaktiviteter

Leksands kommun anger i sin vision att kommunen 
ska vara ledande inom hälsa samt vara en trygg och 
tillgänglig kommun för alla. Leksands kommun kan 
arbeta strategiskt för att uppnå detta genom att till 
exempel planera stödjande miljöer för ökad fysisk 
aktivitet (exempelvis cykel- och gångvägar, tät-
ortsnära och tillgängliga rekreationsområden, mo-
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Befolkningsprognos för Leksands kommun  åren 2011-2031. Källa Statens statistiska centralbyrå (SCB)

tionsspår, lekparker och ytor för spontanidrott och 
utegym), trygghet (exempelvis tryggt boende och 
trygga mötesplatser) och tillgänglighet (exempelvis 
nybyggnationer som är tillgängliga för alla oavsett 
funktionshinder samt övrig närhet till kultur och 
möjlighet till tätortsnära odling).

Jämställdhet och trygghet

Med ett varierat utbud av bostäder, service, mö-
tesplaster, fritidsaktiviteter och kommunikationer 
strävar kommunen inom den fysiska planeringen 
för ett samhälle där alla människor ska kunna 
känna sig välkomna, säkra och trygga oavsett ålder, 
kön, etnicitet eller funktionshinder. Exempel på 
åtgärder som görs i kommunen är cykelleder enligt 
cykelledsplanen, nya resecentrum i Leksand och 
Insjön, belysning över gång- och cykelvägar samt 
fungerande kollektivtrafik.

Arbetsmarknaden 

För att ge kommunens invånare möjlighet till en 
större arbetsmarknad är det viktigt med goda kom-
munikationer till länets olika delar. Många invå-
nare har sina arbetsplatser i Borlänge och Falun. 
Omkring 2 100 invånare pendlar ut ur kommunen 
varje arbetsdag och ungefär 1 400 personer pendlar 
in från närliggande kommuner till Leksands kom-
mun för att arbeta. 

Försörjningsbördan, det vill säga kvoten mellan 
antalet icke yrkesverksamma invånare och antalet 
yrkesverksamma invånare, är högre i Leksands 
kommun än riket i genomsnitt. Den förväntas öka 
fram till år 2018 på grund av att färre barn kom-
mer att födas och antalet äldre invånare kommer 
att öka. Det beror också på att den stora 40-talist 
generationen uppnår pensionsålder och att den 
stora barnkullen som föddes kring 1990 förväntas 
studera eller arbeta på annan ort. Det är av stor vikt 
att försörjningsbördan minskar i framtiden, det vill 

säga att vi blir fler i kommunen. Omkring 79 % av 
den arbetsföra befolkningen (20-64 år) förvärvsar-
betar idag. Av dessa arbetar omkring 5 000 invå-
nare inom kommungränsen. 

Integration

Leksands kommun har ett tillsvidareavtal med Mig-
rationsverket om att ta emot ungefär 40 flyktingar 
per år, främst ensamkommande barn under 18 år.        
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15051 15238 

”Jag tror att jag bor i en lägenhet i Leksand år 
2030.” 
Sara årskurs 4
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STYRDOKUMENT
Översiktsplanen visar hur mark- och vattenområ-
den i Leksands kommun kan utvecklas och skyd-
das. Men det finns direktiv och mål som redan är 
givna i andra dokument och som har påverkat eller 
kommer att påverka kommunens framtida utveck-
ling. Nedan beskrivs de styrdokument som berör 
översiktsplaneringen och som har legat till grund 
för framtagandet av denna översiktsplan.

Omvärldsfaktorer
De förändringar som ständigt pågår i vår omvärld 
påverkar kommunens utveckling i olika grad. Det 
kan vara t.ex. ekonomiska kriser, EU:s jordbruks-
politik, regeringsskiften, klimatförändringar, miljö-
förstöringar, sjukdomar och olyckor. Globalisering 
och individualisering skapar trender som driver 
utvecklingen framåt inom bl.a. teknik och kom-
munikation samtidigt som miljöpåverkan ökar och 
jordens resurser börjar sina. Klimatmodeller över 
framtida scenarier i landet visar på temperaturök-
ningar med ökad risk för att havsnivån stiger och 
extrema väderförhållanden med översvämningar 
som följd. Det kan i sin tur leda till att odlingsmöj-
ligheterna och jordbruksmarken i Leksand i fram-
tiden kan få stor betydelse för hela landet. Känne-
dom om människans påverkan ökar och medför att 
många idag gör aktiva val men också att betydelsen 
av hälsa är mer påtaglig. Vissa framtida faktorer 
kan behandlas i översiktsplanen medan andra är 
svårare att förutse.

EU och Europarådet
Hållbar utveckling

Enligt EG-föredraget (1993) ska hållbar utveckling 
genomsyra alla planer och program som antas inom 

EU och unionen ska verka för en hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling innebär en utveckling som till-
godoser dagens behov utan att kompromissa med 
kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov. Arbetet för hållbar utveckling är en 
aktiv och långsiktig process som omfattar sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter och vars hög-
sta syfte är att ge människorna högre livskvalitet.

EU-direktiv 

Direktiv har som mål att harmonisera regler inom 
EU. EU-direktiv är riktade till medlemsländerna 
och anger vilket resultat som ska uppnås inom 
en viss tid. Ett EU-direktiv måste omvandlas till 
nationell lagstiftning. Medlemsländerna bestäm-
mer själva vad som ska göras för att direktivet ska 
uppfyllas. Exempel på EU-direktiv som kan berör 
översiktsplanen är Grundvattendirektivet, Sötvat-
tendirektivet, Avloppsdirektivet, Avfallsdirektivet 
och Översvämningsdirektivet.

I Sverige gäller EU:s ramdirektiv för vatten och det 
är de fem vattenmyndigheterna som har det över-
gripande ansvaret att se till att dessa genomförs. 
I slutet av år 2009 fastställdes förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sve-
riges fem vattendistrikt. Dessa tre dokument ligger 
till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta 
och förbättra tillståndet i våra sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten. Åtgärderna ska vara 
vidtagna senast år 2012. 

I maj 2011 trädde Europeiska landskapskonventio-
nen i kraft i Sverige som är initierad av Europarå-
det. Konventionen syftar till att öka medvetenheten 
om landskapets värde och att förbättra skydd, 
förvaltning och planering av europeiska landskap. 
Den syftar också till att främja samarbetet kring 
landskapsfrågor inom Europa och till att stärka 
allmänhetens och lokalsamhällets kunskaper och 
delaktighet i det arbetet. Riksantikvarieämbetet 
har fått i uppdrag att i samverkan med berörda 
myndigheter påbörja arbetet med att genomföra 
landskapskonventionen i Sverige. Landskapskon-
ventionen ställer krav på den som planerar att se 
till hela landskapet och ta hänsyn till brukarnas 
användning och värderingar av sina landskap. Det 
gäller vad invånarna uppfattar som vackert eller 
funktionellt men också vad landskapet betyder i en 
djupare bemärkelse. Exempel på verksamhet som 

Miljökvalitetsnormer

För att skydda miljön och människans hälsa har 
EU fastställt miljökvalitetsnormer som anger lägsta 
nivån för miljökvaliteten. I Sverige regleras miljö-
kvalitetsnormerna i miljöbalken. Idag finns normer 
för luftkvalitet, vattenkvalitet och omgivningsbul-
ler. Miljökvalitetsnormen för exempelvis vatten-
förekomster gäller för hela Sverige och innebär 
att vattenkvaliteten inte får försämras. Många av 
miljökvalitetsnormerna ska vara uppnådda senast 
år 2015. Läs mer om miljökvalitetsnormer i kapitlet 
”Miljöbedömning”.

Restaurering av Stenbrotjärn
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påverkar både upplevelsen och bruksvärdet hos 
landskapet på långa avstånd är vindkraftverk (läs 
mer i kapitlet ”Teknisk försörjning”).

All fysisk planering av mark, vatten och byggnader 
styrs av plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
Enligt plan- och bygglagen ska mark- och vatten-
områden användas för det eller de ändamål som 
områden är mest lämpade för med hänsyn till be-
skaffenhet, läge och föreliggande behov. Varje kom-
mun ansvarar för planeringen inom sina geografis-
ka gränser. Planeringen ska ske med utgångspunkt 
från de natur- och kulturvärden som finns i den 
byggda miljön och i landskapet. Enligt plan- och 
bygglagen är planeringens viktigaste uppgifter att:
• Medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyg-

gelse, grönområden, kommunikationsleder och 
andra anläggningar

• Främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt 
god hushållning med mark- och vattenområden 
samt energi och råvaror

• Främja en från social synpunkt god livsmiljö.

Enligt plan- och bygglagen kan områdesbestäm-
melser användas för att säkerställa översiktspla-
nens syfte eller för att tillgodose ett riksintresse 
inom ett område som inte är detaljplanerat. Områ-
desbestämmelser liksom detaljplaner är juridiskt 
bindande och kan användas för att minska eller 
höja bygglovsplikten inom ett område.

Miljöpolitik
Hållbar utveckling

Sveriges riksdag antog år 2006 Strategiska utma-
ningar – en vidareutveckling av Sveriges strategi 
för hållbar utveckling vilket innebär att vi i Sverige 
ska:
• Bygga samhället hållbart. Det innebär att vidare-

utveckla goda levnadsvillkor genom fysisk plane-
ring, regional utveckling, infrastruktur satsningar 
samt utveckling av boende och stadsmiljöer.

Vi ska även: 
• Stimulera en god hälsa på lika villkor 
• Möta den demografiska utmaningen

• Främja en hållbar tillväxt.

Nationella miljökvalitetsmål

Sveriges Riksdag beslutade år 1999 om en samlad 
miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripan-
de målet är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan 
att orsaka ökad miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. För att nå miljömålen inom en 
generation krävs en omställning av samhället som 
speglas i de 7 strecksatserna: 
• Ekosystemen är på väg att återhämta sig
• Den biologiska mångfalden och natur- och kultur-

miljöer bevaras
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ 

miljöpåverkan
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som 

möjligt fria från farliga ämnen
• En god hushållning sker med naturresurserna
• Andelen förnybar energi ökar och att den energi-

användningen är effektiv
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsa-

kar så små miljö- och hälsoproblem som möjlig.

Miljöbalken och plan- och byggla-
gen
Miljöbalken, MB (SFS 1998:808), är en samordnad, 
breddad och skärpt miljölagstiftning. Miljöbalkens 
främsta syfte är att främja en hållbar utveckling 
vilket innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har 
ett skyddsvärde och människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar att 
förvalta naturen väl. Miljöbalken omfattar hänsyns-
regler, hushållningsregler, miljökvalitetsnormer, 
områdesskydd och regler för vattenverksamheter. 
Miljöbalken ska tillämpas så att:
• Människans hälsa och miljö skyddas mot stör-

ningar
• Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
• Den biologiska mångfalden bevaras
• En god hushållning med mark och vatten tryggas
• Återvinning och återanvändning främjas. De 16 miljökvalitetsmålen        Illustratör Tobias Flygar

Ullvi
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Utöver generationsmålet finns 16 nationella mil-
jökvalitetsmål med preciseringar och etappmål. 
Dessa är: 
1.  Begränsad klimatpåverkan
2.  Frisk luft
3.  Bara naturlig försurning
4.  Giftfri miljö
5.  Skyddande ozonskikt
6.  Säker strålmiljö
7.  Ingen övergödning
8.  Levande sjöar och vattendrag
9.  Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

kan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv. En uppföljning av miljömålkvalitetsmålen 
görs för att bedömma om dagens styrmedel och de 
åtgärder som görs är tillräckliga för att nå målen. 
Läs mer på Miljömålsportalen, www.miljomal.se.

Det miljökvalitetsmål som främst berörs i över-
siktsplanen är God bebyggd miljö. År 2012 beslu-
tade regeringen om preciseringar för God bebyggd 
miljö som anger innebörden och riktlinjer för hur 
målet ska kunna uppnås. Dessa är att:
• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har 

utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid använd-
ning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade.

• Städer och tätorter samt sambandet mellan tätor-
ter och landsbygd är planerade utifrån ett sam-
manhållet och hållbart perspektiv på sociala, eko-
nomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

• Infrastruktur för energisystem, transporter, av-
fallshantering och vatten- och avloppsförsörjning 
är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering samt att lokalisering och utformning 
av infrastrukturen är anpassad till människors 
behov, för att minska resurs- och energianvänd-
ning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn 
är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa 
och säkerhet.

• Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energief-
fektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

• Det finns natur- och grönområden och grönstråk 
i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet.

• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 
i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemil-
jöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas.

• Den bebyggda miljön utgår från och stöder 
människans behov, ger skönhetsupplevelser och 

trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur.

• Människor inte utsätts för skadliga luftförorening-
ar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter el-
ler andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbespa-
rande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska 
och att främst förnybara energikällor används.

• Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel 
att använda för konsumenterna och att avfallet 
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt 
samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras.

Återvinningsstation Limhagen

År 2010 fattade riksdagen beslut om en ny mål-
struktur för miljöarbetet. Det medförde att miljö-
kvalitetsmålen preciserades, målåret tydliggjordes 
till år 2020 och att sammanlagt 14 etappmål be-
slutades inom områdena Begränsad klimatpåver-

Orkidéen Guckusko
Regionala miljökvalitetsmål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det 
regionala arbetet med Dalarnas miljömål som är 
de nationella målen anpassade till länet och ett re-
gionalt handlingsprogam – Dalastrategin. Dalar-
nas miljömål 2013 har utarbetats i bred samverkan 
med att stort antal aktörer i länet och innehåller 
en mängd mål med åtgärder. Åtgärderna utförs 
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i process- eller projektform. Läs mer om länets 
miljömål på www.lst.se. Varje år tar länsstyrelsen 
och skogsstyrelsen fram en bedömning av möjlighe-
terna att nå de regionala miljömålen. Bedömningen 
presenteras på den nationella Miljömålsportalen, 
www.miljomal.se. I Energi- och klimatstrategi för 
Dalarna sätts riktlinjer upp för hur länet ska an-
passas till ett effektivt, uthålligt och klimatanpassat 
energisystem.

Leksands miljömål 2012-2020

År 2012 antog kommunfullmäktige det samlade 
dokumentet Leksands miljömål 2012-2020 som 
består av energi- och klimatplan, miljöplan och na-
turvårdsplan. Syftet med Leksands miljömål är att 
öka intresset och förståelsen för miljöarbetet i hela 
kommunen samt att vara ett redskap som pekar ut 
riktningen mot ett hållbart samhälle i enlighet med 
de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 
Leksand berörs av 14 av de 16 nationella miljökvali-
tetsmålen. Målen Levande hav, kust och skärgård 
och Storslagen fjällmiljö berör inte kommunen. De 
tre planerna konkretiserar de nationella miljökvali-
tetsmålen genom att ange riktning och tidsperspek-
tiv med ett flertal mål och åtgärder för hur målen 
ska uppfyllas. Målen delas in i mål för hela kom-
munen som geografiskt område och som mål för 
kommunen som organisation. Planerna ska kunna 
användas som underlag vid styrning och planering. 
Kommunen som organisation ska föregå som gott 
exempel och visa att en omställning till hållbara 
alternativ är möjliga. 

Energi- och klimatplan 
Energi- och klimatplanen ska uppfylla både lagen 
om kommunal energiplanering och Energimyndig-
hetens rapporteringskrav för energieffektiviserings-
stödet som Leksands kommun erhåller. Planen 
syftar till att utifrån en inventering av energian-
vändningen och utifrån de lokala förutsättningarna, 
sätta upp mål och åtgärder som på ett effektivt sätt 

Naturvårdsplan 
Syftet med naturvårdsplanen är att lyfta fram 
varför naturvården är viktig för kommunens ut-
veckling och framtidstro. Många av våra värdefulla 
naturmiljöer behöver skyddas och/eller på olika 
sätt en hjälpande hand för att leva vidare. Till vissa 
naturmiljöer är tillgängligheten för invånare och 
besökare viktig. I naturvårdsplanen finns mer att 
läsa om naturvärden i Leksands kommun samt de 
åtgärder som måste uppfyllas för att nå uppsatta 
mål.

Kulturpolitiskt program i Leksand

År 2003 upprättades ett kulturpolitiskt program för 
Leksands kommun. Programmet Kultur i Leksand 
är ett planeringsinstrument för både politiker och 
tjänstemän. För alla verksamhetsområden finns 
rekommendationer och förslag till beslut för kom-
munfullmäktige som tillsammans ska uttrycka 
kommunens kulturprofil.

Miljöpolicy för Leksands kommunorganisa-
tion

Våren 2011 antog kommunfullmäktige en miljö-
policy för kommunen som organisation. Enligt 
miljöpolicyn ska organisationen i alla sina verksam-
heter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
Alla ska vara med och ta ansvar för att miljöpolicyn 
genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått. 
Kommunorganisationen miljöarbete ska ses som 
ett gott föredöme både för invånare och besökare. 

 ”Jag tycker Leksand är väldigt fint. Det är typ 
 inget jag vill förendra. Och det är jättebra med 
 ridskola för hästar är jättesnälla och dom är 
 söta. Det är många som gillar dom!!”
 Linnea årskurs 4

Leksands miljömål 2012-2020

   

          Energi- och klimatplan   
         2012-2020

kan bidra till att minska kommunens påverkan på 
klimatet. 

Miljöplan 
Huvudmålet med Leksands miljöplan är att kom-
munen med ett aktivt miljöarbete ska bidra till att 
uppfylla de regionala och nationella miljömålen. 
Men många av de nationella miljökvalitetsmålen 
som tas upp i miljöplanen är beroende av hur mil-
jön behandlas utanför kommungränsen. Syftet med 
miljöplanen är att öka intresset och förståelsen för 
det miljöarbete som förekommer inom kommunen. 
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LEKSAND I REGIONEN

Konkurrensen mellan kommunerna ökar idag sam-
tidigt som kommunerna behöver varandra för att 
fungera och utvecklas i takt med omvärlden. Den 
ökade rörligheten i dagens moderna samhälle har 
lett till så kallad regionförstoring. Kommungränsen 
är för många nu enbart en administrativ indelning. 
Regionförstoring leder till en mer differentierad 
arbetsmarknad och en ökad specialisering av nä-
ringsliv, handel och utbildning. Betydelsen av kom-
munikationer och grannkommunernas samarbete 
ökar. Men regionförstoring får även konsekvenser 
för hållbarheten. Miljöförstöringar och koldioxidut-
släpp är gränsöverskridande och angår oss alla. Hur 
grannkommunerna driver miljö-, energi och natur-
vårdsfrågor påverkar i stor grad alla i regionen.

för länets kommuner med sin position i mitten av 
länet. Det är av stor vikt att Leksands kommun 
utvecklas i takt med regionen och även deltar i det 
regionala planeringsarbetet. Leksand som små-
ort med landsbygd, med ett läge i en region som 
Dalarna med flera större tätorter, kan i regionen 
ha många kvaliteter och möjligheter som de större 
tätorterna inte kan erbjuda. 

Arbetspendling mellan Leksand och samtliga 
omkringliggande kommuner är stor vilket ökar 
betydelsen av transportleder och kollektivtrafik. 
Leksand är också en kommun som många passerar 
på väg till vinterturistorter som Mora och Sälen. 
Hur trafiklederna utvecklas i framtiden kan få stor 
betydelse för kommunens handel och utveckling. 
Regioncentret Falun-Borlänge med högskolor, in-
dustrier och viktiga trafiknoder ligger relativt nära 
och dess utveckling påverkar i hög grad Leksands 
kommun. Expansion av Falun-Borlänge gynnar 
Leksands kommun. 

Regionala samarbeten
Region Dalarna

Leksands kommun ingår i Region Dalarna, som är 
ett kommunalförbund där alla kommuner i länet 
ingår. Region Dalarna arbetar med att främja den 
regionala utvecklingen inom tillväxt och sysselsätt-
ning. Det övergripande målet för Region Dalarna 
är att Dalarna ska utvecklas till en bärkraftig region 
där fler företag startas, överlever och växer i inter-
nationell konkurrens. Region Dalarna driver flera 
processer för hållbara och miljöanpassade energi-
lösningar i samhället, inom bygg- och fastighetssek-
torn, samt inom transportsektorn. 

Region Dalarna driver även strategidokumentet 
Dalastrategin som är en långsiktig riktningsgivare 
för arbetet med hållbar utvecklingen av Dalarna där 

de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspek-
terna samspelar. Visionen är ”Dalarnas framtid 
ligger i våra egna händer. I Dalarna möts tradition 
och nytänkande och här kan alla utvecklas. Dalarna 
drivs av lust, vilja och skapandekraft. Dalarna växer 
och utvecklas i aktivt utbyte med sin omvärld.” 

Den gemensamma atmosfären

Kalkdoserare vid Åskaken             

Dalarna är Sveriges tredje största besökslän där 
Leksands kommun har flest gästnätter jämnt för-
delat under året och som anses relativt snösäkert. 
Leksands kommun har en avgörande betydelse 

Sammanställning av viktigare regionala 
samarbeten

Naturvård
• Kalkning av sjöar och vattendrag som är länsöver-

gripande
• Siljan och Österdalälvens vattenkvalitet kontrolle-

ras av Dalälvens vattenvårdsförening som Lek-
sands kommun är medlem i

• Vidmakthålla riksintresset för naturvård Siljan-
Skattungen 

Kommunikationer
• Dalabanan 
• Riksväg 70 
• Riksväg 69 
• Flygplatser i Borlänge och Mora
• Kollektivtrafik Dalatrafik
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Besöksnäring och friluftsliv
• Siljan Turism
• Vidmakthålla riksintressena för friluftsliv och 

turism Siljansområdet 

Teknisk försörjning
• Eldistribution och elhantering, Dala Energi AB 

och Dala Kraft AB
• Avfallshantering, Dala Vatten Avfall AB

Mellankommunala frågor
Många verksamheter i Leksands kommun är 
beroende av angränsande kommuners deltagande. 
Viktiga frågor som vattenförsörjning, avlopp och 
kommunikation kräver samarbete. Många leder, 
områden och aktiviteter sträcker sig över kommun-
gränserna och kräver ett samarbete för att under-
hållas och bestå. Viktigare regionala samarbeten 
enligt ovanstående tillhör även mellankommunala 
frågor. Till Leksands kommun hör ett mindre land-
områden på norra sidan av Siljan vis Stumsnäs som 
ligger inkilat mellan Mora och Rättviks kommuner. 
Service i form av sophämtning och räddningstjänst 
ges till dessa fastigheter enligt överenskommelse av 
Rättviks kommun. 

Sammanställning av mellankommunala 
frågor 

Naturvård
• Siljan
• Riksintresset för naturvård Siljan-Skattungen 

tillsammans med Mora och Rättviks kommuner 
• Riksintresset Sörskog tillsammans med Falu kom-

mun
• Vildmarksriket som ligger i gränsområdet mellan 

Vansbro, Mora och Leksands kommuner
• Saluåns LONA-projekt tillsammans med Rättviks 

kommun
• Siljan södras fiskevårdsområde tillsammans med 

Mora och Rättviks kommuner

• Bjursås-Leksands Fiskevårdsområde tillsammans 
med Falu kommun

• Jaktvårdsområden 

Kulturmiljövård
• Riksintresset för kulturmiljöer Linnévägen till-

sammans med Rättviks och Falu kommuner
• Riksintresset för kulturmiljöer Rällsjöbo tillsam-

mans med Falu kommun 

Kommunikationer
• Dalabanan
• Riksvägarna 69 och 70
• Länsväg 929 till Sågmyra
• Länsväg 570 till Dala Järna
• Länsväg 938 till Mora
• Länsväg 896 mellan Bjursås och Ingels
• Länsväg 908 mellan Insjön och Smedsbo
• Länsväg 915 mellan Insjön och Sågmyra
• Taxi

Turism och friluftsliv
• Riksintressena för friluftsliv och turism Siljans-

området, tillsammans med Mora, Orsa och Rätt-
viks kommuner

• Siljan Turism AB tillsammans med Mora, Orsa 
och Rättviks kommuner

• Siljansleden tillsammans med Mora, Orsa och 
Rättviks kommuner

• Vandringsleder, ridleder och cykelleder tillsam-
mans med omkringliggande kommuner

Teknisk försörjning
• Vatten och avlopp, Dala Vatten Avfall AB
• Vindkraftsparken i Sörskog intill Falu kommun
• Kommunikationsmaster

Miljö, hälsa och säkerhet
• Räddningstjänsten tillsammans med Vansbro, 

Mora, Rättviks, Falu och Gagnefs kommuner
• Skjutbanan vid Ål-Kilen i Gagnefs kommun
• Grustäkt vid Ål-Kilen i Gagnefs kommun

Vindkraftverk berör ofta fler kommuner
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