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Näringsliv
Besöksnäringen är tillsammans med handel och 
träindustri de viktigaste näringsgrenarna i Lek-
sands kommun. Besökare och resenärer aktiverar 
logianläggningar, livsmedelsbutiker, restauranger, 
transporter, shopping och aktiviteter och evene-
mang. Det kommersiella utbudet är koncentrerat 
till centrala Leksand och Hjultorget i Insjön. 

I kommunen finns omkring 1 000 aktiva företag. 
Företagsklimatet är gott och präglas av många små 
företag med 1-5 anställda och med några få större 
aktörer. Kommunen själv är den största arbetsgiva-
ren med cirka 1 500 anställda personer. Stora före-
tag i kommunen är Clas Ohlson, Bergkvist Insjön, 
Leksands IF, Ejendals, Leksandsbröd och Tomoku 
Hus. Hotellen i Tällberg är också stora arbetsgi-
vare. Leksands kommun har vänortsförbindelser 
med staden Tobetsu i norra Japan sedan mer än 25 
år vilket har resulterat i ett handelsutbyte.

ett öppet odlingslandskap och en levande lands-
bygd. Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnä-
ringen utvecklas med hjälp av jordbrukspolitiken, 
EU-stöd, information och rådgivning. Vid plan-
förslag som berör jordbruksmark samråder kom-
munen med representanter från Lantbrukarnas 
Riksförbunds (LRF) lokala förening. 

År 2011 täcker den registrerade jordbruksarealen 
cirka 3 500 ha av kommunen, vilket motsvarar    
2,5 % av markarealen. De flesta jordbrukarna ar-
renderar mark från andra markägare. Övervägande 
del av jordbruksarealen används som slåtter- och 
betesvall. På mindre än 2 % odlas potatis. I Lek-
sand fanns år 2011 omkring 2 600 nötkreatur för-
delade på ett 100-tal registrerade produktionsplat-
ser varav 10 har mjölkkobesättningar. På ett 40-tal 
produktionsplaster fanns omkring 700 får. I Insjön 
finns ett företag med fjäderfä. Alla jordbrukare är 
beroende av EU-stöd och bisysslor. Länsstyrelsen 
arbetar för att öka produktionen av ekologisk pro-
duktion i Dalarna. År 2011 var 29 % av åkerarealen 
i kommunen ekologisk odling. 

1. Besöksnäringen ska utvecklas ytterligare genom 
att driva på samverkan mellan de lokala nä-
ringsidkarna och stärka positionen som Dalar-
nas starkaste varumärke. Se även kommunens 
ställningstagande nr 3 i kapitlet ”Besöksnäring 
och friluftsliv”.

2. Handeln i kommunen ska ges förutsättningar 
att kunna positionera sig mot utvecklingen i 
regionen genom att skapa ett attraktivt centrum 
och planlagda handelsområden intill bebyg-
gelse. En handelsstrategi ska tas fram. 

3. Utveckling och tillväxt hos de små och med-
elstora företagen ska gynnas samtidigt som 
mångfalden bibehålls.

4. Attraktiv industrimark med goda kommu-
nikationsmöjligheter ska finnas att erbjuda,   
se  kommunens ställningstaganden nr 10-12            
i kapitlet ”Bebyggelse”.

Jordbruk i Häradsbygden

Areella näringar 

Skogsbruk
Cirka 70 % (100 000 ha) av kommunens yta är 
produktiv skogsmark, det vill säga skogen brukas 
genom avverkning, plantering, röjning och gallring. 
Omkring två tredjedelar av den produktiva skogs-
marken ägs av privata skogsägare och resterande 
tredjedel ägs av större företag. För att effektivisera 
skogsbruket i kommunen pågår idag omarronde-
ringar av den ägosplittrade marken. Omarronde-
ring av den nordöstra delen av kommunen håller 
på att färdigställas och efter det påbörjas omarron-
dering av den västra delen. Många landsbygdsbor 
får hel eller del av sin inkomst från skogen som 
anställd eller som egenföretagare. Skogen är sam-
mantaget en mycket viktig resurs med goda möjlig-
heter för utveckling och förädling av träprodukter 
och produktion av bioenergi. Skogen är också en 
viktig resurs för ökad upplevelseturism. 

5. Jordbruket ska främjas och stora sammanhäng-
ande jordbruksmarker ska bevaras.

6. Jordbruksmark är en viktig samhällsresurs och 
ska i första hand bevaras (undantaget området 
vid norra infarten mellan riksvägen och järnvä-
gen).

7. Vid avvägning mot eventuell exploatering ska 
kommunens ställningstaganden nr 2 i kapitlet 
”Bebyggelse” följas.

Läs mer om jordbruksmark och bebyggelse i kapit-
let ”Bebyggelse”.Jordbruk

Det är de större åkerområdena kring Österdalälven 
och Siljan som ger karaktär åt landskapet i kommu-
nen. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för 
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Besöksnäring och friluftsliv
Redan på 1840-talet började de första turisterna 
komma till Leksands Noret. De tog in på Gästgi-
vargården eller hyrde rum privat. På 1890-talet 
öppnades Nya Hotellet som senare kallades Turist-
hotellet. Kring sekelskiftet byggdes flera hotell och 
pensionat och när järnvägen nådde fram till Lek-
sand och Tällberg tog besöksnäringen fart ordent-
ligt. Tällberg blev snart den viktigaste turistorten. 

Idag är Leksands kommun en populär turistort 
såväl sommar som vinter. De många sport- och 
friluftsaktiviteterna med höga naturvärden, tillsam-
mans med en genuin kultur och tradition, gör att 
Leksand till en av de mest besökta kommunerna i 
landet. Hockeyn har länge bidragit till kommunens 
popularitet.  Sommartid kan antalet människor i 
kommunen tredubblas bland annat tack vare nöjes-
parken Sommarland. Kommunen ska fortsätta vara 
en attraktiv turistkommun med ett varierat utbud 
av aktiviteter och boendemöjligheter.

Riksintressen 

Siljansbygden i Leksands, Rättviks och Mora kom-
muner är ett geografiskt betydelsefullt område för 
både turism- och friluftsliv och är därför skyddat 
som riksintresse. 

Siljansområdet 
Siljansområdet är skyddat dels som riksintresse 
enligt 3 kap 6 § MB men också med särskilda hus-
hållningsbestämmelser som geografiskt riksintresse 
enligt 4 kap 2 § MB. 

Friluftsliv lämpar sig mycket väl i Siljansområdet 
då bygden har en tilltalande landskapsbild med 
intresseväckande natur och kultur. Storleken på 
området liksom mångsidigheten, framkomligheten 
och särprägeln inbjuder till vandringar, bad, båtak-
tiviteter, skidåkning, fiske, bär- och svampplock-
ning, cykling, natur och kulturaktiviteter. Många 
friluftsverksamheter finns redan väl etablerade.

topplistan ”Årets idrottskommuner”. En rik och 
varierande natur har den största betydelsen. I för-
hållande till kommunens storlek finns ett mycket 
brett utbud av anläggningar och aktiviteter året 
om samtidigt som föreningslivet är mycket starkt 
och aktivt för alla åldrar. Omkring 200 föreningar 
finns registrerade inom kommunen. Här finns 
bland annat aktiviteter som jakt, fiske, orientering, 
simning, ridning, skidåkning, fågelskådning, rodd, 
gymnastik, ishockey, tennis, curling, golf, baseboll 
och softboll. 

Kommunorganisationen driver och ansvarar för 
flera frilufts- och idrottsanläggningar. På Silj-
ansvallen i Noret finns fotbollsplaner med både 
gräs och konstgräs. Där finns även motionsspår, 
en friidrottsarena samt soft- och basebollplaner. 
Sparbankshallen används för gymnastik. År 2011 
renoverades simhallen i Leksandshallen till en 
modern energieffektiv anläggning. Bassängen är 
25 meter och i anslutning till simhallen finns en 5 
meters barnbassäng, relaxavdelning, bastu, sola-
rier, gym och träningslokaler. Under vinterhalvåret 
driver kommunen Granbergets skidanläggning med 
skidbacke, liftanläggning, skid- och elljusspår. Det 

Kyrkbåtsrodd

1. Riksintressena för Siljansområdet tillgodoses 
bland annat genom att bevara tätortsnära re-
kreationsområden, bygga ut cykelleder, under-
hålla och anlägga nya vandringsleder, värna 
landskapsbilden med det öppna odlingsland-
skapet samt skydda värdefulla naturmiljöer.  

Friluftsliv och idrottsanläggningar 

År 2014 utsågs Leksand till Sveriges bästa frilufts-
kommun av Naturvårdsverket och Sveriges sex-
tonde bästa idrottskommun av Sveriges Televisions 
tittare år 2012. Leksand har även funnits med på 

Skidorientering vid Källan

Inom Siljansområdet ska turismens och frilufts-
livets, främst det rörliga friluftslivets intressen 
beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
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tätortsnära friluftsområdet i Källbergsskogen med 
elljusspår används flitigt av skidklubben, ortsbor 
och turister. På Insjöns IP finns elljusspår, en 
fotbollsplan och en isbana. Elljusspår finns även i 
Tällberg och Siljansnäs. 

I byarna finns ett flertal badplatser och vandrings-
leder. Runt Limsjön, som är ett fågelrikt våtmarks-
område, går en tätortsnära och populär vand-
ringsled. Leder anpassade för funktionshindrade 
är Solvändan, Åkersön ”Se människan” och leden 
mellan Dragsängarna och Västannor. Limsjöns 
vandringsled ska också anpassas för funktionshin-
drade motionärer. Runt hela Siljan går cykel- och 
vandringsleden Siljansleden. Dalkarlsvägen korsar 
kommunens östra del. Vandringsleder med fäbodar, 
slogbodar och raststugor finns sammanställda på 
en populär vandringskarta. Utsiktstorn finns på två 
av de många utsiktsplatserna. Under vinterhalvåret 
finns skoterleder att använda och på sjöarna finns 
möjligheter för skridskoåkning och skidspår.

Tegera Arena är en ishall som även anordnar kon-
serter, mässor och kongresser. Ridanläggningar 
finns strax utanför Noret och Insjön. Norr om 

Limsjön finns en 18-håls golfbana och i Plintsberg 
finns en 9-hålsbana. Jakt är en betydelsefull fritids-
verksamhet för många boende i kommunen. Inom 
kommunen finns sju skjutbanor.

Båthamnar finns i centrala Leksand, i Insjön samt 
i en del byar belägna vid Siljans strand. Vaverön, 
som är naturreservat, är ett populärt besöksmål för 
båtintresserade. Fiskevattnet är indelat i fiske-
vårdsområden som förvaltas av fiskvårdsområ-
desföreningarna. Fiskekort säljs till allmänheten. 
Basen för fisket utgörs av gädda och abborre men 
i kommunen finns också bland annat öring, harr, 
nors, sik och siklöja. Restaurering pågår i vissa 
uträtade och rensade vattendrag som anses vara 
viktiga för fiskreproduktionen. Arbetet är ett sam-
arbetsprojekt mellan kommunen, länsstyrelsen, 
regleringsföretaget och fiskevårdsområdesförening-
arna. 

Paddla kanot mellan sjöar och längs vattendrag kan 
man göra i älven, mellan Eksjön och Sången och i 
stråket Åskaken, Ösjön, Djupsjön och Stora Snesen. 
I området finns även möjligheten att dra kanoten 
kortare sträckor och nå Flaten via Skålsjön och 
Siksjön.

bostäder, skolor och idrottsområden viktigt. Vi 
behöver möjligheten att komma ut och andas, se 
grönska, känna blomdoft, höra fågelsång och röra 
oss i båda obanad terräng och på stigar/leder. 

Tegera Arena

2. Kommunens naturliga förutsättningar för na-
turupplevelser och naturturism ska bevaras (se 
kapitlet ”Naturmiljöer”).

3. En besöksnäringsstrategi ska tas fram för kom-
munen.

Tätortsnära rekreationsområden

Den natur och de grönområden som finns nära där 
människor bor och vistas är mycket betydelsefull 
och viktig att bevara, vårda och utveckla. Även om 
det handlar om mindre orter där naturen inte är 
så långt bort så är naturområden i anslutning till 

4. Vid fysisk planering ska hänsyn tas till att vik-
tiga tätortsnära rekreationsområden sparas.

5. Viktiga tätortsnära naturområden ska kunna 
nås via gång- och cykelvägar.

6. Kommunen ska verka för att tätortsnära skog 
inte kalavverkas utan sköts med hänsyn till na-
tur- och friluftsliv. Ett sätt att sköta skogen kan 
vara kontinuitetsskogsbruk. 

7. En grönstrukturplan för tätorten Leksand bör 
tas fram.

Allmänna badplatsen vid Styrsjön

Viktiga grönstråk och förbindelselänkar

Kommunens karaktär av glesbygd minskar behovet 
av grönstråk och förbindelselänkar förutom i tätor-
terna och längs bebyggda stränder. Det är viktigt att 
attraktiva centrala rekreationsområden kan för-
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bindas med varandra men också med rekreations-
områden som ligger längre ifrån tätorten. Längs 
stränderna är det viktigt att grönområden lämnas 
orörda som passager för invånarna att nå stranden. 

• Insjöns Idrottsplats
• Insjöns Ridklubb
• Leksandshallen med simhall
• Leksands Ridklubb
• Leksands Sommarland 
• Siljansvallen
• Tegera Arena

Natur- och friluftsområden 
• Alviken runt
• Böle Fallsbjörken 
• Fäbodstigar och vandringsleder
• Gruvområde öster om Insjön
• Källbergsskogen med motionsspår 
• Limsjön runt
• Ljusbodarnas fäbod
• Lugnet-Barkdals naturreservat
• Naturum med naturreservat
• Sammilsdal
• Siljan, älven och stränderna
• Siljansleden
• Skallskog
• Solvändan
• Sörskogs skidspårsområde
• Vaverön
• Vildmarksriket

Utsiktspunkter
Inom många naturområden och längs flera vand-
ringsleder finns höga utsiktspunkter med hänfö-
rande vida vyer över landskapet. På flera av dessa 
platser finns utsiktstorn. Utsiktspunkter i kommu-
nen är:
• Asaklitt
• Björkberget
• Brossberget
• Böle Fallsbjörken
• Digerberget
• Granberget
• Knytberget
• Käringberget
• Majstångsplatsen i Tällberg

• Plintsberget
• Skeberget
• Skinnaråsen 
• Tibbleberget
• Åsledsberget
• Älgberget
• Ärtknubben

Buffring av djur genom skogen

Utsikt från Granberget

Exempel på viktiga områden för besöks-
näring och friluftsliv 

Sevärdheter 
• Alvéngården 
• Axel Munthes Hildasholm 
• 6 hembygdsgårdar  
• Karlfeldtsgården Sångs 
• 4 kyrkor

Anläggningar
• 20-tal Badplatser
• 4 Campingplatser
• 3 golfbanor (inkl. parkgolfbana i Insjön)
• Granbergets skidbacke och skidspår 

9. Viktiga områden för besöksnäring och friluftsliv 
ska värnas och underhållas på ett sådant sätt 
att attraktionen inte försämras.

10. Ett permanent skidspår mellan Källan och 
Granberget färdigställs. 

11. Möjlighet för utveckling ska ges för Granber-
gets skidanläggning.

8. Kommunen ska aktivt verka för att en planskild 
gångväg byggs över riksväg 70 (vid norra infar-
ten till centrala Leksand) till Natura 2000-om-
rådet Limsjön.

”Det bästa med Leksand är Leksands oriente-
ringsklubb och Sommarland för det är kul att 
orientera och vara på Sommarland. Men det är 
även bra att det finns natur och att det inte bor  
så mycket människor här.”
Nora årskurs 4
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Teknisk försörjning
Riksintresse 

I västra delen av Leksands kommun är området 
Säliträdsberget utpekat som riksintresse för vind-
bruk med stöd av 3 kap. 8 § MB. Största delen av 
riksintresset ligger till i Mora kommun. I Leksands 
kommun finns för närvarande inget vindkraftverk i 
området. 

Leksands kommun sköts av Leksand Vatten AB. 
Huvuddelen av infrastrukturen byggdes ut under 
1970-talet och har efter det underhållits och förtä-
tats. Reinvesteringstakten har varit förhållandevis 
låg och kan i dagsläget betraktas som eftersatt. Nya 
myndighetskrav och uppsatta miljömål har ökat be-
hovet av om- och tillbyggnad av såväl vatten- som 
reningsverk. 

1. Kommunens önskan är att riksintresset för 
vindbruk Säliträdberget tas bort då det ligger i 
det värdefulla naturområdet Vildmarksriket.

Vatten 

Dricksvattenförsörjningen i kommunen uppdelas 
på kommunal eller enskild anslutning. 73 % av 
befolkningen, inklusive fritidsboende, är anslutna 
till den kommunala dricksvattenförsörjningen. Vid 
kommunal anslutning kommer vattnet från allmän-
na vattentäkter. Dricksvattnet hämtas från Badelu-
nadaåsen men även från en del mindre åsformatio-
ner och från Siljan. 

Badelundaåsen är idag länets viktigaste grund-
vattenresurs och har inte bara lokal utan även 
regional betydelse. Badelundaåsen utgör länets 
stomme i framtida vattenförsörjning. Grundvattnet 
är emellertid känsligt för yttre föroreningar. Om 
en vattentäkt slås ut på grund av föroreningar är 
det risk för att en återställning tar mycket lång tid 
i anspråk. Därför är det viktigt att se behoven 50 
eller 100 år framöver.

Dala Vatten och Avfall AB är ett kommunägt bolag 
som samordnar vatten-, avlopp- och avfallsverk-
samheter för kommunerna Leksand, Rättvik, 
Gagnef och Vansbro. Dricksvattenförsörjningen i 

Arbeten med vattenledningar             Foto Per-Åke Skog

Den kommunala dricksvattenförsörjningen leve-
reras genom tre vattenverk, varav ett ligger i ett 
område som är skyddat som vattenskyddsområde. 
Två av vattenverken hämtar vatten från grund-
vattentäkter och ett tar vatten ur Siljans ytvatten. 
Två tidigare vattentäkter har lagts ner och en ny 
beräknas ta i drift år 2016. Om en vattentäkt slås ut 
bör det finnas tillgång till en reservvattentäkt. I dag 
är ledningsnätet kopplat så att reservvattenförsörj-
ningen är tryggad utom i Tällberg. Grundvattnets 
höga kvalitet i de kommunala vattentäkterna med-
för att det inte behövs någon omfattande rening av 
vattnet och i vissa fall kan vattnet pumpas direkt ut 
i ledningsnätet till konsumenterna. 

Omkring 27 % av befolkningen har egen brunn eller 
är anslutna till enskilda gemensamma anläggningar 
som bedrivs som vattenledningsföreningar i byar-
na. Enligt en undersökning som gjorts av Socialsty-
relsen och SGU påvisades att vattenkvaliteten från 
enskilda brunnar i stor utsträckning inte uppfyller 
gällande riktvärden. Om en enskild anläggning 
betjänar fler än 50 personer eller producerar mer 
än 10 m3 per dygn omfattas den av Livsmedels-
verket bestämmelser för drickvattenverk (SLVFS 
2001:30). I Siljansområdet påträffas höga halter av 
uran och radon i bergborrade brunnar. Läs mer i 
Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län 2012.

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricks-  
vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.”   
Nationellt miljökvalitetsmål

2. Kommunen ska verka för att grundvatten av 
god kvalitet skyddas genom att vattenskydds-
områden och skyddsföreskrifter upprättas för 
kommunens yt- och grundvattentäkter. Vat-
tenförekomsterna ska i ett tidigt skede tas med 
i såväl övergripande planer som detaljplaner. 
Annan utveckling i kommunen måste få stå 
tillbaka i en situation där vattenförekomsten 
riskerar att skadas.

3. Vattenförsörjningen i Tällberg ska tryggas ge-
nom tillgång till reservvatten.

4. Huvudinriktningen är att verksamhetsområden 
för kommunala vatten- och avloppsnät (VA) 
ska utökas när ny tät bebyggelse tillkommer i 
anslutning till befintligt.

5. Kommunen ska verka för att vattenskyddsom-
råden och skyddsföreskrifter upprättas för de 
större, ej kommunala, byvattentäkterna.
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Avlopp

Avlopp består av spillvatten och dagvatten. 75 % av 
befolkningen är anslutna till det allmänna spillvat-
tennätet. Ledningskvaliteten är varierande. I vissa 
områden är inläckaget betydande och medför stora 
variationer i tillflödet till reningsverken. Fortlöpan-
de sker utbyte av uttjänta ledningar för att minska 
mängden ovidkommande vatten. I kommunen finns 
sju avloppsreningsverk: 
• Tällberg
• Siljansnäs/Fornby
• Leksand/Övermo
• Djura
• Insjön
• Sjugare
• Torrberg 

I samtliga reningsverk sker både mekanisk och 
kemisk rening. I reningsverken i Tällberg, Fornby, 
Övermo och Insjön utförs även biologisk rening. 
Gällande krav skärps för verken och i framtiden 
ska även andra ämnesgrupper tas bort, exempelvis 
läkemedelsrester. Vissa reningsverk kommer att 
behöva byggas om för att tillgodose kraven men 
också för en ökad kapacitet. Förutom avloppsvat-
ten behandlas vid reningsverket i Övermo även 
slammet från de enskilda avloppsanläggningarna 
i Leksands och Gagnefs kommuner. Allt slam som 
bildas i reningsverken i kommunen transporteras 
till en komposteringsanläggning i Forsbacka för 
tillverkning av anläggningsjord. Bostäder intill 
reningsverken följer Boverkets rekommendationer 
om skyddsavstånd till närmaste bebyggelse.

Dagvattensystem finns idag i centrala delarna av 
Leksand och Insjön. I övriga delar av kommunen 
sker ett lokalt omhändertagande eller så har dag-
vattnet anslutits till spillvattenledningarna. En an-
slutning till spillvattnet innebär att mängden vatten 
till reningsverken ökar markant vilket försvårar och 
fördyrar reningsprocessen. Dagvatten måste i fram-

tiden skiljas från spillvattnet och tas om hand lokalt 
eller i ett särskilt dagvattensystem. Krav på rening 
av dagvattnet kommer sannolikt att ställas. Det är 
orealistiskt att bygga dagvattensystem utanför de 
centrala delarna. Ute i byarna måste den enskilde 
fastighetsägaren ta ansvar för att dagvatten han-
teras på fastigheten eller i bygemensamma dikes-
system.

Där kommunalt avloppsnät inte är aktuellt finns 
möjligheten att bygga moderniserade infiltra-
tionsanläggningar. Och när markförhållandena är 
sådana att infiltration inte är möjlig måste andra 
tekniker tillämpas som t.ex. gemensamma mini-
reningsverk. 

Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsom-
råde för vatten och spillvatten. Inom verksamhets-
området finns ett ansvar för kommunen att ordna 
försörjning av dessa nyttigheter för de fastigheter 
som ingår. Ledningsnätet har byggts ut i huvudsak 
sedan 1950-talet med tyngdpunkt under 1970-ta-
let. Förnyelsetakten har varit låg. Antalet läckor 
ökar och det kan allmänt konstateras att befintligt 
ledningsnät för såväl vatten som spillvatten be-
höver förnyas. Arbete har pågått under några år 
men i för låg omfattning. Under vintern 2012/2013 
har Dala Vatten och Avfall gjort ett projekt för att 
upprätta en tids- och kostnadsplan för ombyggnad 
av ledningsnätet med målet att nå en förnyelsetid 
om 100 år.

Det finns samtidigt behov av att utöka verksam-
hetsområdet dels som ett resultat av samhällsbygg-
nadskontorets inventeringar av enskilda avlopp 
dels genom tillkomst av så kallade omvandlings-
områden, det vill säga områden (byar och fäbodar) 
som övergår från att vara fritidshusområden med 
förhållandevis låg standard till åretruntboende 
med hög standard. Kommunen har pekat ut några 
sådana områden. 

För närvarande pågår projektering av Plintsberg 
och Almo med planerad byggstart år 2013 och 
2014. Diskussioner pågår dessutom hur utbyggnad 
ska ske i Styrsjöbo och Heden samt i Laknäs och 
Östanhol. Dessa projekt medför dock stora kost-
nader som inte täcks av anläggningsavgifter. En 
diskussion om finansiering måste därför ske innan 
beslut om utökning av verksamhetsområdet kan 
tas. Det tillkommer dessutom nya planområden, 

Byarna som saknar kommunalt avloppsnät är hän-
visade till att lösa avloppssituationen i egen regi. I 
kommunen pågår en inventering av enskilda avlopp 
där målet är att all samlad bebyggelse i alla byar ska 
inventeras. Det har visat sig att ungefär   75 % av 
befintliga avloppsanläggningar i byarna har brister 
som måste åtgärdas. I vissa områden utreds om 
en kommunal avloppsrening är ett alternativ. En 
ökning av antalet anslutna kan leda till behov av att 
utöka reningskapaciteten i reningsverken. 

Övermo reningsverk

Enligt LOD - Lokalt omhändertagande av dag-
vatten, Jordabalken, ska dagvatten hanteras lokalt.
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exempelvis Hjortnäsheden, samt förtätningar i 
eller i direkt anslutning till gällande verksamhets-
område.

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald el-
ler möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.”
Nationellt miljökvalitetsmål

Avfallshantering6. En vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska tas 
fram av Dala Vatten och Avfall tillsammans 
med kommunen med syfte att få en kommunal 
samsyn mellan kommunen och VA-huvud-
mannen gällande prioritering av var och i vil-
ken takt VA-utbyggnad ska ske i kommunen. 
Planen ska också visa inom vilka områden det 
inte kommer bli aktuellt med kommunal VA-
utbyggnad.

7. Dagvattenhanteringen i centrala Leksand och 
Insjön bör utredas.

8. Lokala fungerande dagvattensystem ska finnas 
vid sammanhållen bebyggelse utanför tätor-
terna.

9. Vid ny planläggning ska problem med dag-
vattenhantering särskilt uppmärksammas. 
Tillräckliga grönytor för fördröjning ska 
planeras, alternativt att dagvattenledningar 
dimensioneras för att klara kommande kli-
matförändringar med fler skyfall. Grönytor 
ska utformas estetiskt tilltalande där vattnet 
kan ses som en tillgång.

10. Gemensamma VA-lösningar ska eftersträvas 
så långt det är möjligt i fritidshusområden där 
kommunalt VA inte är möjligt. 

Avfall

Avfallshanteringen i kommunen sköts av Dala 
Vatten och Avfall AB. Enligt miljöbalken ska varje 
kommun ha en renhållningsordning som styr 
avfallsplaneringen lokalt. Renhållningsordningen 
består av föreskrifter om avfallshantering samt 
en avfallsplan som ska säkerställa en långsiktigt 
bra och kostnadseffektiv avfallshantering. En ny 
avfallsplan för kommunen fastställdes år 2012, 
Plan för ökad återvinning och resurshushållning. 
Ett nytt fokusområde i den nya avfallsplanen är 
att stärka arbetet med att förebygga avfall och att 
förbereda avfall för återanvändning.

All insamling och transport av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall sker via upphandlad 
entreprenör. Idag fraktas de brännbara hushållsav-
fallen från kommunens invånare till Borlänge där 
de omvandlas till fjärrvärme och el. Det kompos-
terbara avfallet fraktas till Borlänge, Fågelmyra, 
där det komposteras till jord. Grovsopor sorteras 
av kommunens invånare i Limhagens återvinnings-
central (ÅVC). Material för återvinning fraktas till 
respektive återvinningsföretag utanför kommunen. 
För att säkerställa en resurssnål och kostnadsef-

”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.”   
Nationellt miljökvalitetsmål

Energi

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska 
kommunen i sin planering främja hushållning med 
energi samt verka för en säker och tillräcklig en-
ergiförbrukning. Hushållning med energi tas även 
upp i miljöbalken och plan- och bygglagen. 

I dokumentet Energi- och klimatplan Leksands 
kommun 2012-2020 behandlas det nationella 
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 
I planen har kommunen bland annat satt upp vi-
sionsmål om att hushålla med energi och att all den 
energi som används i kommunen år 2050 ska vara 
förnybar. För att minska energianvändningen be-
höver många bostäder tilläggsisoleras och fönster, 
dörrar och ventilationssystem behöver bytas. För 
att öka andelen förnybar energi måste olja fasas ut 
för värmeproduktion, el från förnybara källor måste 
väljas och fler geo- (berg- och jordvärme), sol-, vind 
och bioenergikällor installeras. Alternativa fordon 
och drivmedel måste också utvecklas. Läs mer i 
Energi- och klimatplan Leksands kommun 2012-
2020.

Energitillförseln som finns i Leksand är:
• Fjärrvärmeverk
• Vattenkraftverk
• Vindkraftverk

fektiv avfallshantering pågår för närvarande arbete 
med att ytterligare effektivisera transporterna vid 
insamling och fjärrtransport av avfall. 
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• Biobränsleuttag ur skogen
• Geoenergi (berg- och jordvärme)
• Solvärme och solkraft i liten skala 

Vattenkraftverk
Vattenkraftverken i Sverige ägs av Vattenfall AB 
eller är privatägda. Verken producerar elenergi som 
levereras till eldistributörer i landet. Flera vatten-
kraftverk i Dalarna reglerar Siljan och Österdaläl-
ven varav Trängslet i Älvdalen är det största. I Lek-
sands kommun finns sex mindre vattenkraftverk i 
åar och vattendrag som totalt producerar ungefär 
130 GWh per år. Dessa är: 
• Gråda i Djura
• Skeberg vid Djursjön
• Vådån vid Vådsjön 
• Sågkvarn i Limån
• Limån i Limån
• Rällsjöfors 

Inga planer finns på utbyggnad av vattenkraftverk i 
kommunen.

Vindkraftverk
Vindkraft är en förnybar, inhemsk och ren energi-
källa som tydligt redovisar produktion av elkraft 
när det blåser. Moderna vindkraftverk har en torn-
höjd på cirka 100 meter och en totalhöjd av cirka 
150 meter med en vinge i högsta läge. Verkens stor-
lek och roterande vingar gör att de syns på långa 
avstånd. En utbyggnad av vindkraftverk fordrar 
nya tillfartsvägar samt distributionsledningar i luft 
eller nedgrävda i marken. Ett vindkraftverk med 
en installerad effekt på 2 MW kan i goda vindlägen 
producera drygt 5 GWh/år. 

Utöver de stora kommersiella vindkraftverken finns 
små hobbykraftverk/gårdsverk. Gårdsverk upp till 
50 m höga (som är övre gränsen för miljöanmälan) 
kan ha en rotordiameter mellan 2 och 30 meter och 
kräver bygglov. Riktlinjer för mindre vindkraftverk 
finns framtagna av Samhällsbyggnadskontoret. 

Tre vindkraftverk står på Högberget i Sörskog och 
producerar omkring 15 GWh/år. Riksintresse för 
vindbruk finns vid kommungränsen i kommunens 

västra del. 

På grund av en väderradarstation är stora delar av 
kommunen olämplig för större vindkraftsparker. 
Väderradarstationen är riksintresse. Den ingår i en 
grupp av flera som täcker hela Sverige och används 
av myndigheterna SMHI och Försvarsmakten. En 
radar störs ut helt eller delvis av vindkraftverk som 
finns för nära. Internationellt fastlagda riktlinjer 
finns fastställda för skyddszoner för radarstatio-
nerna. För enstaka vindkraftverk är skyddszonen 
5 km runt en väderradar, d.v.s. inget vindkraftverk 
får uppföras inom denna zon. För en grupp (2 eller 
fler) vindkraftverk ska samråd ske med Försvars-
makten om verken ligger inom en radie mellan 5 
och 20 km från en väderradarstation. Försvars-
makten samverkar med SMHI i yttrandena.

Vindkraftverk på Högberget

Fjärrvärmeverk
I kommunen svarar fjärrvärme för cirka 10 % av 
den totala uppvärmningen av hushållen år 2009. 
Ungefär 280 privatvillor är anslutna i Leksand och 
Insjön och cirka 140 hyreshus/lokaler/företag. Pro-
duktionen av värme sker i Limhagens Värmeverk 
och i värmeverket i Insjön. Limhagens värmeverk 
eldas med biobränslen i form av flis från sågverket 
Bergkvist Insjön och skogsrester vid avverkningar. 
Värmeverket i Insjön eldas med flis och pellets. Olja 
används endast som spetslast (4 % i Leksand och 17 
% i Insjön år 2010). Fjärrvärmenätet kommer att 
byggas ut främst genom att förtäta anslutningarna i 
de områden där fjärrvärme redan finns. En flisel-
dad närvärmeanläggning finns i centrala Siljansnäs 
som förser bl.a. kyrkan och skolan med värme. 
Kommunen följer Boverkets rekommendationer om 
skyddsavstånd mellan fjärrvärmeanläggningar och 
närmaste bebyggelse.

Solfångare

I opåverkade, tysta miljöer, populära friluftsområ-
den eller i områden som avsatts för att bevara en 
opåverkad landskapsbild är det ofta olämpligt med 
vindkraftverk. Inom friluftslivet kan vindkraftverk 
uppfattas på olika sätt. Vindkraftverk uppfattas mer 
positivt vid t.ex. utförsåkning än vid fiske, vand-
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”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlig-
het med FN:s ramkonvention för klimatföränd-
ringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att 
det globala målet uppnås.”   
Nationellt miljökvalitetsmål

Vid anläggandet av nya vägar och cykelvägar finns 
möjlighet till synergier då Dala Energi Elnät AB 
kan förlägga befintliga 10 kV-luftledningar i mark 
och därmed höja tillgängligheten i kraftleveranser. 
50 kV-luftledningar utgör en så viktig del av kraft-
leveranser att de ska vara trädsäkrade och bör inte 
förläggas i mark. Lågspänningsnät förläggs oftast i 
mark vid ombyggnation. En kontinuerlig förnyelse 
av elnätet pågår där luftledningar förläggs i mark.

ring och turskidåkning. I områden där människor 
förväntar sig låga bullernivåer störs människor 
oftare än i andra områden. Länsstyrelsen har i 
landskapsbedömningen Vindkraft kring Siljan 
bland annat bedömt att vindkraftverk är synliga på 
långa avstånd och påverkar därmed riksintressena 
Siljansområdet visuellt och upplevelsemässigt och 
att vindkraft kan komma i konflikt med besöksnä-
ringen och friluftslivet. Planering av vindkraft runt 
Siljan bör bedrivas i samverkan mellan Siljanskom-
munerna. I västra delen av Leksand finns även öns-
kemål om att bevara ett stort och tyst skogsområde, 
Vildmarksriket. Få ytor återstår i kommunen där 
det blåser tillräckligt och är lämpligt för utbyggnad 
av vindkraftverk. Varje intresseansökan får bedö-
mas utifrån respektive plats förutsättningar. 

Elförsörjning
Utbyggnad av elnät innebär stora investeringar och 
kräver ofta lång framförhållning. För att bidra till 
en konkurrenskraftig samhällsutveckling i vår bygd 
är det därför av stor vikt att infrastrukturer såsom 
elnätet ges utrymme i såväl tidsmässigt som fysiskt 
utrymme. 

Dala Energi Elnät AB är ett helägt dotterbolag till 
Dala Energi och innehar områdeskoncession för 
elnätsverksamhet inom de områden som berörs av 
översiktsplanen. Områdeskoncessionen ger Dala 
Energi Elnät AB rätt att bygga och förvalta elan-
läggningar med en spänning upp till 20 kV, vilket 
bl.a. innebär  anslutningsplikt av elanläggningar. 
Dala Energi Elnät AB har även ledningskoncession 
för ledningar om 50 kV Tibble - Övermo, Övermo 
-Tällberg, Övermo - Siljansnäs och Leksboda-
Björkberg. 50 kV-nätet är anslutet till Fortum 
Distributions regionnät i Dalarna i Tibble och i 
Björkberg. 50 kV- och 10 kV-ledningar har olika 
upplåtelseavtal i form av servitut eller ledningsrätt 
vilka saknas för lågspänningsnätet. Kostnaderna 
för flytt av elledningar regleras i samband med 
genomförandet.

Ställverket i Övermo

11. För etablering av mindre vindkraftverk i kom-
munen ska framtagna riktlinjer av byggnads- 
och trafiknämnden Riktlinjer för etablering 
av mindre vindkraftverk 2010-12-16 §322, 
Leksands kommun följas. Naturvårdsverkets 
rekommendationer ska alltid följas.

12. Inför etableringar av större vindkraftverk 
krävs fördjupade visualiseringsstudier för att 
utröna påverkan på landskapsbilden i kommu-
nen men även för omkringliggande kommuner.

13. Leksands kommun är i grunden positiv till 
vindkraft men anser att man i möjligast mån 
ska ta hänsyn till andra väsentliga intressen 
som t.ex. turism, kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv. Kommunen anser att etable-
ring av vindkraftverk inte är lämpligt (se karta 
sidan 66): 

      - Inom områden som omfattas av riksintresset 
         Siljansområdet och riksintressen för na-
         tur- och kulturmiljöer. Inom det området 
         som enbart omfattas av riksintresset för 
         väderradarstation, radien 5 km till 20 km,  
         kan enstaka verk eller små grupper etableras 
         efter särskild prövning om riksintresset inte 
         skadas.  
      - Intill riksintressen om dessa påtagligt påver-
         kas negativt.       
      - Inom Vildmarksriket och andra områden 
         med höga naturvärden som avsätts och 
         uppmärksammas i kapitlet ”Naturmiljöer”, 
         exempelvis skogsområdet mellan Jerkers-
         bodberget och Långsberget samt i kommu-
         nens allra östliga del.
      - Om inte förslaget föregåtts av särskild pröv-
         ning för framdragning av vägar och kraftled-
         ningar. Så små ingrepp som möjligt bör gö-
         ras vid anläggning av vägar och kraftled-
         ningar.
 14. När kommunen upprättar detaljplaner ska  

 lösningar för förnybar energi, som sol och bio- 
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bränslen, främjas och ett energisnålt byggande 
uppmuntras.

15. Utbyggnad av vattenkraftverk ska inte före-
komma i outbyggda vattendrag i kommunen. 
Däremot kan befintliga kraftverk med fördel 
effektiviseras.

Tele- och datakommunikation

Tillsammans med vägar, el och telefoni har till-
gången till snabb och säker datakommunikation nu 
blivit en förutsättning för ett fungerande näringsliv 
och offentlig service. Fler och fler, både företag och 
privatpersoner upptäcker att befintliga anslutning-
ar inte räcker till kapacitetsmässigt och nya krav 
på utbyggnad kommer att uppstå. Utbyggnaden 
av bredband är nödvändig och en viktig förutsätt-
ning för att ha en fortsatt positiv tillväxt och en bra 
näringslivsutveckling i regionen. Det blir enklare 
att driva företag även utanför centralorterna. Det 
har också blivit enklare att bo kvar och arbeta på 
distans någon eller några dagar i veckan.

År 2004 tecknade Leksands kommun tillsammans 
med 12 andra dalakommuner ett avtal med Tera-
com AB om utbyggnad av bredband utifrån de stat-
liga medel som anslagits för ändamålet. Det inne-
bar för Leksands del att cirka 99% av våra hushåll 
fick tillgång till bredband via det fasta telefoninätet 
med s.k. ADSL-abonnemang. Ingen ytterligare ut-
byggnad eller ökning av prestanda sker i detta nät, 
snarare nedmonteras nu delar av detta nät.

Regeringens Bredbandsstrategi 2009 har som 
mål att 90 % av alla hushåll och verksamhetsstäl-
len skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 
2020 och år 2015 bör 40 % ha tillgång till detta. För 
att möta dessa mål så har Dala Energi AB startat 
utbyggnad av stadsnätet med fiberteknik i Leksands 
kommun. Samtidigt har kommunen haft ett projekt 
igång för fiberanslutning av fastigheter ute i byarna. 
Projektet avslutades vid slutet av år 2012 och då 
har det möjliggjorts anslutning av 500 fastigheter. I 
projektet upphandlades en entreprenör för utbygg-
naden som vanns av Dala Energi AB. Kommunen 
äger nätet i 5 år (tom år 2015) varefter Dala Energi 
AB tar över ägandet enligt uppgjort avtal. 

Dala Energi AB har också klargjort att man kom-
mer att fortsätta utbyggnaden efter 2012 så fler 
medborgare och företag kan få stadsnät. Dala 
Energi AB har ambitionen att knyta samman alla 
fastigheter i regionen i ett gemensamt och snabbt 
nätverk. Förutom detta har framtagandet av 
kommunens bredbandsstrategi startats och skall 
färdigställas under år 2013. Strategin kommer att 
följa översiktsplanens visioner och planer samt 
utgå från Region Dalarnas och nationens bred-
bandsstrategier. Kommunen deltar som medlem i 
Bredbandsforum i Region Dalarna som bl.a. har till 
uppgift att påverka och försöka hitta olika former 
av finansiering av bredbandsutbyggnad vilket är ett 
av problemen i dag.

I Leksand finns 26 master för olika former av 
trådlös elektronisk kommunikation. Inga restrik-
tioner eller villkor finns fastställda i kommunen för 
byggnationer av kommunikationsmaster förutom 
bygglovstillstånd. Kapaciteten når idag upp till 3G 
prestanda och man kan förvänta ytterligare ökning 
av denna prestanda till 4G endast på några få plat-
ser och främst i centralorten. 

16. Vid detaljplanering av bostadsområden ska 
samråd med Dala Energi ske för att säkerställa 
anslutningsmöjligheterna till tele- och data-
kommunikationsnätet. 

17. Samförläggning av tele-/datakommunikation 
beaktas vid all planering och byggnation av 
infrastruktur. 

Datakommunikation
Gråda vattenkraftverk

”Jag tycker att det bästa med Leksand är naturen. 
Det är inte för mycket skog och inte för mycket 
stad. Och de viktigaste affärer har vi men inte 
alla. Och man känner sig trygg i Leksand. Men 
det är kanske för att jag bor här.”
Magdalena årskurs 4
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Miljö, hälsa och säkerhet
Miljöfrågor behandlas mer ingående i Miljöplanen 
Leksands kommun 2012-2020. Ämnena försur-
ning och övergödning är mindre relevanta i över-
siktsplanarbetet och tas istället upp mer ingående i 
miljöplanen.

Miljökvalitetsnormer

Luftkvalitetsförordning 2010:477 anger miljökvali-
tetsnormer och reglerar vilka parametrar som ska 
undersökas och vilka föroreningsnivåer som gäller 
för luftkvaliteten. Luftkvaliteten har kontrollerats 
med mätningar i Leksands tätort och genom model-
lering. Resultaten visar att miljökvalitetsnormer 
inte överskrids för något ämne i Leksands kommun. 
Enligt förordning 2004:660 om förvaltning av kva-
liteten på vattenmiljön finns miljökvalitetsnormer 
för olika parametrar i vattenförekomster. Samtliga 
sjöar och vattendrag med något enstaka undantag 
uppnår god kemisk status (halter av förorenande 
ämnen förutom kvicksilver) samt god ekologisk 
status med avseende på fysikalisk kemiska kvali-
tetsfaktorer (exempelvis övergödning, försurning). 
Flera sjöar och vattendrag i kommunen uppnår inte 
normen för god ekologisk status med avseende på 
fysiska ingrepp såsom vattenreglering, rensning och 
vandringshinder samt biologiska kvalitetsfaktorer 
som exempelvis fisk, bottenfauna och växtplankton. 
Läs mer om miljökvalitetsnormer i kapitlet ”Miljö-
bedömning”.

Omgivningsbuller

Buller är oönskade ljud. I Leksands kommun utgör 
biltrafiken den största källan till buller. Den väg 
som alstrar mycket buller är framförallt riksväg 70. 
Lokalt kan industrier och verksameter såsom skjut-
banor, täkter, vindkraftverk och fläktar också alstra 
störande buller. De flesta bulleralstrande industri-
verksamheterna är samlade till industriområden i 
utkanterna av tätorterna Leksand och Insjön.

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning 
avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvi-
valentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå 
i bostadsområdet i övrigt. Naturvårdsverket har 
tagit fram riktvärden för bullerstörande verksam-
heter såsom exempelvis industrier, skjutbanor, 
flygplatser, byggplatser, vindkraftverk.

Kommunen har som väghållare ett ansvar för att 
åtgärda störande buller från kommunens vägar. 
Just nu arbetar kommunen med en bullerutred-
ning för centrala Leksand. Trafikverket ansva-
rar för bulleråtgärder längs det statliga väg- och 
järnvägsnätet. Miljökvalitetsnormer för omgiv-
ningsbuller, såsom de idag är formulerade, gäller 
skyldighet att kartlägga och upprätta åtgärds-
program. Detta gäller kommuner med mer än                       
100 000 invånare och vägar med en trafiktäthet  på 
mer än tre miljoner fordon per år samt järnvägar 
med mer än 30 000 tåg per år. Delar av riksväg 70 
som Trafikverket ansvarar för berörs av normen. 
Kommunens vägar berörs inte.

Enligt Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) 
är de riktvärden för trafikbuller som normalt inte 
bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur:
• 30 dBA ekivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvikvalentnivå utomhus vid fasad
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad

1. Bullerutredning ska genomföras vid etablering i 
anslutning till länsväg, riksväg och järnväg eller 
andra bullrande miljöer.

Vibrationer

Vibrationer kan verka störande för människor men 
även orsaka skador på byggnader. I Leksands kom-
mun uppstår vibrationer främst från järnvägstrafi-
ken. Järnvägstrafik passerar tätorterna Noret och 
Insjön samt i Plintsberg. 

Biltrafiken alstrar buller

Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram 
riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s 
vägt värde (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid 
permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlo-
kaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse 
uppförs vid järnvägen. 

Trafikverket har vidtagit åtgärder vid de befintliga 
bostäder som har nivåer över 2,5 mm/s. Av mät-
ningar som finns registrerade i Trafikverkets data-
bas överstiger ingen 2,5 mm/s vägd RMS i kommu-
nen. Vibrationer kan även uppkomma i samband 
med exempelvis byggande av infrastrukturprojekt 
och täktverksamheter. Orsaker till vibrationer 
i dessa sammanhang kan vara maskinarbeten, 
sprängningar och trafik. Det saknas rekommen-
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dationer från myndigheter avseende riktvärden 
för vibrationer från sprängning och bedömning av 
olägenhet för människors hälsa. Tillståndspliktiga 
bergtäkter kan i sitt tillstånd ha uppsatta villkor för 
vibrationer och luftstötsvågor. 

2. Risk för vibrationer ska undersökas och redovi-
sas som underlag för beslut vid eventuell lokali-
sering av ny bebyggelse i närhet av järnväg och 
andra högtrafikerade vägar. Behov av stör-
ningsskydd beaktas vid detaljplaneläggning.

 

har också ett riktvärde för radon i dricksvatten för 
mindre anläggningar, t.ex. enskilda brunnar, på 
1000 Bq/l vatten (Becquerel per liter vatten).  

3. Vid nybyggnationer ska byggnader alltid utföras 
radonsäkra om inte radonmätningar visar att 
detta är obehövligt.

Övrig strålning

Luftburna högspänningsledningar och transfor-
matorstationer ger upphov till elektromagnetiska 
fält. Genom Leksands kommun passerar två 400 
kV kraftledningar och två 130 kV ledningar. För-
siktighetsprincipen ska tillämpas när det gäller 
allmänhetens exponering för magnetfält från 
kraftledningar då forskning inom dessa områden 
inte helt kan utesluta negativa hälsoeffekter. När 
det gäller elektromagnetiska fält har Strålsäker-
hetsmyndigheten utfärdat rekommendationer vid 
samhällsplanering och nybyggande. I planering ska 
man undvika att bostäder, skolor, förskolor m.m. 

Radon

I Leksands kommun finns områden med naturligt 
hög markstrålning vilket beror på berggrunden 
som består av uranrika graniter och pegmatiter. 
Hög markstrålning kan ge problem med förhöjda 
radonhalter inomhus och i dricksvattenbrunnar. 
Radonkartan över kommunen visar hög-, normal- 
och lågriskområden (se sidan 72). Större delen av 
kommunen har klassats som normalriskområde. 
Inom normalriskområden finns stora variationer 
med risker för lokala förekomster av förhöjd strål-
ning. Högriskområden ligger spridda i kommunen 
men berör i stort inte den samlade bebyggelsen. 
Bebyggelse på normal- och högriskområde för 
radon kan kräva tekniska åtgärder för att förhindra 
att markradon släpps in i byggnaden och för att 
rena drickvatten från brunnar. Byggnadsmaterial 
kan också innehålla radon såsom blåbetong, vilken 
är framställd av uranrikt alunskiffer och användes 
mellan år 1929 och slutet av 1970-talet. 

ligger nära elanläggningar och kraftledningar som 
ger förhöjda magnetfält. Kommunen tillämpar 
Svenska Kraftnäts policy för magnetsfältsnivåer, 
vilket innebär att ny bebyggelse där människor vis-
tas varaktigt bör placeras minst 130 meter från en 
400 kV-ledning för att erhålla 0,4 mikrotesla som 
högsta magnetfältsnivå. I kommunen finns inga 
permanentbostäder intill 400 kV-ledningar där 
magnetfältet överstiger 0,4 mikrotesla.

”Människans hälsa och den biologiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.”
Nationellt miljökvalitetsmål 

Kraftledningsgata i Helgbo

Socialstyrelsen har ett riktvärde på 200 Becquerel 
per kubikmeter luft (Bq/m3) för radon i inom-
husluft. Riktvärdet gäller för bostäder, förskolor, 
skolor och andra allmänna lokaler. Socialstyrelsen  

4. Vid planering av bostäder, skolor, daghem m.m. 
intill transformatorstationer och kraftledningar 
ska myndigheternas försiktighetsprincip om 
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält till-
lämpas. Ny bebyggelse, där människor vistas 
varaktigt, bör placeras minst 80 m från 130 kV-
ledning resp 130 m från 400 kV-ledning.

5. Vid exploatering av större bostadsområden ska 
möjligheterna att gräva ned ledningar undersö-
kas.

Luftföroreningar

Det är kommunens uppgift att kontrollera att kva-
litetsnormerna (SFS 2010:477) för vissa luftförore-
ningar uppfylls inom kommunen. Kontrollerna sker 
i samverkan med bland annat länsstyrelsen. Mät-
ningar har visat att kvalitetsnormer för kvävedioxid 
och bensen inte överskrids i tätorten Noret. Det kan 
dock förekomma höga halter av luftföroreningar 
under korta perioder och under vissa situationer, 
exempelvis beroende på väderlek och trafikbelast-
ning. I direkt anslutning till utsläppskällor såsom 
trafik, förbränningsanläggningar och industrier kan 
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stora regnmängder. Kraftiga regn som är lokalt 
varierande i mängd är en företeelse som kommer 
att bli allt vanligare i kommunen. Det innebär att 
vägtrummor, brofästen, vägar, broar och dag-
vatten måste planeras och dimensioneras på ett 
annorlunda sätt än tidigare. Översvämningar kan 
även medföra risk för överbelastning i vatten- och 
avloppssystem och byggnader förstörs. 

En slänt anses ha förutsättningar för uppkomst av 
jordrörelser (skred, ras och erosion) om lutningen 
överstiger 17 grader i grovkorniga jordar, morän, 
grus och sand samt om lutningen överstiger 6 gra-
der i finkorniga sediment som lera och silt. Störst 
risk föreligger vid brant terräng, mäktiga jordlager, 
stora skogsfria partier, vattensjukt område eller 
erosionskänsliga jordarter.

luftkvaliteten vara sämre. Riksväg 70 är den mest 
trafikerade vägen i Leksands kommun. Trafikver-
kets mätningar i kommunen visar att ingen ök-
ning av personbilstrafiken har skett på riksväg 70 
mellan åren 2006 och 2010. Däremot har andelen 
lastbilstrafik ökat något. Katalysatorer och bränsle-
effektivare fordon har lett till att utsläpp av olika 
luftföroreningar har minskat. Tomgångskörning är 
förbjuden mer än en minut.

Erosion längs älvkanten

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturväxter inte skadas.” 
Nationellt miljökvalitetsmål

Enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), 
ska ny bebyggelse anpassas till framtida klimat-
förändringar som skred, ras och översvämningar. 
Kommunen måste förebereda sin infrastruktur på 
betydligt större mängder regn. Kraftiga regn kom-
mer även att påverka flöden i framför allt Siljan och 

Österdalälven, vilket ökar risken för ras och skred 
längs höga strandkanter. Höga flöden kommer att 
översvämma känsliga områden som Norsbro och 
Hjorthagen varför dessa områden är bättre läm-
pade för industri och handel än bostäder. Byggande 
i översvämningsområden och längs Österdalälven 
måste därför planeras med stor eftertanke. Om 
Trängsletdammen skulle brista kan det massiva 
vattenflödet ta nya vägar söderut till exempel vid 
Sundet och Ål-Kilen. 

Under våren 2012 genomförde Statens geotekniska 
institut (SGI) en översiktlig kartering av stabili-
teten inom bebyggda områden i vissa raviner och 
slänter i morän och grov sedimentjord på uppdrag 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Av de undersökningar som gjordes i Lek-
sands kommun framgick att fick Tibble by klassi-
ficeringen 1: ”Ett angeläget behov föreligger avse-
ende detaljerad utredning av förutsättningarna för 
släntrörelser och dess konsekvenser samt behov av 
åtgärder” (SGI). Området Hälla och Karlsarvet fick 
klassificeringen 2: ”Behov av detaljerad utredning 
föreligger”. Slänterna bör hållas under observation 
med jämna tidsintervall” (SGI). Detaljerad studie 
av Tibble by planeras att genomföras under år 2013 
och redovisas i en rapport under år 2014 som kan 
medföra eventuella åtgärder. Utöver karteringarna 
i bebyggda områden kan stabilitetsproblem finnas i 
icke karterade områden.

Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Siljan, Insjön och älven där emellan är   +165 m.ö.h. 
vilket grundas på 10 000-årsflödet. För ny bebyg-
gelse avseende samhällsviktiga funktioner, såsom 
el- och vattenförsörjning, järnväg, räddningstjänst, 
vårdcentral, ålderdomshem, gäller +170 m.ö.h. vil-
ket grundas på dammbrott i större kraftverksdam-
mar uppströms Siljan. Lägsta grundläggningsnivå 
för ny bebyggelse vid övriga sjöar samt längs Öster-
dalälven söder om Insjön regleras i varje enskilt fall 
beroende på omständigheterna.

Jordbruk och djurhållning

Jordbruk och djurhållning är en stor källa till kvä-
veutsläpp i form av naturligt gödsel och konstgöd-
sel men kan också skapa olägenheter för närboende 
som exempelvis buller, lukt och allergener. Inom 
jordbruket hanteras och sprids även kemiska be-
kämpningsmedel. Oaktsam hantering kan påverka 
närboende människors hälsa samt förorena yt- och 
grundvatten. Störningar regleras med hjälp av 
miljöbalken. 

6. Nyetableringar i omedelbar närhet till aktivt 
jordbrukscentra bör placeras på ett avstånd om 
minst 200 meter. 

Skred, ras och översvämningsrisk

Områden med känsliga sedimentjordar finns 
främst i kommunens mellersta del längs Österdal-
älvens dalgång vilket medför att höga kanter längs 
älven utgör områden med risk för skred och ras. 
Skred och ras är vanligast i samband med snö-
smältning, tjällossning och under perioder med 
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7. Vid exploatering belägen intill Österdalälven 
och Österviken, på erosionskänsliga sediment-
jordar eller där risk för skred, ras och erosion 
föreligger bör förutom konventionella geotek-
niska undersökningar även  stabilitetsutred-
ningar tas fram.

8. Områden i Tibble, Hälla och Karlsarvet som 
är utredda av SGI  i Översiktlig kartering 
av stabiliteten i raviner och slänter i morän 
och grov sedimentjord, rapport 2013/663, 
ska hållas under uppsikt. Restriktivitet för 
nybyggnation råder. För Tibble ska eventuell 
exploatering följa rekommendationerna i den 
detaljerade utredningen som färdigställs under 
år 2014. 

9. Österdalälvens kanter bör hållas under uppsikt 
och vid behov åtgärdas.

10. Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
vid Siljan, Insjön och älven där emellan är 165 
m.ö.h. 

11. Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse 
vid övriga sjöar och längs Österdalälven söder 
om Insjön regleras i varje enskilt fall.

12. Lägsta grundläggningsnivå för samhällsviktiga 
funktioner i tätorterna Leksand och Insjön 
samt älven däremellan är 170 m.ö.h.

13. Vägsträckningen mellan Sundsnäs och Fornby 
kan översvämmas och behöver ses över för 
framtida åtgärder.

Dagvattenhantering i samband med skred, ras och 
översvämningsrisk, se kommunens ställningstagan-
den nr 9 i kapitlet ”Teknisk försörjning”.

Bensinmack är exempel på miljöfarlig verksamhet

Barriärer

Den största naturliga barriären i kommunen är 
Österdalälven. Fyra vägbroar och två järnvägsbroar 
korsar älven och möjliggör överfarter för gods och 
människor. Vid extremt höga vattenflöden, exem-
pelvis dammbrott, kan Leksandsbrons brofästen 
komma att påverkas och förhindra passage över 
älven. Andra barriärer är järnvägen och riksvägen 
som försvårar övergången för människor och djur.

14. Vid planering av trafiklänkar ska passager 
säkerställas för att förhindra barriäreffekter.  

Förorenad mark

Förorenad mark utgör en risk för människor och 
miljö och kan utgöra ett hinder vid planering av 
bebyggelse. Markföroreningar uppstår vid olika 
typer av verksamheter, vid utsläpp, vid olyckor och 
vid gamla soptippar. I Leksands kommun har 214 
förorenade områden identifierats och av dessa har 
135 inventerats och riskklassats. Förorenad mark 
regleras av miljöbalken. Med metodiken för inven-
tering av förorenade områden, MIFO, har objekten 

delats in i en 4-gradig skala där riskklass 1 motsva-
rar mycket stor risk och klass 4 liten risk, se tabell 
nedan från år 2011. 

Riskklass 
1 (mycket 
stor risk)

Riskklass 
2 (stor risk)

Riskklass 
3 (måttlig 
risk)

Riskklass 
4 (liten 
risk)

0 objekt 8 objekt 45 objekt 82 objekt

15. I områden med risk för föroreningar ska even-
tuella exploateringar alltid föregås av markun-
dersökning. Vid behov ska en saneringsplan 
fastställas.

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter är ett samlingsbegrepp 
för verksamheter med omgivningspåverkan. 
Miljöfarliga verksamheter kan påverka sin om-
givning med buller, luftutsläpp och utsläpp till 
mark och vatten. Även transporterna till och från 
verksamheten kan ge upphov till miljöstörningar. 
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet prövas av 
olika instanser beroende på dess omfattning och 
miljöfarlighet. Miljödomstolen prövar de större, 
länsstyrelsen de mellanstora och kommunen de 
mindre verksamheterna. De allra minsta verksam-
heterna behöver inte prövas men omfattas ändå av 
Miljöbalkens regler. I kommunen finns 12 verksam-
heter vilka har fått tillstånd för sin verksamhet hos 
länsstyrelsen, varav fem är grus- och bergtäkter. 
Ett 30-tal verksamheter är  anmälningspliktiga till 
kommunen.

16. Vid planläggning ska miljöfarliga verksam-
heter lokaliseras så att eventuella störningar 
minimeras.
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Släckningsarbete av Brandkåren     Foto Magnus Gifting

Transporter av farligt gods

Farliga produkter som fraktas är bland annat gas 
och bensin. Vid olyckor med farligt gods finns stor 
risk att människor, miljö och egendom skadas. 
Farligt gods ska därför transporteras på de vä-
gar som är mest trafiksäkra och som inte passerar 
nära bostadsområden, skolor och känsliga miljöer. 
Utsedda transportleder för farligt gods i kommunen 
är riksväg 70 och 69 samt järnvägen. 

Hantering av risker är kopplade till den fysiska pla-
neringen genom 2 kap. 5 § PBL och 1 kap. 1 § MB. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en po-
licy Farligt gods - riskhantering i fysisk planering 
- vägledning för planläggning intill transportleder 
för farligt gods som är vägledande vid etablering av 
bebyggelse intill transportleder för farligt gods. För 
att möjliggöra utveckling av tätorterna intill leder 
för transport av farligt gods kan åtgärder för bebyg-
gelsen bli nödvändiga som minimerar riskerna vid 
en eventuell olycka. Exempel på sådana åtgärder är:
• Utformning av bebyggelsen - säkra utrymnings-

vägar, industri och handel istället för skolor
• Minska riskexponeringen - transportera under 

tider då minst antal människor befinner sig i 
området

• Landskapsutformning - markens lutning anpas-
sas, vallar etc.

• Tekniska åtgärder - brandskyddade fasader, rik-
tad ventilation etc.

• Räddningstjänstens insatsmöjligheter - nära och 
enkelt för räddningstjänsten att ta sig till områ-
det.

17. Enligt skriften Farligt gods - riskhantering i 
fysisk planering - vägledning för planlägg-
ning intill transportleder för farligt gods 
utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län ska 
riskbedömning genomföras före eventuell ex-
ploatering inom 150 meter från väg eller järn- 

 

väg som trafikeras eller kan komma trafikeras 
med farligt gods.

Olyckor och beredskap

Kommunorganisationen arbetar aktivt med att 
skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Målet 
är att minska antalet olyckor och dess följder. För 
att nå målen har kommunen beslutat att arbeta 
inom följande områden: 
• Brandskydd
• Barnsäkerhet
• Fallolyckor
• Trafiksäkerhet
• Brottsförebyggande
• Naturolyckor
• Folkhälsa 
• Krishantering

De händelser som har betydelse för samhällspla-
neringen är framför allt avbrott i den tekniska 
försörjningen, trafikolyckor, olyckor vid transport 
av farligt gods, bränder, olyckor vid anläggningar 
med farlig verksamhet och översvämningar. När 

det gäller dokumentation arbetar kommunen efter 
de riktlinjer som anges i lag 2003:778 (Skydd mot 
olyckor) och lag 2006:544 (Kommuners och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap). Exempel på sådan 
dokumentering är Risk och sårbarhetsanalys för 
Leksands kommun, Handlingsplan enligt lagen 
om extraordinära händelser och Handlingspro-
gram för förebyggande arbete. Dokumentationen 
nås lättast via kontakt med kommunens säkerhets-
ansvarig. 

Insatstiderna för Brandkåren visas på sidan 74. 
Avtal om gränslös samverkan finns mellan länets 
kommuner från år 1997, som reviderats år 2009, 
redovisar vilken räddningsstyrka oavsett kommun-
gräns som först larmas till en olycksplats.

Totalförsvaret

Inom kommunen finns ett radarområde som ingår 
i en grupp av flera som täcker hela Sverige och 
används av myndigheterna SMHI och Försvars-
makten. Radarområdet är utpekat som riksintresse 
med stöd av 3 kap. 9 § MB. Inom radien på 5 km är 
inga vindkraftverk tillåtna. Inom radien från 5 km 
ut till 20 km är enstaka vindkraftverk tillåtna. Se 
karta sidan 24.

18. Kommunen avser att tillgodose riksintresset 
för väderradarområde genom att följa de sär-
skilda regler som gäller för prövning av exploa-
tering inom området.
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