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ARBETET MED NY ÖVERSIKTSPLAN
Kommunstyrelsen uppdrog våren 2014 till Samhällsbyggnad att påbörja arbetet med en
ny översiktsplan för Leksands kommun. Översiktsplanen för Leksands kommun är en
strategisk långsiktig planering för användning av mark och vatten där målet är ett
attraktivt och hållbart samhälle.
Arbetet med att sammanställa planeringsunderlaget startades i maj 2011 av tjänstemän på
samhällsbyggnad. Inför planarbetet har dialoger förts med kommunala förvaltningar och
bolag och med grannkommuner som så önskat. Diskussioner har förts med
kommunbygderåden vid 5 tillfällen. Synpunkter har samlats in från byar där invånarna
har sammanfattat respektive bys styrkor, svagheter och framtida planer.
Samrådshandlingen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (PBL 2010:900, 3 kap 9 §) från den 19 december 2012 till den 22 februari
2013. Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i
samrådsredogörelsen augusti 2013. Översiktsplanen har reviderats utifrån detta och ställts
ut från den 26 september till den 29 november 2013.

HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS
Översiktsplanens utställningshandling upprättad i augusti 2013 godkändes för utställning
av Kommunstyrelsen den 26 augusti 2013 § 131. Översiktsplanen har varit utställd från
den 26 september till den 29 november 2013. Berörda sakägare, markägare,
remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle att granska förslaget till
översiktsplan genom utskick av utställningsinbjudan per post, via e-post samt
annonsering i Leksandsbladet, Magasinet, Dalademokraten och Falu-Kuriren den 26
september 2013. Utställningshandlingen har varit utställd på i kommunhuset och på
kommunens webbplats samt funnits tillgänglig på biblioteken i Leksand och Insjön, i
Tempobutikerna i Plintsberg och Siljansnäs samt i Djura skola.

INKOMNA YTTRANDEN
Under utställningstiden inkom 20 stycken yttranden varav 3 stycken hade inget att erinra.
Lista med samtliga inkomna synpunkter
Myndigheter:
A1
Länsstyrelsen
A2
Trafikverket 2013-11-26
A3
Falu kommun 2013-11-28
A4
SMHI 2013-11-26
Kommunala/läns förvaltningar och bolag:
B1
Svenska Kraftnät 2013-09-30
B2
Leksandsbostäder 2013-11-26
B3
Dalarnas museum 2013-11-29
Föreningar, bysamfälligheter (C) och privatpersoner (D):
- LIS/stränder
D1
2013-10-15
C1
Åkersbodarnas byförening 2013-10-15
C2
Ytteråkerö bystyrelse 2013-11-21
D2
2013-11-29

4

- Trafik
C3
D3

Åhls sockenråd 2013-11-12
2013-11-29

- Jordbruksmark
C4
LRF 2013-11-21
D4
2013-11-26
D5
2013-11-26
C5
Laknäs-Östanhols byalag 2013-11-29
- Tätorten Tällberg
D6
2013-11-25
- Diverse
C6

Bygdepartiet 2013-11-29

Samtliga inkomna synpunkter och kommentarer till dessa
A1. Länsstyrelsen 2013-11-03
Länsstyrelsen har tidigare lämnat yttrande under samrådet. Granskningsyttrandet, som
avges under utställningstiden, ska enligt 3 kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL) fogas till
planen och begränsas därför till att behandla de frågor som anges i 3 kap. 16 § PBL.
Av granskningsyttrandet ska framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB).
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs.
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt.
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämningar eller erosion.
Berörda enheter inom Länsstyrelsen samt berörda statliga myndigheter, län och kommuner har getts möjlighet att lämna synpunkter på det utställda planförslaget. Länsstyrelsens
granskningsyttrande redovisar statens samlade besked om frågorna ovan.
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Riksintressen
MB 3 kap Område som är av riksintresse för kulturmiljövården
För Leksands Noret finns idag en översiktsplanefördjupning med detaljerade rekommendationer för det kulturhistoriska riksintresseområde, som berör delar av tätorten. I och
med att den nya översiktsplanen antas, upphör dessa rekommendationer att gälla, utan att
ersättas av några nya med motsvarande detaljeringsgrad. Det innebär att kommun och
stat inte längre har någon överenskommelse om hur riksintresseområdets värden ska
skyddas, vilket ökar risken för att länsstyrelsen kan behöva ingripa enligt PBL 11 kap 1012§§, det vill säga överpröva och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser inom
området samt utfärda förordnande om att även beslut om lov och förhandsbesked inom
området ska genomgå motsvarande prövning.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun är medveten om bristen på uppdaterade kulturmiljöunderlag i Leksands Noret. Ambitionen är att en ny kulturmiljöanalys ska tas fram. Den ska sedan arbetas in i kommande revidering av översiktsplan och blir därmed en överenskommelse
med staten om hur riksintresseområdets värden ska skyddas. Kommunen önskar även
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att värdebeskrivningen i riksintresset för kulturmiljö skall förtydligas för att underlätta
framtida avvägningar och säkerställa riksintressets värden. Översiktsplanen kompletteras med detta.
MB 4 kap Område som genom sina natur- och kulturvärden är av riksintresse för turism
och friluftsliv För turism och friluftsliv kring Siljan har utblickar över landskapet och sjön
stor betydelse. Dessa förutsätter ett öppet landskap, vilket förutsätter aktiv jordbruksdrift.
I översiktsplanen utpekas ett antal utbyggnadsområden i skog, vars gräns exakt följer beståndsgränsen mot åkermark. Med hänsyn till störningar mellan jordbruksdrift och boende, är det viktigt att en skyddszon, som är tillräcklig för jordbruksdriftens långsiktiga
fortbestånd, upprätthålls vid framtida exploatering.
Kommunens kommentar:
Det öppna landskapet är viktigt för kommunen vilket medför att det inte är lämpligt att
lämna vegetation som skyddszon mellan bebyggelse och jordbruksmarken. Däremot ska
lämpliga skyddsavstånd beaktas vid kommande exploatering för att säkerställa jordbrukets långsiktiga fortbestånd.
MB 4 kap Natura 2000
En exploatering av de områden, som ligger nära Natura 2000-området Limsjön förutsätter att Länsstyrelsen vid prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna gett tillstånd till
detta.
Kommunens kommentar:
Miljöbedömningen för Tätorten Leksand förtydligas angående detta.
Miljökvalitetsnormer
Av översiktsplanen ska enligt PBL 3 kap 56 framgå hur kommunen avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer. Det förutsätter att planen dels redovisar vilka yt- och grundvatten,
som riskerar att inte uppnå gällande miljökvalitetsnorm, dels innehåller förslag till åtgärder, gärna avrinningsområdesvis.
Kommunens kommentar:
Förslag till översiktsplan är utformad med ett tydligt strategiskt val att hålla exploatering i första hand till utvecklingsstråken där kommunalt VA är planerat att byggas ut.
Översiktsplanen bedöms inte ge sådan påverkan på miljön att miljökvalitetsnormerna
inte uppnås. Avsnittet om miljökvalitetsnormen kompletteras med vilka åtgärder som
görs i kommunen vad gäller sjöar och vattendrag som ej uppvisar god status.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Från Tunsta till Ål-Kilen utmed Dalälvens östra sida har ett i samrådet långsträckt LISområde utökats ytterligare, med tillägget att det med högst 300 meters mellanrum ska
finnas passage ned mot stranden. Länsstyrelsens bedömning är att området strider mot de
kriterier som anges i MB 7 kap 18e §, genom att det är för långt och omfattande. Det innebär att Länsstyrelsen inom området kan komma att överpröva detaljplaner enligt PBL 11
kap 10 § och pröva strandskyddsdispenser enligt MB 19 kap 31 b §.
Kommunens kommentar:
Förslaget till översiktsplan revideras och LIS-området minskas ner för att hitta ett förslag som överensstämmer med strandskyddets syften.
Även för LIS-områdena Räcksäl, Byrviken/Siljan samt Styrsjön har ett villkor införts om
högst 300 meters mellanrum mellan passager ned mot stranden, vilket Länsstyrelsen i
dessa fall bedömer som tillräckligt, under förutsättning att det i vart och ett av de enskilda
dispensärendena inom dessa områden på ett tydligt sätt redovisas var närmsta passager
på ömse sidor om platsen för dispens är belägna.
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Kommunens kommentar:
Riktlinjerna för berörda planeringsområden kompletteras med att passager ska redovisas i dispensärenden.
Inom det så kallade Vildmarksriket har LIS-områden preciserats efter samrådet. Området
väster om Stor-Flaten är i sin helhet olämpligt som LIS-område, då det hör till Vildmarksrikets mest skyddsvärda delar. Området väster om Lilla Snesen är olämpligt som LISområde i den del som ligger väster om vägen, då detta område har höga naturvärden. Det
innebär att Länsstyrelsen inom dessa områden kan komma att överpröva detaljplaner enligt PBL 11 kap 10 § och pröva strandskyddsdispenser enligt MB 19 kap 3 b §.
Kommunens kommentar:
Förslaget till översiktsplan revideras och LIS-områdena vid Stor Flaten och väster om
Lilla Snesen väster om vägen justerast.
För LIS-områden intill bäckar har kommunen gjort en mycket översiktlig inventering, vilken i vissa fall lett till slutsatsen att en fri passage utmed vattendraget på 20 meter räcker.
I detaljplaneärenden eller strandskyddsdispenser utmed dessa vattendrag kommer länsstyrelsen att kräva en mer detaljerad inventering som grund för att i varje enskilt ärende
bestämma lämpligt avstånd från exploateringen till vattendraget.
Kommunens kommentar:
I kommunens ställningstaganden och rekommendationer står: För att säkerställa
strandskyddets syften ska innan strandskyddsdispens lämnas inom ett LIS-område alltid en platsspecifik bedömning göras för att utreda eventuell påverkan på växt och djurliv samt allmänhetens nyttjande av området.
Hälsa, säkerhet och risker
Vattenskyddsområde är ännu ej fastlagt för Insjöns nya vattentäkt väster om älven vid
Tunsta. Om det framtida vattenskyddsområdet kommer att beröra utbyggnadsområdet för
bostäder och verksamheter i Tunsta, och länsstyrelsen bedömer att en exploatering medför risk för förorening av vattentäkten, kan länsstyrelsen komma att ingripa enligt PBL 11
kap 1O-12§§, det vill säga överpröva och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser
inom området samt utfärda förordnande om att även beslut om lov och förhandsbesked
inom området ska genomgå motsvarande prövning.
Kommunens kommentar:
Hänsyn kommer att tas till nytt vattenskyddsområde i kommande detaljplaneläggning i
Tunsta.
A2. Trafikverket 2013-11-26
Trafikverket har tidigare lämnat yttrande på Leksands översiktsplan under samrådet.
Trafikverket ser det som mycket positivt att tidigare lämnade synpunkter nu beaktats i
utställningsversionen. Trafikverket noterar att kommunen avser att initiera en åtgärdsvalsstudie för v 929 med fokus på oskyddade trafikanter och vill lyfta fram vikten av att
föra dialog också med Region Dalarna om dessa tankar då v 929 är en länsväg. Trafikverket funderar också över tidplan för denna åtgärdsvalsstudie – finns en sådan?
Kommunen bör också fundera om tydliggörande av planens uppföljning bör göras.
I övrigt har Trafikverket inget ytterligare att erinra mot översiktsplanen!
Kommunens kommentar:
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En åtgärdsvalsstudie för väg 929 bör påbörjas inom 5 år. Förslaget till översiktsplan
kompletteras med att en åtgärdsvalsstudie kan belysa och ge förslag på möjliga åtgärder.
A3. Falu kommun 2013-11-28
§ 152 Svar under utställning av Översiktsplan Leksands kommun 2014
KS0753/12 Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2013 överlämnas till Leksands kommun som Falu kommuns svar under utställningen.
Sammanfattning
Leksands kommun ställer ut förslag till kommuntäckande översiktsplan och önskar få
synpunkter senast den 29 november 2013. Falu kommun lämnar svar till Leksands kommun och länsstyrelsen får ta del av samma svar. Falu kommuns synpunkter rör markanvändningen av gränstrakterna mellan våra kommuner. Anspråken i båda kommunernas
översiktsplaner bedöms vara förenliga.
Falu kommun är överens om att föreslå att det utökade strandskyddet för sjön Hyttsjön
ska utgå.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. Beslutsunderlag
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att Falu kommun inte har några invändningar angående
översiktsplanen.
A4. SMHI 2013-11-26
Yttrande över Översiktsplan för Leksands kommun 2014
SMHI har tagit del av rubricerade översiktsplan och har inga synpunkter i ärendet, utöver
tidigare lämnat yttrande 2013-01-22.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att SMHI inte har några synpunkter angående översiktsplanen.
B1. Svenska Kraftnät 2013-09-30
Yttrande angående inbjudan till utställning av Översiktsplan för Leksands kommun 2014,
Dalarnas län.
Svenska Kraftnät har i yttrande till länsstyrelsen daterat 2012-02-06 och 2013-02-11 framfört
synpunkter till framtagande av översiktsplan för Leksands kommun. Utöver tidigare lämnade
synpunkter har Svenska Kraftnät inget att tillägga i rubricerat ärenden och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.
Kommunens kommentar:
Leksands kommunen noterar att Svenska Kraftnät inte har några synpunkter angående
översiktsplanen.

B2. Leksandsbostäder AB 2013-11-26
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Leksandsbostäder delar inriktningen i utställd ”Översiktsplan för Leksands kommun
2014”. Vi önskar yttra oss enbart inom områden som berör vår verksamhet, byggande och
uthyrning av bostäder och lokaler, samt kommunens uppdrag att sköta kommunala och
enskilda vägar, parker och grönområden. Vi vill med detta yttrande lyfta fram och trycka
på några punkter som vi anser särskilt viktiga.
Bebyggelse
Utveckling
Översiktsplanen redovisar tydligt kommunens ambition att öka invånarantalet i kommunen. Som en konsekvens därav föreslås att i främst Leksand och på vissa platser i Insjön,
ska en förtätning av bebyggelsen kunna ske för att tillskapa förutsättningar för att bygga
flera lägenheter samt att också ge möjlighet till en högre byggnadshöjd.
Ser vi också till prognosen om en ökande andel äldre av kommuninvånarna, pekar detta
också på ett ökat behov av antalet lägenheter. För de lägenheter som ska bebos av en äldre
befolkning ställs högre krav på tillgängligheten än till t.ex. traditionellt villaboende. I dag
är efterfrågan av hiss redan till våningsplan två vanlig. För fastighetsägaren är installation
av hiss kostsam och behovet att fördela denna kostnad på flera lägenheter är nödvändig.
Leksandsbostäder ställer sig bakom översiktsplanens förslag om förtätningar och få till en
högre byggnadshöjd på de platser där detta är möjligt. Vi föreslår att kommunen i sin
översiktsplan tydliggör denna fråga ännu mera.
Kommunens kommentar:
Översiktsplanen justeras med en skrivning om att ”med högre bebyggelse” menas ett våningsantal upp till fem våningar utanför riksintresset för kulturmiljövård inom Noret.
Inom riksintresseområdet för kulturmiljövård avgörs våningsantalet från fall till fall så
att värdet av riksintresset inte förvanskas.
Förtätning innebär flera lägenheter inom ett område, med det uppstår också behovet av
ytterligare P-platser och då helst i närhet av boendet. Det är nödvändigt att kommunens
parkeringsnorm (P-normen) ses över och anpassas för detta ändamål.
Kommunens kommentar:
Parkeringsnormen ska ses över men är ingen fråga för översiktsplanen.
Gator och vägar
Vi vill peka på behovet att särskilt beakta nedanstående punkter.
Moskogslänken
En utbyggnad av Moskogslänken skulle i nuläget ge den enskilt största avlastningen av trafikmängden genom Åkerö och Edshult. En minskning av genomfartstrafik genom Leksands Noret med målpunkt mot norr om centrum är också att förvänta. Även en viss
minskning av genomfartstrafiken genom Mjälgen och Gärde byar är att förvänta.
Dessa åtgärder är synnerligen önskvärda då det är hög trafikmängd på Järna- och Insjövägarna med stor påverkan på både miljön och boendet. Åkerö skola finns också mellan
dessa vägar och många skolbarn tvingas korsa vägarna. Andelen tung trafik är också relativt stor då kommunens största sammanhängande skogsareal finns västerut och dess
transporter har behov att nå riksväg 70. Denna trafik passerar i dag genom Åkerö och
Edshult.
Leksandsbron över Österdalälven
Leksandsbron fyller 90 år under 2015. Mot bakgrunden av att brons tekniska livslängd bedöms uppnås om några decennier anser vi det angeläget att pågående bro utredning färdigställs och att läget för en framtida broförbindelse lokaliseras.
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Norra och södra infarten till Leksand
Fråga om att bygga cirkulationsplatser för de båda infarterna bör drivas vidare. Både av
trafiksäkerhetsskäl och bekvämlighet att kunna trafikera dessa korsningar samt näringslivets utbyggnadsbehov talar för cirkulationer på riksvägen. Genomförd utredning av effekten av en längre avstängning av Leksandsbron visar på sårbarhet och mycket oönskade
konsekvenser för trafik på både riksvägen och infartsvägarna. Kommunikation mellan
Leksands Noret och Åkerösidan, med tillgång till handel och service mm. skulle starkt försvåras.Kommunens åtagande för de enskilda vägarna
Leksands kommun har sedan 1974 svarat för den enskilda väghållningen till permanentboende i kommunen. Något egentligt regelverk togs inte fram från början utan vägskötseln
fortsatte med de aktörer som tidigare varit verksamma, med den skillnaden att kommunen
svarade för kostnaderna. Under åren har sedan det kommunala engagemanget varit
tvunget att utökas både beslutsmässigt och ekonomiskt. Behov finns att få till en ägarorganisation för vägarna och också se över regelverket mellan vägs ägare och kommunen.
GC-vägar
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägarna är nödvändig. Fortfarande saknas goda cykelmöjligheter på många ställen för att kunna nå de olika tätorterna från omkringliggande
byar och också kunna cykla mellan tätorterna. Skolbarns behov att kunna cykla till skolan
behöver beaktas särskilt. Kommunens cykelplan ”Cykelplan Leksand 2012” bör ge underlag för kommande prioritering av GC-vägar.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att Leksandsbostäder är positiva till föreslagna trafikåtgärder.
B3. Dalarnas museum 2013-11-29
Med anledning av remissen från Leksands kommun vill museet framföra följande.
Det stora antalet kritiska synpunkter under föregående samråd på förslag till ny översiktsplan 2014, borde föranleda kommunen att genomgripande reflektera över sina planer och
förhållandet till medborgarna, näringsidkarna med besöksnäring, kommunens kultur- och
livsmiljöer samt till vad som är Leksands värden. Även om kommunen tagit till sig kritiska
synpunkter har föregående samråd inte föranlett kommunen att i grunden åtgärda bristerna med hänsyn till ovanstående. Därvid lämnar det reviderade förslaget till översiktsplan fortfarande mycket övrigt att önska.
Generella synpunkter
Leksands kulturmiljöer hör till Dalarnas och Sveriges mest välbevarade och attraktiva. De
har utgjort en betydande resurs i Leksands utveckling under lång tid och omsorgen om
dem har i stort gått hand i hand med den allmänna utvecklingen i Leksand. Det vill säga
när man hävdat och skyddat kulturmiljöerna som mest, har samhällets tillväxt och inflyttning varit som allra störst. Och omvänt, när kulturmiljöerna har ifrågasatts och fått stryka
på foten, har utvecklingen för kommunen på det hela taget gått dåligt. Ju mer kulturmiljöerna ifrågasatts och negligerats, desto sämre utveckling. Även om kommunen reviderat
några av förslagen, framför allt rörande exploateringen av jordbruksmark, finns inget i det
nya planförslaget som innebär ett långsiktigt skydd och en trygghet för jordbruksmarken.
Ty denna jordbruksmark utgör nämligen en fundamental beståndsdel i kommunens kulturmiljövärde. Av detta och av andra skäl saknas i planförslaget en betryggande väg som
leder fram till ett avsevärt förbättrat skydd för många av Leksands värdefulla kulturmiljöer, i synnerhet de central belägna. Att åstadkomma ett bättre skydd för kulturmiljöerna
har stor betydelse för kommunens attraktion och konkurrenskraft såväl som utvecklingen
till ett mer hållbart samhälle. För det arbetet måste även kunskapsläget avsevärt förbättras
och fördjupas.
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Byggnadshöjden bör generellt hållas ned för att inte äventyra landskapsbilden och riksintresseområden. I centrum bör den inte överskrida idag gällande begränsning och för övriga Noret samt för Åkerö och övriga områden bör den inte överskrida två våningar. Kyrkan är referenspunkten. I annat fall bidrar kommunen till att kommunens värden och tillgångar utplånas.
Senare års arkeologiska undersökningar vid Orsandbaden och Limsjön har visat att Leksandsområdet är synnerligen intressant vad gäller spår från Dalarnas äldsta stenålder. Det
är tydligt att även dessa första invånare har föredragit väldränerad mark i strandnära lägen för bosättning. Det vill säga att stenåldersboplatserna i många fall sammanfaller med
just de områden som föreslås för förtätning. De bör även uppmärksammas att när det gäller nyetablering i tidigare skogsmark så finns risk för tidigare ej kända fornlämningar då
skogsmarken ofta är dåligt inventerad.
När det gäller kartmaterialet upplevs det generellt som otydligt och något rörigt. Det bör
även uppmärksammas att endast fornlämningar i form av ytor finns med på kartorna. De
fornlämningar som utgörs av punkt- och linjeobjekt saknas helt.
Särskilda områden
Åkerö
Kulturlandskapet kring älvens utlopp ur Siljan är unikt för Siljan och representerar kvintessensen av Leksands kulturmiljö- och upplevelsevärden. Området har också gett upphov
till själva namnet Leksand. Området består av de höga sandjordsplatåerna på båda sidor
av älvens utlopp, med stränder och öppet odlingslandskap. På norra sidan är detta kulturlandskap endast bevarat kring kyrkan, den centrala referenspunkten. På södra sidan,
Åkerö, är dock detta landskap till betydande delar bevarat med kvarvarande sandstrand,
bevarad traditionell bybebyggelse uppdelad på flera klasar samt sammanhängande och
hävdat odlingslandskap. Området har stora kulturmiljö- och upplevelsevärden. Odlingslandskapet skiljer fortfarande de gamla bydelarna från varandra och skapar visuella samband som tillsammans med utblickarna från Järnavägen ända bort mot kyrkan har stora
upplevelsevärden. De bevarade västra delarna har lång kontinuitet genom historien med
ursprung i sten- och järnålder och med ett flertal kända fornfynd. Bynamnet är ursprungligen Åker, eller Åkre, och kan syfta på en helig åker som använts för fruktbarhetskult.
Kommunen bör skydda kvarvarande öppna och hävdade odlingslandskap och utreda utvidgning av riksintresset för kulturmiljö för sandstränderna längs älvens södra sida ner till
Sundet, gamla älvfåran på Åkersön, bybebyggelsens uppdelning på flera byklasar, samt de
sjönära åkrarna och betesmarken ned till Sundet, det vill säga Sjöåkern, Millåkern,
Pellasåkern och Sandgärdet på andra sidan vägen mot Siljansnäs. Karakterisering och arkeologisk utredning krävs. Byggnadshöjden i Åkerö som helhet bör begränsas till två våningar.
Häradsbygden
Även om LIS-områdena har begränsats är det olämpligt att över huvud taget här göra LISområden både vad gäller kulturlandskapet, fornlämningar och jordbruket. Det bör finnas
utrymme för viss förtätning som får prövas från fall till fall. Det kräver i så fall karakterisering av kulturmiljövärden samt arkeologisk utredning.
Styrsjöbo-Heden
Heden har bevarat odlingslandskap mot sjön vilket inte ska bebyggas om kulturvärdena
ska behållas. I norra delen finns en stenåldersboplats.
Tunsta och Åhl-Kilen
Området är mycket fornminnestätt. En alltför kraftig exploatering kommer att helt förändra landskapsbilden längs älven och skärma av älven från det omgivande landskapet.
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Leksands-Noret längs riksvägen
Leksands-Norets sista sammanhängande odlingslandskap söder om riksvägsanslutningen
ska bevaras liksom odlingslandskapet norr om Limsjöänget. Det är värdebärande för att
skapa avstånd mellan sands-Noret och Limsjön med låglänt strandområde. Området
rymmer troligen stora arkeologiska värden och är pedagogiskt viktigt för förståelsen av det
forntida landskapet. Arkeologisk utredning krävs.
Laknäs-Östanhol
Visserligen har exploateringsområdet i det nya förslaget krympts något men det är inte
tillräckligt för att bevara det brukade odlingslandskapet eller hindra att ny bebyggelse
byggs ihop med befintliga delar av Östanhol och Laknäs och därmed förstör bykstrukturen. En alltför kraftig exploatering riskerar dessutom att utplåna gamla odlingsstrukturer. En karakterisering och arkeologisk utredning krävs av hela området.
Övermo och Yttermo
Odlingslandskapet bör bevaras och skyddas mot framtida exploatering då det har stor betydelse för kultur- och upplevelsevärden.
Dalarnas museum anser att föreslagen översiktsplan omarbetas med hänsyn till ovanstående synpunkter.
Kommunens kommentar:
Kommunen är medveten om bristen på uppdaterade kulturmiljöunderlag i Leksands
Noret. Ambitionen är att en ny kulturmiljöanalys ska tas fram. Den ska sedan arbetas in
i kommande revidering av översiktsplan och blir därmed en överenskommelse med staten om hur riksintresseområdets värden ska skyddas.
Leksands kommun är medveten om kulturmiljöns höga värden för ortens attraktivitet.
Det är dock av största vikt att möjliggöra för fler bostäder i centrala lägen där bebyggelse kan tillskapas utan att förta kulturmiljöns värden.
Översiktsplanen justeras med en skrivning om att ”med högre bebyggelse” menas ett våningsantal upp till fem våningar utanför riksintresset för kulturmiljövård inom Noret.
Inom riksintresseområdet för kulturmiljövård avgörs våningsantalet från fall till fall så
att värdet av riksintresset inte förvanskas.
Leksands kommun delar uppfattningen om att byggnadshöjden för villabebyggelse begränsas till två våningar. Området närmast brofästet i Åkerö bör kunna bebyggas med
högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret. Förslaget till översiktsplan
kompletteras med detta.
Leksands kommun har värnat större delen av jordbruksmarken. Området för nya verksamheter vid norra infarten till Leksands Noret minskas ner. Endast ett område närmast
befintliga verksamheter föreslås för exploatering. I Laknäs Östanhol tas ett mindre område för bebyggelse bort för att värna jordbruksmarken efter synpunkter från brukare.
Ingen justering av LIS-områden i Häradsbygden och Styrsjöbo Heden görs för att behålla möjligheten att utveckla byarna.
Hänsyn ska enligt lag alltid tas till fornlämningar vid eventuell exploatering. I rekommendationer för respektive planeringsområde finns en riktlinje om att ny bebyggelse
inom fornlämningsområde ska prövas enligt kulturminneslagen.
D1. 2013-10-15
Yttrande angående LIS områden vid sjöar/ Styrsjön
Vi delar inte strandskyddsinventeringens formulering sid 5. Citat: "Att det inte finns några
kända naturvärden vid Styrsjön förutom ån som rinner till Heden och en nyckelbiotop
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norr om Åkersbodarna." Det finns slåtterängar samt lämningar av odlingsrösen, terasseringar mm. Det finns orörd natur.
Vi anser att man ska bevara naturliga stränder kring Styrsjön. Vidare bör man bevara de få
åkrar och ängar som finns kvar. Åkersbodarna bör bevaras som en blandby med kulturarv
som fäbod till Åkerö. Man ska inte exploatera denna fina by med en strandpromenad. Det
hör inte hemma i den här miljön. När det gäller nybyggnation så bör man vara restriktiv,
det kan vara enstaka gårdar som smälter in i bymiljön.
Vi yrkar att man tar bort texten i strandskyddsinventeringen: "Önskemål finns om en
vandringsled på västra och södra sidan av sjön för att kunna vandra runt hela sjön." Innan
man uttrycker något sådant bör man veta vad markägarna tycker i frågan. Det är stor
skillnad att enligt allemansrätten vandra på naturliga stigar och vägar jämfört med en exploaterad strandpromenad.
Vi yrkar att Styrsiön/Åkersbodarna inte ska omfattas av LIS.
Eller att man begränsar LIS området till den östra sidan. Det är alldeles för stort LIS område som är markerat i utredningen. Låt Styrsjön få behålla sina naturliga stränder med så
mycket orörd mark som möjligt. På den norra sidan av Styrsjön är det en fin landskapsbild
med Sackberget och Yxbergets skogsmarker och orörd strandremsa. Låt det få vara så för
det är ett rikt djur och fågelliv kring Styrsjöns stränder.
"Citat: allmänna intressen — kulturmiljöer
Kommunen ska verka för att lämningar i miljön (åkrar, slåttermarker, stigar, terasser
mm)efter det tidigare så vida fäbodbruket bevaras i största möjligaste mån."
I Åkersbodarna och Anbodarna finns många sådana lämningar. Man bör ju inte bygga på
de få åkrar och ängar som finns kvar. Det finns flera fastigheter med gamla slåtterängar
och terasser.
Att med LIS peka ut Styrsjön och Åkersbodarna som ett framtida område för sjönära bebyggelse är inte realistiskt i perspektivet att få fler åretruntboenden att flytta hit. Det
skulle möjligen leda till fler fritidsboenden med strandnära sommarhus. Detta ökar inte
allemansrätten och tillgängligheten i markerna. Det skulle bli fler bryggor och påverkade
stränder.
Vi har bott i Åkersbodarna i över 36 år (vår fastighet har tillhört min släkt sedan 1600talet) När vi som nybyggare byggde vårt första hus 1977-78 fick vi göra en särskild planutredning för att få bygglov. Tack vare den byggdes det två hus. Det skulle dröja ytterligare
27 år innan det blev två till hus som byggdes i vår by varav vi byggde ett av dem. Samtidigt
renoverades en gård och blev ett permanentboende. Det enda som kan öka befolkningen
är att det skapas fler jobb inom kommunen eller inom pendlingsavstånd. Kollektivtrafiken
måste byggas ut med fler turer inom denna del av kommunen. Då först kan fler permanentboenden komma till stånd.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun har noterat kommentar om strandskyddsinventeringen men det görs
inga justeringar på tidigare planeringsunderlag.
Vandringsleden som avses är i södra och västra delen av Styrsjön där det är svårt att
komma fram. I övrigt används befintliga stigar och byvägar för att promenera runt
sjön.
Leksands kommun anser att LIS-området inte ska justeras. Det är viktigt att möjliggöra
ytterligare kompletteringar av bebyggelse i attraktiva lägen. Det är dock upp till varje
enskild markägare att exploatera där kommunen inte äger marken.
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C1. Åkersbodarnas byförening 2013-10-15
Synpunkter på ÖP
Under utställningstiden för förslag till ny ÖP har framkommit begäran om förtydligande av
byföreningens inskickade synpunkter.
Vårt önskemål om att genom "hävd" kunna begära markägarens tillåtelse att nyttja en del
som byns badstrand är inte aktuellt. Detta då vi betraktar nuvarande överenskommelse med
markägaren som tillfyllest. Önskemålet dras tillbaka.
Vad beträffar ÖP-förslagets idé om en framtida promenadväg runt Styrsjön vill vi redan nu
förtydliga att genom vår by ska i sådant fall byvägen nyttjas då det är ogörligt att komma
fram med en mer strandnära dragning av ny väg.
Kommunens kommentar:
Inga justeringar görs på tidigare inlämnade styrkor och svagheter från Åkersbodarnas
by.
Vandringsleden som avses är i södra och västra delen av Styrsjön där det är svårt att
komma fram. I övrigt används befintliga stigar och byvägar för att promenera runt
sjön.
C2. Ytteråkerö bystyrelse 2013-11-21
Ytteråkerö bystyrelse har tagit del av reviderat förslag till översiktsplan och i planen föreslagna LIS-områden. Styrelsen konstaterar att planen för vår by avsevärt har förändrats i jämförelse med ursprungsupplägget.
a) Vi noterar med tillfredställelse att vårt förslag om att möjliggöra tillkommande
bebyggelse öster om Björstjärnen (nr 2 på bif karta) har mottagits positivt och föreslås
som LIS-område.
b) Beträffande planens tidigare förslag om LIS-område norr/nordväst om Björstjärnen förstår vi intentionen att bevara mark för jordbruksändamål. Här är dock profilen på
marken ur brukningssynpunkt inte bra. Vi vidhåller därför att åtminstone viss del av
detta område (nr 1 på bif karta) i planen får status som LIS-område.
c) Vi vidhåller dessutom som tidigare att ett markområde omedelbart söder om den s.k.
Björslokan (nr 3 på bif karta) får LIS-status. Området borde vara attraktivt att bebygga
och utgör endast en nordlig flik av det stora åkerområdet söder om byn. Det är dessutom
nära att ansluta till byvägen. Vi vill betona att lokan ifråga mest är en smältvattengrop som
vissa år nästan är tom på vatten.
Utanför resonemanget om LIS-områden noterar bystyrelsen att viss möjlighet till
bebyggelseförtätning också finns på ur brukningssynpunkt olämpliga åkerflikar nära
byvägen. Hur attraktiva dessa är att bebygga kan det dock råda delade meningar om.
I perspektivet att även landsbygden måste få leva vill vi med bestämdhet framhålla
att inte bara centralorten utan även byarna måste ges möjlighet att utvecklas. Inte
bara - som vår by ofta haft - ha rollen som vackra miljöer på bilder i kommunens turistbroschyrer!
Kommunens kommentar:
Kommunen delar uppfattningen av vikten att byarna ska ges möjlighet att utveklas vilket LIS kan bidra till. Vid utpekandet av LIS-områden har en avvägning gjorts mellan
jordbruksmark och bebyggelse. Ingen förändring av tidigare LIS-områden för Ytteråkerö görs.
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D2. 2013-11-29
Vi har lite funderingar över LIS-området vid Ål-Kilen. Vi bor på Ål-Kilen 19:12 och lånar
idag åkrarna omkring oss till våra hästar för bete och hö. Vi skulle vilja veta om det blir ett
LIS-område här så vi så fall kan börja att planera och göra oss av med hästar och hömaskiner.
Blir det byggnationer här nere så måste det till en gemensamhetsanläggning för vägen här
nere (Öälvsvägen). Idag sköter kommunen driften ner till badet. Från badet ut till udden
så skottar vi själva. År 2007 fick vi ett skriftligt löfte från Peter Fallgren på Leksandsbostäder efter en gemensam besiktning på vägen att efter viss upprustning så skulle de ta över
drift och underhåll, men det satte vägföreningen i byn stopp för fast det var vi som bor efter vägen som skulle kosta på det själva.
Efter ett möte 2007 så lyckades till slut en granne (Lars Svantes) och jag få till ett avtal så
att vi bl.a. kunde skotta själva efter godkännande av plogutrustning. Även att de skulle
grusa vägen vilket de gjorde efter ungefär 3 års påtryckningar. Vi får fortfarande inte göra
klart delar av vägen och kommunen får inte ta över drift och underhåll.(Bilaga 1 / 2 )
Vägföreningen och byföreningen försökte även att stoppa vårat bygge och det skickades till
byggnadsnämnden . (Bilaga 2 / 2 )
Vi har inget emot förändringar i samhället. Blir det byggnationer här nere så ändrar vi
våra liv efter det men det måste till en gemensamhetsanläggning för att detta ska funka
bra i så fall.
Kommunens kommentar:
LIS-området minskas ner för att hitta ett förslag som överensstämmer med strandskyddets syften.
Frågan om Leksands kommuns engagemang i väghållningen av enskilda vägar hanteras ej i översiktsplanen. Behovet av att se över regelverk för kommunens engagemang
liksom ägarorganisation för vägarna framhålls i översiktsplanen. Lantmäteriet handlägger frågor om gemensamhetsanläggningar.
C3. Åhls sockenråd 2013-11-12
Förnyat yttrande över Översiksplan 2014 gällande Insjön och Ål-Kilen
1. Tidigare yttrande
Åhls Sockenråd med flera har tidigare inlämnat yttrande över rubricerad plan daterad 201109-29 och 2013-02-18. Al-Kilens bystyrelse har tidigare inlämnat separat yttrande gällande Ål-Kilens by daterad 2012-03-16. Inlämnade synpunkter har i stort beaktats på ett bra sätt i den utställningshandling som nu har redovisats. Ett antal punkter
som ej behandlats i utställningshandlingen redovisas nedan för fortsatta åtgärder.
2. Kompletterande yttrande
2.1. Insjön
Vi återkommer till vårt tidigare yttrande rörande förlängning av Timmervägen omedelbart väster industrispåret. Två övergångar över industrispåret bör samtidigt flyttas.
Se markeringar på bilaga 1. Lättare trafik som kommer in från Sätra och skall söder
ut på RV 70 mot Borlänge söker sig nu via Vintergatan och Stengärdsvägen i stället
för att köra runt hela Insjön och omvänt. Med den föreslagna förlängningen av Timmervägen, fram till underfarten under järnvägen, kommer centrala Insjön avlastas väsent-
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ligt. Gäller även för ren lokaltrafik som kan söka sig denna nya väg t. ex. transporter
mellan Clas Ohlsons distributionslager och containerterminalen.
Vi kan inte förstå att kommunen vägrar ta in detta förslag i den nya översiktsplanen.
Även om ny sträckning av Timmervägen enligt vårt förslag bedöms kunna genomföras först långt fram i tiden så är det viktigt att kommunens intentioner ändå finns
med i planen. Det är viktigt att marken reserveras för trafikändamål för att inte
omöjliggöra sträckningen. I detta förslag kommer sannolikt även Trafikverket med som
en intressent i ett genomförande. Med hänsyn till det ökade trafikflödet på Vintergatan
är det nödvändigt att snarast göra något för att försvåra genomfartstrafiken där.
Något sådant, t. ex. farthinder, har också nämnts i förslaget till översiktsplanen. Trafikökningen är väsentligt större än vad som framgår av kommunens trafikmätning och
höga hastigheter har noterats. Vägen används av barn på väg till skolan.
I planförslaget för byområdet Leksand södra (sida 167) är det påtalat behovet och
föreslaget en gång- och cykelväg mellan Insjön och Ål-Kilen och att denna behandlas
i samband med framtida förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70.
Då detta ligger långt fram i tiden men ändå finns med i översiktsplanen så måste
även vårt förslag om ny dragning av Timmervägen (längre fram i tiden) också kunna tas
med nu! Vårt tidigare förslag att bevara och rusta GC-vägen från Sätra över Hemmoran
och öster om Vintergatan fram till Sockenvägen har inte tagits upp i utställningshandlingen. Del av denna väg är vinterväghållen och används dagligen bl. a av skolbarnen i Sätra för att komma till skolan i Insjön. Det är framför allt delen öster om
Vintergatan fram till Sockenvägen som måste rustas upp. Denna GC-väg måste med i
översiktsplanen, se markering i bilaga 1. Trafiken på Vintergatan skulle därmed också
bli säkrare; då denna GC-väg kunde användas i stället för Vintergatan.
Vägen markerat med "ny gångväg" i bilaga 1 måste också tillkomma i översiktsplanen. Vi har i tidigare yttrande föreslagit status som GC-väg men anser nu att en vanlig gångväg är tillräckligt. Denna väg använder skolbarnen dagligen för att gå upp till
busshållplatsen på Faluvägen.
Förslaget om planskild GC-korsning under RV 70 enligt vårt tidigare yttrande anser vi
sammanfaller med utredning om framtida GC-väg mellan Insjön och Ål-Kilen. Eftersom GC-vägen finns med i översiktsplanen bör även önskemålet om planskild
korsning av RV 70 markeras i planen, se bilaga 1.
Det är ett starkt önskemål att från Knippboheden kunna följa vägen sydost ut och korsa
järnvägen till strövområdet på andra sidan, söder om Sätergläntan. Denna passage
är i dagsläget avstängd.
Vårt tidigare önskemål att här få till en planskild korsning har vi nu reducerat till att
gående, ridande och cyklande friluftsmänniskor säkert, på något sätt, måste kunna
korsa järnvägen på denna plats, se bilaga 1.
2.2. Ål-Kilen
GC-väg från Insjön till norra delen av Ål-Kilen enligt vårt tidigare yttrande har tagits med i
översiktsplanen vilket är positivt. I södra delen av Ål-Kilen hade vi också föreslagit en kort
komplettering med GC-väg fram till Gräv (öster om Trollkogen). Denna del bör tillkomma och markeras i översiktsplanen. På så sätt bildas en GC-väg ända från Insjön, genom Ål-Kilen fram till kyrkbyn i Gagnef. Se markering på bilaga 2.
I denna utgåva av översiktsplanen har LIS-området från Insjön/Tunsta förlängts
hela vägen längs älven, på östra sidan (frånsett tre mindre områden), runt Näbbudden och genom hela Öälven fram till kommungränsen mot Gagnef. Vi ser positivt på
denna utökning av LIS
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Kommunens kommentar:
För att lägga in nya vägsträckningar i en översiktsplan bör det finnas ett stort behov
(t.ex. utifrån trafikflöde, störningar, trafiksäkerhet) och samhällsnytta som motiverar en
ny väg. För föreslagen väg bedöms inte detta vara uppfyllt varför den föreslagna
sträckningen inte tas med i översiktsplanen. Timmervägen (med ny passage under Dalabanan) tillsammans med trafikplatsen i Insjön är skapade för att fylla motsvarande
transportbehov och funktion. Närheten till järnvägen samt att sträckan går över åkermark innebär att markområdet inte kommer att vara aktuell för annan bebyggelse. Vid
eventuell framtida utbyggnad av containerterminalen ska man även beakta om väg
908s passage över industrispåret behöver flyttas eller ändras på annat sätt.
Om det uppstår behov att minska genomfartstrafik längs Vintergatan bör i första hand
andra alternativ än att bygga ny väg övervägas. Senaste mätning (maj 2013) visar ett
trafikflöde på cirka 600 fordon per dygn med en medelhastighet på 33 km/h.
Föreslagen gångväg längs Sockenvägen läggs med i översiktsplanen som möjligt alternativ till Vintergatan för gående. Kartan justeras med detta.
Text (Insjön- kommunikationer) kompletteras med att ”Framtida gång- och cykelväg
mot Ål-Kilen och vidare mot Gagnef bör ha planfri passage över riksväg 70”.
Passage över järnvägen syd-ost om Knippboheden är önskemål om åtgärd som hanteras
av Trafikverket och är inget som regleras i översiktsplanen.
Jämförelse av avstånd med föreslagen ny vägsträckning:
För transporter mellan Clas Ohlssons centrallager och combiterminalen innebär den föreslagna vägen en i stor sett oförändrad körsträcka. Avstånd från korsningen
Stengärdsvägen/Vabäcksvägen till containerterminalen i Ålbyn är cirka 3 220 meter.
Motsvarande avstånd om nuvarande väg (riksväg70, timmervägen) används är cirka
3 240 meter. En skillnad på cirka 20 meter i körsträcka.
För de som kommer från Rexbo och ska vidare norrut på riksväg 70 är avståndet ut till
riksväg 70 cirka 3 225 meter. Motsvarande för nuvarande väg är cirka 2 890 meter. Den
nya vägen blir då 300 meter längre. Om man istället ska söderut blir den nya vägen
cirka 1,5 km kortare. Motsvarande avstånd för de som ska till Hjultorget (parkering) är
3 000 meter respektive 3 100 meter, d.v.s. ny väg blir cirka 100 kortare.
Motsvarande avstånd för de som ska till Centrallagret är 2 190 meter respektive 3 860
meter, d.v.s. ny väg blir cirka 1,6 km kortare. Om de som pendlar till centrallagret istället väljer att åka vintergatan är avståndet 2 660 meter, d.v.s. ny väg blir då cirka 470 m
kortare.
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3. Övriga kommentarer till hela samrådshandlingen (Sidnr avser utställningshandling augusti 2013)
Sida
15

Avsnitt/text
Folkhögskola

49

Vägar/vägkorridorer
Järnväg

50

Felaktig stavning

53

Näringsliv

57

Besöksnäring och friluftsliv

58

Kartan

90
Friluftsliv
ningar
93
159

Kulturmiljöer
och sport anlägg-
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Planförslag Insjön
Byaområdet Leksand
Östra

Synpunkter
Hemslöjdens gård Sätergläntan (som inte är en
folkhögskola) är en viktig och omfattande institution i kommunen och måste absolut omnämnas bland skolor utbildningsplatser eller motsv.
Här skall nya sträckningen av Timmervägen omnämnas.
Här står att "SJ har ensamrätt att trafikera sträckan
Falun och Borlänge till Arlanda och Stockholm".
Detta är fel, numera finns ingen ensamrätt för
någon att driva tågtrafik.
Ändra till: Bergkvist-Insjön AB och Tomoku Hus
AB.
Båten Gustav Wasa är ingen ångbåt.
Pkt 3. "Utveckling och tillväxt hos de små och medel stora företagen skall gynnas..." Hur är det med
de stora företagen som väl ger mest tillskott till arbetstillfällen.?
Japanska vänorten Tobetsu: Är en följd av husfabriken i Insjön, vilket borde framgå.
Anläggning som saknas: Insjöns parkgolfbana.
Områden som saknas: Gruvområdet öster om Insjön samt Hundhagen.
Utsiktspunkter som saknas: Knippboberget och
Åsberget, minst lika intressanta som de som
nämns.
Finns flera tätortsnära naturområden runt Insjön
vilket bör markeras.
Insjöns Teater saknas.
Tennisbanor finns på Vattberget ej på Idrottsplatsen
Se förslag ovan. Dessa skall införas i plankartan.
Flera byar i Åhl socken saknas t ex Solberga,
Helgnäs, Helgbo. Dessa bör tillkomma.

4. Genomgående stavning
I hela utställningshandlingen stavas Ål-Kilen på olika sätt, med och utan "h".
Använd sökverktyg och stava Ål-Kilen på rätt sätt! Observera att visa institutioner som, Åhls
kyrka och Ålhs församling m.fl. stavas med "h", medan den officiella stavningen på geografiska platser är "Ål".
Kommunens kommentar:
Synpunkterna under punkt 3 och 4 har i stort beaktats.
C4. Rönnäs fjärdings byaråd 2013-11-29
I vårt yttrande från hösten 2011 skriver vi under avsnittet svagheter:
”Vid flera platser längs med Sågmyravägen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är
det mycket trångt vilket får konsekvenser inte minst för de boende längs med vägen. Både i
form av buller och vibrationer men också att de utsätts för fara när de tar sig fram till fots
eller per cykel på vägen. Framförallt är det den tunga trafiken som orsakar dessa olägenheter. Det är också på många håll mycket dåligt sikt vid utfarter från gårdar och byvägar vilket
är en säkerhetsrisk i sig.”
I planhandlingen kan vi läsa att en ny sträckning för väg 929, Sågmyravägen, inte är trolig.
Vidare står det i planhandlingen:
”Nuvarande miljöproblem (buller, vibrationer etc) kommer dock att kvarstå om inte ny vägsträckning byggs. Vidare kommer det fortsatt saknas en bra lösning av dagens trafiksituation för de oskyddade trafikanterna.”
Det står också:
”Enligt Cykelplan Leksand 2012 ska gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik genom Tibble.
Mellan Knasbäcksvägen och Näsgattu i Ullvi ska gång- och cykeltrafik ske separat. Därefter
får gång- och cykeltrafik ske i blandtrafik österut.”
De miljöproblem som finns orsakas enligt våra upplevelser främst av den tunga trafiken genom byarna. Ett sätt att råda bot på miljöproblemen skulle kunna vara en tonnagebegränsning av trafiken mellan Sågmyra (alternativt Bjursås) och Leksand för att få bort den tunga
trafiken.
Trafiksituationen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är som vi skriver i vårt yttrande och som konstateras i planhandlingen inte tillfredsställande. Trots detta presenteras
inga förslag på åtgärder i planhandlingen. Ett sätt att göra trafiksituationen säkrare för de
oskyddade trafikanterna, och kanske också att sänka medelhastigheten, vore att anlägga cykelväg längs med vägen. I Cykelplan Leksand 2012 föreslås dock cykelväg endast längs en
begränsad del av vägsträckan. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara olika former av hastighetsbegränsningar, exempelvis likt de som finns längs med vägen mot Siljansnäs i bl. a. Västanvik, genom tydligare markeringar av de överfarter där byvägar korsar väg 929 eller genom andra åtgärder som vi inte har kunskap om. Vi önskar ett förtydligande i planhandlingen om att, och gärna hur, de konstaterade miljöproblemen och den undermåliga trafiksituationen längs med väg 929 ska åtgärdas.
Kommunens kommentar:
För väg 929 föreslås en åtgärdsvalstudie. Denna studie kan belysa och ge förslag på möjliga åtgärder för att minska de problem som orsakas av trafiken.
En tonnagebegränsning av trafiken mellan Tibble och Sågmyra är en fråga för Trafikverket.
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C5. LRF 2013-11-21
Våra synpunkter på samrådshandlingen 7 nov 2012 har delvis hörsammats i den reviderade
utställda planen. Det tackar vi för. MEN !
Vi är fortfarande kritiska till planförslaget beträffande:
Skyddsavstånd från aktiva jordbrukscentra till nyetablering av bostäder. Vi vill öka detta till
300 m.
Kommunens kommentar:
200 meter är endast ett riktvärde och längre avstånd kan krävas vid det enskilda fallet om
det bedöms nödvändigt.
Limalänken
Vi motsätter oss föreslagen dragning från värmeverket mot Statoil. Åkermarken mellan
Lima och Volvo är av mycket stor betydelse för lantbruksföretagen i området och får inte
förstöras, vilket skulle bli fallet enligt planförslaget. Den berörda arealen kan vara avgörande
för Varimas fortsatta existens. Finns inte Varima kvar då försvinner alla öppna åkrar mellan
Noret och Leksboda. Vi föreslår istället att vägen dras norr om Lima, österut mot Krökbacken. Längs denna sträckning kan området för småindustri utökas och nya bostadsområden
kan planeras, dvs alternativa områden för etablering av verksamheter saknas INTE.
Kommunens kommentar:
För att Limalänken ska nyttjas och fylla sin funktion (avlasta Siljansvägen) som är tänkt
bör den på lämpligt sätt kopplas mot verksamhetsområdet vid Statoil och riksväg 70. Vidare eftersträvas färre men bättre anslutningar mot riksväg 70. Med anledning av detta
föreslås en justerad dragning av Limalänken från värmeverket till Limavägen och passage över järnvägen.
Leksands kommun har värnat större delen av jordbruksmarken. Området för nya verksamheter vid norra infarten till Leksands Noret minskas ner. Endast ett område vid befintliga verksamheter föreslås för exploatering.
Planförslag för Laknäs-Östanhol
Fortfarande inkräktar planförslaget på Bo Erkers betesmarker.Vi vill att området mellan
Tällbergs skola och Erkers brukningscentrum inte får avsättas till bebyggelse. Nuvarande
och efter omarrondering utökade betesarealer är helt avgörande för Erkers företag, och indirekt för det öppna landskapet i Laknäs.
Kommunens kommentar:
Marker som används som betesmarker ses över och förslag på bebyggelseområden justeras.
D4. Bo Erkers, Fredrik Lundqvist och Ewa Winter 2013-11-26
Synpunkter på utställd översiktsplan sept 2013-11-24
Vi anser fortfarande att planerade bostadsområden ligger för nära Erkers brukningscentrum. Det påverkar betes- och fodertillgången negativt. Ett jordbruk innebär också lukt och
buller.
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Med hänvisning till föregående skrivelse, 2013 02 20, angående genomförd investering vid
det aktiva jordbruket kan det tyckas märkligt att planera bostadsområden och omöjliggöra
förutsättningarna för fortsatt jordbruksverksamhet.
Undertecknade yrkar, med hänvisning till ovanstående att på bifogad karta inringade planerade bostadsområden istället i planen klassas som jordbruksmark.
Kommunens kommentar:
Marker som används som betesmarker ses över och förslag på bebyggelseområden justeras.
D5. 2013-11-26
Varimas Bonderi och Hans Nygårds synpunkter på utställt förslaget till översiktsplan sept
2013.
Vi ser med oro på det nuvarande förslaget på Limalänken det kommer att beröra ca 15-16 ha
åkermark som försvinner som åker.
Vår verksamhet är anpassad vad det gäller den nuvarande arealen som är ca 210 ha åkermark
och bete, vi har för närvarande 280 djur, 150 rekryterings djur och 130 mjölkkor som skall
ha foder och bete.
Det är därför angeläget för oss att kunna behålla den areal som vi brukar i dag och helst att
kunna öka den med ca 40-50 ha för att kunna vara själv försörjande med foder .
Om detta företag skall ha någon framtid måste det finnas förutsättningar och framtid på
sikt, vet man att det finns planer på att minska nuvarande areal så ser vi ingen framtid att
kunna fortsätta med den satsning och investering som är gjord
Vi skulle föredra en sträckning av vägen norr om byn Lima, österut mot den befintliga viadukten i Krökbacken. Längs denna sträckning kan området för småindustri utökas och nya bostadsområden kan planeras, dvs. alternativa områden för etablering av verksamheter och bostäder saknas INTE. Och att man utreder detta ordentligt, det finns skogsbilvägar i området
som borde undersökas ordentligt det går ju att ha flera vägar utan att gå söder om Limavägen. Titta på detta i samråd med brukare och markägare innan den blir fastställd.
Kommunens kommentar:
Angående Limalänken se kommunens kommentar till C5.
Område för nya verksamheter minskas ner. Uppodlade marker är viktiga men tätorten
måste kunna utvecklas. Den mark med minst brukningsvärde förslås som område för
exploatering.
C6. Laknäs Östanhols byalag 2013-11-29
Laknäs Östanhols byalag har fortfarande synpunkter på översiktsplanen.
Vi tycker att det är bra att hänsyn tagits till jordbruksmark och att ingen bebyggelse ska förekomma på jordbruksmark. Det vi ställer oss lite frågande till är placeringen av bostadsområden intill vår nuvarande bonde. Vi tror att det blir för nära med tanke på vad det
innebär att bo intill en bondgård med hänseende till buller och lukt. Risken kanske är
liten men det kan uppkomma konflikter på grund av det och sådana onödiga konflikter vill
vi undvika.
Kommunens kommentar:
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Marker som används som betesmarker ses över och förslag på bebyggelseområden justeras.
På området i Västra Laknäs kan man tänka sig en viss förtätning men det får inte bli ett kalhygge då skogen där behövs som en buffert i det annars öppna landskapet.
När det gäller det stora området i skogen i Östanhol så undrar vi om man verkligen insett
konsekvenserna av att tillåta byggnation där. Det är redan i dag jättestora problem nedanför
på grund av allt vatten. Det rör sig inte bara om dagvattnet utan det är grundvatten som
trycker upp. Vi förstår vikten av att få till områden som är möjliga för exploatering i
närhet till järnvägen men i det här fallet anser vi att det kommer att kosta bra mycket mer
än vad man skulle få ut.
Kommunens kommentar:
Kommunen är medveten om problemet. Utbyggnad av bostäder är endast möjligt om lösning finns för vatten- och avlopp.
Har man tittat på möjligheten att bygga från stationen och ut mot riksväg 70? På ena sida
finns det visst fågelområden, men på den andra sidan borde det inte finnas några hinder.
Man borde även kunna få en trevlig utsikt över Siljan.
Kommunens kommentar:
Området kan vara intressant att ses över för framtida bebyggelse men pekas inte ut i nuvarnade översiktsplan.
Det viktigaste som vi ser det är att man inte ger klartecken för nya bostadsområden i Laknäs-Östanhol. Utan att man bara ser till en förtätning av den nuvarande by bebyggelsen. Vi
har exempel Svigattu som inte riktigt lever upp till bilden av en jordbruks by. Vi tror fortfarande att det är viktigt för hela området "Tätort Tällberg" att Laknäs-Östanhol får finnas
kvar som en levande jordbruks by. Turister och andra gillar det öppna "gamla" landskapet.
Kommunens kommentar:
Kommunen delar uppfattningen om småskalig förtätning i Laknäs och Östanhol och med
bibehållen karaktär .
En sak vi har reagerat på och inte riktigt förstår är att det på sidan 105 under Friluftsliv och
Sportanläggningar står att stora delar av stranden vid Siljan är ockuperad och inte tillgänglig
för allmänheten. I Laknäs-Östanhol är all mark närmast stranden samfälld. Det finns stigar
och badplatser, inget som hindrar allmänheten.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun är medveten om att badplatser och båthamnar finns men att stränderna ofta är ockuperade med möbler, häckar och gräsmattor vilket gör att stora delar av
området inte känns allmänt. Meningen på sidan 105 ändras till: ….stora delar av stranden vid Siljan är ockuperad och känns inte tillgänglig för allmänheten.
Vi har också diskuterat Seniorboende som inte finns i området. Vårt förslag är att kommunen köper in Gyllene Hornet (där man redan har kommunal verksamhet i form av skolgymnastik) och gör om det till ett seniorboende. Då kanske det blir många befintliga bostäder
lediga så man slipper bygga så många nya hus i området.
Kommunens kommentar:
Boendeformer regleras inte i översiktsplanen.
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D6. 2013-11-25
Med hänsyn till "Översiktsplan för Leksands kommun2014 — Samrådshandling, 7 november
2012" har jag följande synpunkter:
SAMMANFATTNING
1. Varumärket "Tällberg" måste skyddas. Begreppet "Tätort Tällberg" ska avlägsnas från den
slutliga versionen.
2. Utsiktspunkten "Majstångsplatsen" i-Tällberg borde vara punktmarkerad i Översiktsplan
(ÖP) Leksand 2014, s55 så att den får ett bättre skydd och uppmärksammas som ett viktigt
område för turism och friluftsliv.
3. "Slåtterängen" vid Sjögattu borde ha en högre skyddsstatus än den har idag. Förslagsvis
förlängs Sturängen så att Slåtterängen (Sjögattu) ingår i dess skydd.
4. Byn "Tällberg" horde få status som riksintresse för kultur enligt 3 kap. 6§ Miljöbalken
(MB).
5. Det saknas en MKR för Laknäs. Jag anser att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKR) för
byn Laknäs och/eller en Charette borde göras när byn omvandlas från en jordbruksby till
ett villaområde i den nya ÖP Leksand 2014.
6. De fornlämningar som pekats ut i FÖP Tällberg 2006 (s16) borde utvecklas så att de blir
mer tillgängliga för allmänheten.
7. Kommer de anläggningar som utpekas i FÖP Tällberg 2006 även i fortsättningen att
bekostas av exploatören (FÖP Tällberg s25) när man genom ÖP Leksand 2014 upphäver
FÖP Tällberg? Om de inte bekostas av exploatören, vem ska då bekosta dem?
8. Det är önskvärt att Leksands kommuns årsredovisning finns med i ÖP Leksand 2014, så
att planen lever upp till vad den lovar.
9. Det vore intressant att få en Walk Score (www.walkscore.com) för byar/tätorter i Leksand.
MOTIVERING
Varumärket "Tällberg" måste skyddas. Begreppet "Tätort Tällberg" ska avlägsnas från den
slutliga versionen.
Motivering: Tällberg är en by med anor från 1300-talet. Gränserna som dragits i FÖP Tällberg
2006 är de som gäller för Tällberg. Med ÖP Leksand 2014 kommer dessa gränser att vidgas
och inkludera tre nya byar för att bygga "Tätort Tällberg". Med FÖP Tällberg delade Leksands
kommun in byn Tällberg i olika zoner. I ett svep till vill nu Leksands kommun begrava Tällberg så som byn har varit.
Utsiktspunkten "Majstångsplatsen" i Tällberg borde vara punktmarkerad i Fördjupad översiktsplan (FÖP) Leksand 2014, s55 så att den får ett bättre skydd och uppmärksammas som
ett viktigt område för turism och friluftsliv.
Motivering 1: Majstångsplatsen, Tällberg är utpekat på många ställen i Översiktsplan (ÖP)
Leksand 2014 och FÖP Tällberg 2006 som en utsiktsplats men den är inte punktmarkerad
som andra utsiktsplatser är i ÖP Leksand 2014 s55. Detta utelämnande anser jag ger Majstångsplatsen en lägre status och mindre skydd i framtiden. Några av de ställen där den specifikt omnämns är:
"De delar av Tällberg som tydligast bildar kärnan för byns särdrag är de som har såväl de
bästa utsiktspunkterna, hotellen, majstångsplatsen...". "Bykärnan bör behandlas betydligt
mer varsamt... eftersom man genom olämpliga tillskott av bebyggelse kan påverka byns
kärnvärden i olämplig riktning. Omvänt kan en medveten kvalitetshöjning av miljön i
bykärnan öka byns totala upplevelsevärde" (ÖP Leksand s101).
"De på plankartan angivna utsikterna över Siljan och Tällbergs by är av stor betydelse för
upplevelse av Tällberg" (FOP Tällberg 2006 s.38).
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Motivering 2: Denna utsiktspunkt från Majsstångsplatsen är redan idag hotad pga. möjlig utbyggnad av vindkraftverk på Rossberget på andra sidan Siljan. Tillstånd för att bygga vindkraftverk på Rossberget har beviljats av Länsstyrelsen Dalarna, men ärendet är under behandling av Miljödomstolen eftersom beslutet har överklagats. Tillståndet för att bygga vindkraft på
Bosberget (nära Rossberget) finns i skrivande stund hos Länsstyrelsen Dalarna, men vilande, i
väntan på utfallet av ärendet Rossberget i Miljödomstolen. Jag anser att Leksands kommun
inte har agerat på ett ansvarsfullt sätt i denna fråga. Majstångsplatsen som utsiktsplats kommer att bli förstörd för framtiden, om den far inte en högre skyddsstatus än den har idag.
"36 verk väster om Gesunda (Säliträdberget, Rossberget och Bosberget) kommer att påverka
utblickarna från bland annat Mora, Sollerön, Rättvik, Tällberg och Björkberget" (Rapport
2010:02 Länsstyrelsen Dalarnas Län. Vindkraft kring Siljan — en landskapsbedömning. Planoch beredskapsenheten s97).
"Slåtterängen" vid Sjögattu borde ha en högre skyddsstatus än den har idag. Förslagsvis förlängs Sturängen så att Slåtterängen (Sjögattu) ingår i dess skydd.
Motivering: Slåtterängen (vid Sjögattu) pekas ut på olika ställen i ÖP Leksand 2014 och FÖP
Tällberg 2006. Med tanke på kommande utveckling i Tällberg som följd av ÖP Leksand 2014
är det viktigt att skydda betydelsefulla ängsmarksområden på ett mer markant sätt.
"Den riksintressanta slåtterängen (Sturängen) bevaras som öppen mark i planen.... Länsstyrelsen har tagit fram förslag till områdesskydd för den del av ängen som ligger längs Sjögattu"
(FÖP Tällberg s33).
"Flera ängar i planeringsområdet ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering" (ÖP
Leksand 2014, s98).
"Ängs- och betesmarkerna i Tällberg är mycket värdefulla för landskapsbilden och den biologiska mångfalden" (ÖP Leksand 2014 s.103).
Byn "Tällberg" borde få status som riksintresse för kultur enligt 3 kap. 6§ Miljöbalken (MB).
Motivering: Med tanke på utvecklingen i Tällberg de senaste åren är det viktigt att skydda byn
"Tällberg" på ett mer bestämt sätt. Ingenting har hänt angående denna fråga sedan FÖP Tällberg 2006, där frågan om ett kulturskydd togs upp på allvar.
"Inga riksintressen för kulturmiljövärden berör idag Tällberg. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande för FÖP Tällberg (2006) tagit upp frågan om riksintresse..." (ÖP Leksand 2014 s
103).
Det saknas en MKB för Laknäs. Jag anser att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för byn
Laknäs och/eller en Charette borde göras när byn omvandlas från en jordbruksby till ett villaområde I den nya ÖP Leksand 2014.
Motivering: När man ändrar användning av jordbruksmark (som är av nationell betydelse) till
ett villaområde medföra detta ett mycket stort ingrepp på markanvändning och det krävs enligt Miljöbalken (MB) att en MKB görs.
"Jordbruksmark av nationell betydelse och brukningsvärd åkermark får endast tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar om den behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmänhetens synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk" (Enligt 3 kap 4 § MB, OP Leksand 2014 s50)
"Om planförslaget kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6
kap. 11§ MB, ska kommunen låta det bli föremål för samråd och granskning på ett sätt som
uppfyller också kraven i 6 kap. 1 1 §, 18§ och 22§ MB. Om en miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska den finnas tillsammans med planförslaget" (Svensk författningssamling
2010:900. Plan- och bygglag (2010:900).
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De fornlämningar som pekats ut i FÖP Tällberg 2006 (s16) borde utvecklas så att de blir mer
tillgängliga för allmänheten.
Kommer de anläggningar som utpekas i FOP Tällberg 2006 även i fortsättningen att bekostas av
exploatören (FÖP Tällberg s25) när man genom ÖP Leksand 2014 upphäver FÖP Tällberg? Om
de inte bekostas av exploatören, vem ska då bekosta dem?
Det är önskvärt att Leksands kommuns årsredovisning finns med i ÖP Leksand 2014, så att planen lever upp till vad den lovar.
Motivering: Ett hållbart samhälle handlar om att ta hänsyn till den ekologiska, socialkulturella och ekonomiska utvecklingen. 1 OP Leksand 2014 saknas en redovisning av den ekonomiska statusen i Leksand. Leksands Årsredovisning 2012 skulle kunna ge denna information
tör just denna ÖP.
"Denna översiktsplan är en strategisk långsiktig planering för mark och vatten där målet är ett
attraktivt och hållbart samhälle" (ÖP Leksand 2014 s6).
Det vore intressant att få en Walk Score (www.walkscore.com) för byar/tätorter i Leksand.
Motivering: Walk Score är ett verktyg som man använder tör att räkna hur "promenerabelt"
(walkable) ett område är att bo i. Walk Score är ett värde mellan 0 och 100. Tällberg har
en Walk Score mellan 8 och 12 (utav 100), vilket betyder att man behöver bil för att bo
där (affärer m.m. finns inte inom promenadavstånd).
Kommunens kommentar:
Förslaget område för bostäder minskas ner ytterligare kring brukningscentrat i Laknäs –
Östanhol. I övrigt se kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen.
C7. Bygdepartiet 2013-11-29
Yttrande över förslag till översiktsplan för Leksands kommun 2014. Bygdepartiet i Leksand anför.
En reell befolkningsprognos saknas.
På sidan 16 i det sammanfattande förslaget redovisas en befolkningsprognos för tiden 20112031. Underlaget för prognosen är nu minst tre år gammalt och innehåller inte något som visar
på de ambitioner som planförslaget uttrycker på sidan 6, nämligen:
”Översiktsplanen ska ge förutsättningar för inflyttning av 150 invånare per år i Leksands
kommun fram till år 2040. Inflyttning, av främst unga, är av stor vikt för att kommunen ska
kunna försörja den allt mer ökade andelen äldre invånare.”
Kommunens kommentar:
Diagrammet över befolkningen är SCBs senaste prognos och kommunens ambition att öka befolkningen syns inte i det statistiskt beräknade diagrammet.
I planen måste förutsättningarna för att realisera den målsättningen bli mycket tydlig. Vi vill se siffror
över antalet möjliga nya bostäder, var de ska placeras och vilka år de är färdiga för inflyttning. Resultat
av den bristen är, att det i planen inte finns någon prognos över den framtida befolkningen. Därför är
att det inte möjligt att beräkna kommande behov av t.ex. skolor och äldrebostäder.
Kommunens kommentar:
Karta ”Bebyggelse sidan 46 anger ungefärligt antal bostäder i respektive område. Det pågår
ett arbete med att prioritera planläggningen för den kommunägda marken. I övriga område
styr ej kommunen över utbyggnadstakt på exploatering. Detta är inget som kommer att redovisas i detalj i översiktsplanen.
Det är vällovligt att planen redovisar en idé t o m år 2040. Ett försök till framräkning av befolkningen för så lång tid är dock meningslös. Prognosen kan vara realistisk för en tid av fem till tio
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år och då omfatta perioden 2015-2024. Oavsett åtgärder under 2014 kommer det bara marginellt att påverka befolkningsutvecklingen under 2015. Dessutom sker alltid slumpartade, oförutsedda händelser som påverkar utvecklingen.
Att i planen ange olika möjligheter till utveckling skulle ge den tydlighet och styrka. T.ex alternativ ett oförändrad befolkningsutveckling, alternativ två med utbyggnad av xx antal nya bostäder och alternativ tre med yy antal nya bostäder. Med den typen av planering kan prognosen på
ett enkelt sätt räknas om inför arbetet med ettårsbudget eller en specifik investeringsperiod.
Genom det kan prognosen dessutom hållas aktuell och visa om planens viljeinriktning har blivit
verklighet.
Kommunens kommentar:
Kommunens ambition och vilja är att befolkningen ökar i kommunen för att kunna klara av försörjningsbördan och kunna bibehålla service och kommersiellt utbud.
Översiktsplanen behandlar mark- och vattenanvändning och inte mjuka frågor som exempelvis
service och omvårdnad.
I kommunen pågår arbete hur kommunens invånarantal ska kunna ökas.
Översiktsplanen kommer att kontinuerligt revideras utifrån framtida scenarier. Om översiktsplanen inte fullföljs inom den tid som angetts är dock målet att fortfarande att följa planförslaget när
de ekonomiska resurserna tillåter.
Otydliga uttryck förvirrar.
”I Tällberg har befintliga förskoleavdelningar byggts ut och i Leksand och Insjön har nya avdelningar byggts.”
Kommunens kommentar:
Meningen ändras till: I Tällberg och Insjön har befintliga förskoleavdelningar byggts ut och i
Källberget har en helt ny förskola byggts.
I Cykelplan 2012 laboreras med olika uttryck för samma sak. Bilaga 5 rubriceras Leksand/Noret medan Bilaga 11 som visar samma område betecknas Leksand. ... knyta samman
Siljansnäs och Leksand.
Ovanstående är exempel på uttryckssätt som förvirrar. Vi efterlyser uttryck som visar Leksands
kommun som en helhet. Menar man centrala Leksand, skriv då det och inte enbart Leksand.
Kommunens kommentar:
Inga justeringar görs på tidigare planeringsunderlag.
Allt för många "bör" måste ersättas med "ska". En mångfald av exempel finns i planen. Här
återger vi två.
Utformning av ny bebyggelse bör ske enligt riktlinjerna i skriften "Bygga på landsbygden och
i byar ".
Kulturhistoriskt värdefulla byggnaders utseende bör inte förvanskas.
Det känns meningslöst att först ta fram en skrift med rekommendationer eller att klassa något
som värdefullt och att i översiktsplanen avfärda det arbetet med "bör".
Vid en befolkningsökning från 15 000 till 18 000 bör en översyn ske av den kommunala skolstrukturen i tätorterna.
Citatet visar ytterligare ett annat mycket tveksamt "bör" som absolut ska bytas mot "ska". Om
det finns tveksamhet var gränsen går för att börja ett arbete skriv det i stället och ange motivet
för tveksamheten. För övrigt, varför ska översynen bara ske i tätorterna?
Kommunens kommentar:
Citaten ”bör” ses över i översiktsplanen.

26

Avsätt vägområde för framtida genomfartsväg öster om Insjön.
En fortsättning av Stengärdsvägen fram till industrispåret som går till Insjöns hamn. Där den
följer järnvägen på västra sidan ner till anslutning mot Timmervägen / Faluvägen. Anledninge
till detta är att när den nya container terminalen tas i bruk, kommer nuvarande övergång vid
Timmervägen / Faluvägen att hamna mitt i växlings rörelserna för tågen. Där utöver så behöver
Vintergatan avlastas då trafiken ökat där sedan järnvägskorsningen i centrala Insjön stängdes.
Den mark som behöver tas i anspråk är i dag till stor del bevuxet med sly. Se bifogad bild, den
svarta linjen.
Kommunens kommentar:
Se kommunens kommentar till C3.

STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplanen revideras enligt kommentarerna i utlåtandet och skickas ut på förnyad utställning.
Sammanfattning av revideringar:
•

LIS-området Tunsta – Ål-Kilen minskas ner.

•

LIS-områdena i Vildmarksriket vid Stor Flaten och väster om Lilla Snesen väster om
vägen justeras. Övriga områden kvarstår.

•

Området för exploatering på jordbruksmarken norr om verksamheterna vid norra
infarten minskas ner till ca 5 ha.

•

Limalänkens dragning kring Limhagen justeras för att inte försvåra pågående
jordbruksdrift.

•

I Laknäs-Östanhol justeras förslag till områden för bebyggelse för att inte inkräkta på
befintlig jordbruksdrift.

•

Planförslaget Leksand preciseras med att byggnadshöjd upp till fem våningar kan vara
acceptabelt utanför riksintresseområde för kulturmiljövård i Noret. Inom
riksintresseområdet ska våningsantal avgöras från fall till fall med hänsyn taget till
kulturmiljön. Planförslaget förtydligas också med att området närmast brofästet i Åkerö
bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.

2013-12-09

Leksands kommun
Samhällsbyggnad

Anna Ograhn
Stadsarkitekt
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