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ARBETET MED NY ÖVERSIKTSPLAN
Kommunfullmäktige har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 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 fem tillfällen. Synpunkter har samlats in från byar där invånarna har sammanfattat
respektive bys styrkor, svagheter och framtida planer.
Samrådshandlingen har varit utsänd för samråd (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 under hösten 2013. Inkomna synpunkter från
utställningen har sammanställts och kommenterats i utlåtandet december 2013. Eftersom
översiktplanens revideringar utifrån detta blev omfattande krävdes en förnyad utställning.

HUR DEN FÖRNYADE UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS
Översiktsplanens förnyade utställningshandling upprättad i december 2013 godkändes för
förnyad utställning av Kommunstyrelsen 9 december 2013 § 183. Översiktsplanen har varit
utställd från den 16 januari till den 16 mars 2014. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle att granska förslaget till översiktsplan genom
utskick av förnyad utställningsinbjudan per post, via e-post samt annonsering i Leksandsbladet, Magasinet, Dalademokraten och Falu-Kuriren den 16 januari 2014. Utställningshandlingen har varit utställd 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.
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INKOMNA YTTRANDEN
Under utställningstiden inkom 13 stycken yttranden varav 4 stycken hade inget att erinra.
Lista med samtliga inkomna synpunkter
Myndigheter:
A1
Länsstyrelsen 2014-03-12
A2
Trafikverket 2014-01-24 (ingen erinran)
A3
Falu kommun 2014-01-24 (ingen erinran)
Kommunala/läns förvaltningar och bolag:
B1
Svenska Kraftnät 2014-03-11 (ingen erinran)
B2
Leksandsbostäder 2014-03-16
Föreningar, bysamfälligheter (C) och privatpersoner (D):
C1
Kommunala Pensionärsrådet 2014-02-24 (ingen erinran)
C2
Åhls sockenråd och Insjöns intresseförening 2014-03-14
C3
Norets byalag 2014-03-14
C4
Laknäs Östanhols byalag 2014-03-16
C5
Lima by 2014-03-16
C6
Rönnäs Fjärdings byaråd 2014-03-16
D1
Jan-Erik Bond 2014-03-12
D2
Marianne Hahne 2014-03-16

Samtliga inkomna synpunkter och kommentarer till dessa

A1. 2014-03-12 Länsstyrelsen Dalarna
Utställd översiktsplan för Leksands kommun
Inledning
Översiktsplanen är ånyo utställd för granskning, under tiden 16 januari - 16 mars 2014.
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har tidigare lämnat yttrande under samrådet samt under den första
utställningen. Granskningsyttrandct, 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 strandnäsa 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
granskningsyttrandc redovisar statens samlade besked om frågorna ovan.
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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 10-12§§, 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:
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 att
värdebeskrivningen i riksintresset för kulturmiljö skall förtydligas för att underlätta
framtida avvägningar och säkerställa riksintressets värden.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
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 krävs en
mer detaljerad inventering som grund för att i varje enskilt ärende bestämma lämpligt
avstånd från exploateringen till vattendraget. Om en detaljerad inventering inte finns som
stöd för kommunens ställningstaganden, kan Länsstyrelsen komma att överpröva
detaljplaner enligt PBL 11 kap 10 § och pröva strandskyddsdispenser enligt MB 19 kap 3b §.
Kommunens kommentar:
Kommunen vill förtydliga att inventeringen av bäckarna har skett med samma metod som
tidigare inventeringar av stränder. Således finns flertalet punkter fördelat längs bäcken
med fotodokumentation inklusive text kopplat till GIS-baser. Enligt kommunens
ställningstagande nr 7 i kapitlet ”Stränder och strandskydd” och enligt riktlinjer vid
bygglov och detaljplanering för respektive planeringsområde ska ytterligare
undersökningar göras före ianspråktagande av strandskyddat område.
Hälsa, säkerhet och risker
Vattenskyddsområde är ännu ej fastlagt för Insjöns nya vattentäkt väster om älven vid
Tunsta. Länsstyrelsen noterar kommunens intention att hänsyn kommer att tas till
vattenskyddsområdet vid kommande detaljplanläggning av utbyggnadsområde för
bostäder och verksamheter i Tunsta. Om det framtida vattenskyddsområdet kommer att
beröra utbyggnadsområdet, och länsstyrelsen bedömer att en exploatering medför risk för
förorening av vattentäkten, kan länsstyrelsen komma att 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:
Kommunen är medveten om detta och aktivt arbete pågår med flytt av vattentäkt samt
ändring av vattenskyddsområde. Först efter att detta är klart kan området planeras för
nya bostäder.
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A2. 2014-01-24 Trafikverket
Trafikverket Region Mitt har inga synpunkter på översiktsplanen för Leksands kommun.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att Trafikverket inte har några invändningar angående
översiktsplanen.
A3. 2014-01-24 Falu kommun
Falu kommun har tagit del av de kompletteringar/ändringar som föreslås i den förnyade
utställningshandlingen till ÖP för Leksands kommun. Falu kommun har inga synpunkter
på förslaget.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att Falu kommun inte har några invändningar angående
översiktsplanen.

B1. 2014-02-11 Svenska Kraftnät
Yttrande angående översiktsplan för Leksands kommun
Svenska Kraftnät har i yttrande 2013-02-11 framfört synpunkter angående framtagande av
översiktsplan för Leksands kommun. Utöver tidigare lämnade synpunkter har Svenska
Kraftnät inget att tillägga i rubricerat ärende och har ingenting att erinra mot upprättat
förslag.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att Svenska Kraftnät inte har några invändningar angående
översiktsplanen.

B2. 2014-03-16 Leksandsbostäder
Yttrande över vissa föreslagna ändringar i utställningsmaterial för Översiktsplan för
Leksands kommun 2014 inför förnyad utställning 16 januari-16 mars 2014
Sidan 44
Ställningstagande 3. Nybyggnation av bostäder för motsvarande ca 200 innevånare per år.
Vi tillstyrker detta ställningstagande med avseende på ytterligare boendemöjligheter. Detta
för såväl egna som andra aktörers ambition att skapa flera bostäder, samtidigt som vi
påminner om nödvändigheten att få fram centralt byggbara tomter, både för bostads- och
hyresrätter, allt inom översiktsplanens intentioner.
Sidorna 52, 81 och 84, 7:e stycket
Vi instämmer i den skrivning som redovisas under Kommunikationer - Limalänken. Vi vill
dock påpeka att en större ökning av trafiken på Limavägen inte är önskvärd, varken ur
bullersynpunkt eller ur trafiksäkerhetssynpunkt. För trafiksäkerheten skulle en trottoar
kunna redovisas på Limavägens västra sida mellan Rättviksvägen och Stormorsvägen. Detta
för att ge fotgängare till och från fastigheterna på denna sträcka, möjlighet att nå GC-vägen
nedanför Stationsgatan, alternativt att nå gångbanan vid Rättviksvägen.
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Kommunens kommentar:
Vid framtida planering för en eventuell Limalänk utgör en åtgärdsvalstudie underlag för
prioritering av lämpliga trafik- och transportlösningar. En sådan studie innebär även att
det sållas bland vilka problem som är viktiga att ta tag i vid olika tillfällen och bidrar på så
sätt till en effektiv planering av möjliga och lämpliga åtgärder.
Sidan 82,4:e och 6:e stycket
Vi delar uppfattningen om att högre byggnader bör kunna tillåtas enligt den formulering som
nu föreslås. Vi har tidigare framfört nödvändigheten av att i flerbostadshusen bör fler
våningsplan kunna tillåtas än nuvarande regelverk
Alternativt kan vi tänka oss en mindre justering enligt nedan.
4:e stycket
"Högre byggnader bör kunna tillåtas om de inte konkurrerar med riksintressets värden, t.ex.
kyrkan, Missionskyrkan eller förtar den småstadskänsla som ska prägla Noret. Byggnadshöjd
till och med fem våningar kan vara acceptabelt utanför riksintresseområde för
kulturmiljövård i Noret."
6:e stycket
För sjätte stycket -Åkerö, Edshult, Moskogen, anser vi formuleringen vara tillfyllest.
Kommunens kommentar:
Texten ändras till: Byggnadshöjd till och med fem våningar kan vara acceptabelt……..
C1. 2014-02-24 Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Pensionärsrådet har inga invändningar gällande översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Leksands kommun noterar att kommunala Pensionärsrådet inte har några invändningar
angående översiktsplanen.
C2. 2014-03-14 Åhls sockenråd och Insjöns intresseförening
Slutligt yttrande över Översiksplan 2014 gällande Instön och Ål-Kilen
1. Tidigare yttrande
Åhls Sockenråd med flera har tidigare inlämnat yttrande över rubricerad plan daterad 201109-29, 2013-02-18 och 2013-11-10. Ål-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 slutliga utställningshandling som nu har redovisats.
2. Kompletterande yttrande
2.1. Insjön
Vårt tidigare förslag att dra en ny väg längs industrispåret (förlängning av Timmervägen) för
att åstadkomma en "södra förbifart" har inte tagits med i denna slutliga utställningshandling.
Vårt främsta skäl för att få till denna sträckning är den ökade belastning som boende längs
Vintergatan upplever efter att Insjövägen stängts av för biltrafik över järnvägen. Vi godtar
inte kommunens argument och vill driva frågan vidare om en ny "södra förbifart". Enligt
kommunens egna beräkningar skulle en utbyggnad av Timmervägen enligt vårt tidigare
förslag (2013-11-10) förkorta resvägen med 1,5 km. Detta gäller för den trafik som kommer på
Brenäs-Faluvägen från Sätra-hållet och skall vidare söder ut mot Borlänge (och vice versa).
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Trafikbelastningen i/runt Insjön blir mindre och farliga miljöutsläpp från trafiken reduceras
med vårt förslag. Vi förutsätter samtidigt att kommunen vidtar fortsatta mätningar av
trafikflödet på Vintergatan och överväger hindrande åtgärder för att begränsa alltför stor
genomfartstrafik på gatan.
Kommunens kommentar:
Åhls sockenråd vill driva frågan om en ”södra förbifart” vidare. Gällande förslag till
översiktsplan utgör inget hinder för en sådan framtida trafiklösning som Sockenrådet
föreslår. Närheten till järnvägen samt att sträckan går över åkermark innebär att
markområdet inte kommer att vara aktuell för annan bebyggelse. Som förberedande steg
vid val av åtgärder i transportsystemet används åtgärdsvalstudier med tillämpande av
fyrstegsprincipen som metodik av såväl kommunen som Trafikverket. Åtgärdsvalsstudier
är en del i den nya planeringsprocessen för transportlösningar. Avsikten är att göra
strukturerade val i planeringens tidiga skeden, utifrån brister eller behov i transportsystemet. I nuläget saknas sådan studie eller annan utredning som kan motivera att denna
sträcka bör ingå som ett nytt vägförslag i översiktsplanen. Kommunen kommer fortsatt
övervaka hur trafiken på Vintergatan utvecklas och framföra sockenrådets önskemål om en
”södra förbifart” till Trafikverket.
Kartan på sida 92 saknar markeringar för Riksintresse Järnvägsstation (gäller även Leksand
sidan 80) Kartan på sida 93 saknar markering för bostäder söder om Sang.
Kommunens kommentar:
Kartan justeras med detta.
2.2. Ål-Kilen
I denna slutliga utställningshandling av översiktsplanen har LIS-området från Insjön/Tunsta
längs älven, på östra sidan, runt Näbbudden och genom hela Öälven fram till
kommungränsen mot Gagnef minskats ner kraftigt. Vi förstår de argument som framförts och
godtar det förslag till minskade LIS-områden som nu finns med i planen, med ett undantag.
Vi anser att ett LIS-område bör tillkomma som täcker fastigheten Ål-Kilen 17:25, så att denna
tomt kan bebyggas (efter sedvanlig prövning). För att nu inte utöka mängden LIS-områden
igen föreslår vi i stället att det markerade LIS-området nordost om Morkarlön (från Ål-Kilen
3:14 fram till Ål-Kilen 20:8) tas bort.
Kommunens kommentar:
Kommunen är mån om att kunna tillskapa bostäder i attraktiva lägen och har därför
försökt hitta lämpliga LIS-områden. I dialog med länsstyrelsen har LIS-områden efter
utställningen reviderats. Länsstyrelsen framförde vikten av att spara större orörda
områden som passager för allmänheten att nå vattnet. I nuläget kan inga justeringar göras
av LIS-områdena. I framtida revideringar av översiktsplanen kommer områden för LIS att
utvärderas för att se om förutsättningarna har förändrats.
C3. 2014-03-14 Norets Byalag

Byalagets syn på Leksands nya översiktsplan
Bakgrund
Leksands Norets Byalag lämnade i februari i år våra synpunkter på den preliminära
översiktsplanen (ÖP) för Leksand. I vårt yttrande var vi mycket positiva till framförallt
planförslagets faktaunderbyggnad med tydliga fakta och utmärkta kartor. Disponeringen av
materialet och skriften är i stort sett genomtänkt på ett pedagogiskt och tydligt sätt. När det
gäller synpunkter på planens framtida status – i vad mån den blir styrande för de politiska
prioriteringarna och besluten – finns det en del oklarheter och icke obetydlig oro. Vi ser även
en del kvarstående otydligheter i texten och en del avsnitt som vi önskar förändra.
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Våra tidigare synpunkter
Vi menar att planförfattarna reagerat positivt på huvuddelen av våra synpunkter i vår första
skrivning (se bil 1). Där vi känner att det kvarstår oklarheter handlar det om
bostadsbyggandet i Noret med näromgivningar samt frågan om detaljhandelns framtida
utveckling i Noret. Vi menar också att målet om 18 000 invånare om några år knappast har
säkrats genom den politik som kommunen för närvarande bedriver och tidigare förverkligat
vad gäller bostadsbyggandet under de senaste åren. Oförmågan att bygga tillräckligt med i
första hand hyreslägenheter i Noret och de andra större tätorterna skapar stor osäkerhet om
framtiden och Leksands övergripande utveckling.
En annan positiv omständighet i det nya planförslaget är hanteringen av strandskyddet och
upprättande av s.k. LIS-områden. Där ser vi en bra avvägning mellan skydd och byggande
med vattenutsikt/kontakt. Vi bejakar även förslaget om att skapa en grönstrukturplan för
Noret med näromgivningar. Skrivningarna om att ännu mer prägla Noret som en trivsam
småstad ser vi också som positivt. Tanken på cirkulationsplatser vid infarterna från Rv 70 till
centralorten är utmärkta i likhet med planerna på en ny trafikled från Rv 70 till Leksands
Strand och Orsandbaden. Argumenten för detta är starka. Detta gäller dock att slå vakt om
beslutade översiktsplaner när t.ex. enskilda planfrågor och nybyggnader skall avgöras
respektive genomföras. Erfarenheterna visar exempelvis. när det gäller planen för
Häradsdomaren 8 att följsamheten till beslutade planer lämnar en del övrigt att önska. Om
fler sådana avvikelser sker tappar översiktsplanerna det mesta av sin tilltro.
Kommunens kommentar:
Kommunen noterar att Norets byalag delar kommunens uppfattning om vikten av att
tillskapa fler bostäder i centrala lägen. Arbete med ett flertal detaljplaner pågår för att
möjliggöra för nya bostäder inom tätorten Leksand. Översiktsplanen ska vara vägledande
för det fortsatta arbetet.
Viktigt att skriva tydligt om handelns framtid
På ett par ytterligare punkter känner vi stark oro. Det gäller skrivningarna om
handelsområdet efter norra infarten från Rv 70 samt frågan om främst ICA:s
etableringsönskemål. När det gäller skrivningarna om det planerade och utökade
handelsområdet vid Riksvägen och norra infarten står det i texten bara ”kontor och handel”
och inte att det bara bör gälla ”dragkärrehandel”, d.v.s. handel som gäller icke detaljhandel.
Detta menar vi är en bärande punkt så att inte företrädare för handeln utgår från att det
gäller ett nytt område för extern detaljhandel som vi har tillräckligt av i både Dalarna och
Leksands kommun. Att öppna för detaljhandel skulle med ledning av utvecklingen i många
andra tätorter i hela landet kunna innebära att Norets detaljhandel skadas och att visionen
om en attraktiv småstad faller ihop. Att placera en ytterligare bilhandel och annan tung
verksamhet kan dock accepteras såvida det inte negativt påverkar trafikmiljön och naturen
kring Limsjön.
Kommunens kommentar:
Översiktsplanen justeras på sidan 83 så att det framgår att de nya områdena norr och
söder om befintligt detaljplanelagt område vid norra infarten till Leksand är tänkt att avse
skrymmande sällanköpsvaruhandel.
Viktigt att lyssna på medborgarna
Vi ser med tillfredsställelser på att Norra Käringbergsområdet ovanför Leksands Strand
prioriteras för ny bebyggelse men känner samtidigt att vi måste kritisera skrivningarna om
södra delen. Där har befolkningen varit upprörda över oplanerade avverkningar av
närbelägen skog och kommunen bör inte legitimera detta i efterhand genom att föreslå i
princip fritt fram för ny bebyggelse. Om inte kommunen är angelägen om att planera ny
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bebyggelse i samråd med befolkningen kan kommunen aldrig nå de mål som satts upp för
Leksands framtid.
Kommunens kommentar:
Före byggnation i södra Käringberget krävs att en detaljplan tas fram. Samråd med
medborgarna är en lagstadgad del av detaljplaneprocessen.
Ovan formulerade vi att det är viktigt med en genomtänkt översiktsplan som är så förankrad
hos olika aktörer att den också följs i konkreta ärenden. På denna punkt känner vi också en
viss oro. Planförfattarna skriver på sid 83 att man skall vara restriktiv vid byggande och
förändringar inom riksintresseskyddade områden i bl.a. Noret. Detta håller vi verkligen med
om men konstaterar samtidigt att kommunen under samma år som de nya ÖP-skrivningarna
tagits fram föreslår att göra mycket stora förändringar och t.o.m. riva riksintressanta och idag
brukade lagerbyggnader mitt i centrum i Kv. Häradsdomaren 8. Detta innebär ju ett brott
mot egna riktlinjer och beslut som tillkommit för att bevara en för Dalarna unik, viktig och
sammanhållen gårdsmiljö mitt i centrum (se byalagets yttrande i denna fråga i bil.2).
Kommunens kommentar:
Kulturmiljön i Noret är viktig och något att förhålla sig till vid all planläggning och
exploatering. Med hänsyn till att uthusbyggnaden i Kv Häradsdomaren 8 ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård har Leksands kommun haft en tidig dialog med antikvarie
på Kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen. Det konstaterades att det skulle vara möjligt
att riva uthusbyggnaden och ersätta den med ny byggnad förutsatt att karaktären av äldre
handelsgård bibehålls. Detta har säkerställs i detaljplanen där bestämmelser om att
byggnad ska ha karaktär av uthus och krav på lämplig utformning reglerats. I gällande
detaljplan finns inget förbund mot rivning av uthuslängan.
Även när det gäller bostadsbyggandet ser vi inte riktigt att de politiska besluten anpassas till
tidigare och nu föreslagna riktlinjer. Vi är eniga om att det behövs fler bostäder varje år,
främst hyresbostäder, om vi skall täcka efterfrågan från bl.a. äldre personer/hushåll och
yngre personer/familjer. Många av dessa kan byggas som förtätningsprojekt i Noret för att
underlätta invånarnas serviceönskemål och stärka den rika detaljhandeln med dagligvaror
och sällanköpsvaror. Trots detta kommer plötsligt ett nytt stort bostadsprojekt vid södra
infarten till Leksandsbron in på dagordningen och försenar Norets upprustning och skapar
oreda om det framtida byggandet.
Kommunens kommentar:
Kommunen arbetar aktivt för att skapa möjligheter till nya bostäder i ett flertal centrala
lägen. Åkerö brofäste betraktar vi i kommunen som ett centralt läge och påverkar inte
centrumplanens upprustning av Noret.
Det vi önskar är helt enkelt att om vi nu skapar en väl förankrad översiktsplan hos Leksands
befolkning och olika intressenter bör den följas av mer detaljerade planer och inte kullkastas
av helt andra initiativ genom akuta och icke seriöst undersökta och förberedda beslut.
Vi från Leksands Norets Byalag är beredda att medverka i en positiv planeringsprocess för att
såväl stärka en positiv utveckling i hela Leksands kommun som att skapa en attraktiv
småstadsmiljö i Noret. Om vi kan göra detta i samklang mellan medborgarna, Norets
köpmän, fastighetsägarna samt kommunens ideella organisationer å ena sidan och
kommunens tjänstemän och beslutsfattare å den andra finns det en stor chans att nå de mål
som satts upp för Leksands framtida utveckling.
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Kommunens kommentar:
Det är positivt att Norets byalag är engagerade i Norets utveckling. Kommunen har dialog
med olika intressegrupper i viktiga frågor och projekt för att informera och samla in
synpunkter.
Kommentar till aktuell gestaltningsplan
Efter det att översiktsplanen för Leksands kommun fick ett tillägg i januari 2014 med bl.a.
förnyad utställning som följd har kommunen presenterat ett gestaltningsprogram för Noret
där man gör så stora förändringar i relation till utsänt förslag till Ö-plan att vi vill
komplettera vårt yttrande på ännu en punkt. Det handlar om att göra Leksandsvägen till en
enfilig väg i riktning från bron till Kommunhuset/Hemköpskorset. Vi menar att detta är en så
stor förändring om förslaget skulle genomföras att det påverkar hela översiktsplanen för
Noret.
Tillgängligheten till Norets kommersiella och offentliga service är avgörande för om vi skall
kunna behålla nuvarande butiks- och affärsutbud med många olika specialbutiker. Om man
skulle enkelrikta Leksandsvägen skulle detta vara ett allvarligt hinder för tillgängligheten och
har ingen förankring hos kommunens medborgare. Byalaget har under vintern fått många
påpekanden om detta och lokalpressen har inte saknat reaktioner på förslaget. Vi menar
också att detta skulle skapa en orimlig trafikmiljö på Sparbanksgatan, som föreslås bli
dubbelriktad till skillnad från Leksandsvägen. Efterfrågan på Norets serviceutbud skulle
påverkas i negativ riktning och miljön kring två av de mest eftersökta miljöerna vid Siljans
Konditori och restaurang Bosporen skulle allvarligt skadas.
Vi föreslår istället att man gör gåfartsgator av dessa båda gator som får samma standard vad
gäller hastighet och bekvämlighet för alla trafikanter. På båda gatorna skall det finnas
parkeringar av det slag som medges redan idag men i större utsträckning efter hela
vägavsnitten. Refugerna på Leksandsvägen kan då tas bort vilket underlättar byggandet av
fler parkeringsplatser vid sidan av vägen och bättre framkomlighet för gående och cyklister.
Att hindra en bra tillgänglighet som gestaltningsförslaget skulle föra med sig har vi inte råd
med när det gäller Norets totala serviceutbud.
Kommunens kommentar:
Kommunen har ambitionen att skapa ett attraktivt småstadscentrum vilket också står i
översiktsplanen. Lösningarna för att nå dit är detaljfrågor som ej hör hemma i
översiktsplanen.
C4. 2014-03-16 Laknäs Östanhols byalag

Synpunkter på Översiktsplan version 3
Laknäs Östanhols byalag har fortfarande synpunkter på översiktsplanen.
Riksväg 70: Att man i framtiden tittar på möjligheten att bygga från stationen och ut mot
riksväg 70 tycker vi är bra.
Jordbruksmark: Vi tycker att det är bra att hänsyn tagits till jordbruksmark och att ingen
bebyggelse ska förekomma på jordbruksmark och att bostadsområden inte längre är
planerade i direkt anslutning till bonden i byn.
Västra Laknäs: Området i Västra Laknäs verkar vara anpassat till en viss förtätning utan att
det blir ett bostadsområde. Förtätning ska ske där och då bör hänsyn tas enligt följande ”För
att nya och gamla byggnaders utformning skall stödja och stärka ”Tällbergs” karaktär skall de
utformas med stöd av Bykaraktärsprogrammet och rekommendationerna i denna plan.
Grunden i Laknäs och Östanhol är gammal jordbruksby, med kringbyggda gårdar och stora
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tomter. Denna struktur är viktigt att bevara och endast en småskalig förtätning kan, ur
kulturmiljösynpunkt, vara lämplig i de gamla bykärnorna. Nya bostäder bör placeras i
skogsbrynet för att det öppna landskapet i möjligaste mån ska bevaras. Det aktiva jordbruket
är en viktig faktor för att landskapet hålls öppet varför byggande på åkermark bör undvikas.
Karaktären av jordbruksby ska bevaras även i framtida tillkommande bebyggelse” (ur
Översiktsplanen för Tällberg som antogs 2006-01-18).
Östanhol: När det gäller det stora området i skogen i Östanhol så undrar vi fortfarande 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:
Vid eventuell exploatering ansvarar exploatören/markägaren för omhändertagandet av
dagvatten. Detta är en förutsättning för att bebygga området. Planförslaget för tätorten
Tällberg samt riktlinjer vid bygglov och detaljplanering förtydligas angående dagvattenhanteringen. På sidan 110 läggs följande till: Stundtals är det höga vattenflöden i bäckarna
i Östanhol. Vid eventuell exploatering är hantering av dagvatten därför viktigt att
uppmärksamma. På sidan 114 läggs följande riktlinje till: Vid byggnation i Laknäs och
Östanhol ska omhändertagande av dagvatten särskilt uppmärksammas.
Väg 920: Vägverket tog stor hänsyn till kulturvärden och landskapet vid upprustningen av
väg 920 för några år sedan. Om man tittar på Miljökonsekvensbeskrivning Väg 920 delen
Kullsbjörken-Tällberg (objekt nr 855240) som då gjordes ser man att stor hänsyn togs till
landskapet som helhet och områden med höga natur-och kulturvärde.
”Ett längre vägavsnitt slingrar fram genom skogsmark och även här följer vägen landskapets
topografi på ett ålderdomligt sätt. Vägen kantas av skogsmark och här saknas i princip
bebyggelse. Från Kullsbjörken går vägen ner längs bergsluttningen till Siljan och följer
därefter sjöstranden. Diken saknas på den norra sidan men finns på den södra om vägen.
Landskapet var förr öppet och nyttjades som slåtter och betesmarker. Den idag mycket
igenvuxna slåtterängen ”Täppa” ligger omedelbart söder om vägen. Längs vägkanterna finns
långa avsnitt med fuktiga marker med lövlundar och här finns rik förekomst av orkidéer.
Invid vägen finns rikligt med flyttblock, odlingsrösen samt grova träd. Längst i öster passerar
vägen omedelbart invid Siljan, endast avskilt av några tallar. I en brant slänt, där vägen gör
en kraftig böj finnes en rik torrängsflora. Gårdsbebyggelsen ligger omedelbart vid vägen och
Siljan skymtar fram mellan husen. Vägen är i detta avsnitt smal, krokig och saknar i princip
diken. Långa vägavsnitt kantas av ängsflora. Invid vägen finns gamla åkerytor med
odlingsrösen. En gammal vägtrumma av sten ligger under vägen. Invid vägen finns en
milstolpe i sten, flyttblock, en jordkällare med mjölkbord, äldre lövträd mm.”
Deras budskap då, och som Leksands kommun borde lyssna till nu, är att man ska bevara det
gamla när man vill bygga nytt. Detta tänkande borde genomsyra planer för nybyggnation i
den nya översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
I översiktsplanens riktlinjer anges på sidan 114: I Laknäs/Östanhol bör karaktären av
jordbruksby bevaras även i framtida tillkommande bebyggelse.
Enligt vad vi kan se i översiktsplanen så är det 80 bostäder som planeras i det området.
Ett område som idag rymmer en hel del, både miljö, kulturhistoriska och frilufslivsvärden,
bedömer vi som direkt olämpligt för större byggnation. Den gamla lövskogen (bredvid skolan
och ner mot vattnet) är hem till några hotade spettarter, som till exempel gråspett enligt
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Staffan Müller. I området finns dessutom ett promenadstråk och skidspår som nyttjas av
såväl fast bosatta som turister från hotellen.
Vi menar att ”Tätort Tällberg” och dess omgivning inte får förstöras genom ett kortsiktigt
tänkande utan borde istället utvecklas som ett område med ett starkt friluftsliv utifrån sitt
natur- och kulturhistoriska värde.
Kommunens kommentar:
Planeringområdet Tällberg redovisar möjliga områden för nya bostäder men kommunen
driver inte sådan exploatering. Det är upp till enskild markägare om intresse finns att
exploatera sin mark. Kommunen ser ett värde i att möjligheten till friluftsliv finns i området
vilket kan ses som en kvalitet även för tillkommande småskalig förtätning. Lövskogen
bredvid skolan ner mot vattnet ligger i största del inom den tidigare fördjupade
översiktsplanen för Tällberg. Inga förändringar av föreslagen markanvändning sker.
C5. 2014-03-16 Lima by
Ändringar i Översiktsplan för Leksands kommun 2014
Tillägg till tidigare inlämnad skrivelse 2013-02-25
Från styrelsen i Lima bystugeförening/bybor i Lima 2014-03-16
Det är med intresse och engagemang som vi bybor i Lima tagit del av de nya skrivningarna
och ändringar/tillägg som Leksands kommun presenterat i den förnyade utställningen av
Översiktsplanen. Vi noterar också att det fortsatt finns liknande argumenteringar i
skrivningar från andra engagerade kommuninvånare om bl. a dragningen av Limalänken,
bevarandet av det öppna landskapet och jordbruksmarken och som stödjer våra synpunkter.
Det förslag om ny dragning av en ev. Limalänk, är ett alternativ som beaktar våra tidigare
argument.
Dock, måste Leksands kommun i det fortsatt arbetet med klokskap och bl. a välgrundade
ekonomiska-, miljömässiga- och sociala aspekter göra en beskrivning hur detta kan bli
genomfört och vilka andra alternativ som kan tänkas vara väl så bra och kanske bättre.
Kommunen har formulerat detta i ordet åtgärdsvalstudie där frågan om detta är en lämplig
dragning eller andra alternativ är att föredra. Av naturliga skäl blir frågan om nya och
befintliga bostadsområden och företagsetableringar direkt kopplat till framkomlighet för
trafik, servicenivå, och livskvalitet generellt. Här vill understryka vikten av att Leksands
kommun har en fortsatt nära kontakt med brukare och ägare av företag, jordbrukare,
fastighetsägare, intresseorganisationer, myndigheter, boende m fl. Vi kommer med intresse
följa den demokratiska processen och arbetet med och hanteringen av ÖP.
Kommunens kommentar:
Se kommunens kommentar till B2 angående trafik.
C6. 2014-03-16 Rönnäs Fjärdings byaråd
Yttrande till den nya översiktsplanen för Leksands kommun från Rönnäs fjärdings byaråd
Vid möte med Rönnäs fjärdings byaråd den 21 oktober 2013 i Ullvi bystuga behandlades
förslaget till ny översiktsplan kortfattat. Mötet kunde konstatera att tidigare inskickade
yttranden inte utgjort så stor påverkan det senaste förslaget varför det uppdrogs åt
undertecknad att skriva ytterligare ett. Diskussioner fördes också kring huruvida vi
uppfattade vår bygd som vara en del av den utveckling som kommunen önskar och kunde då
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konstatera att det råder viss tveksamhet kring det varpå detta också skulle lyftas i det nya
yttrandet som följer nedan.
Vi gläds åt att en av våra vackra byar, Ullvi, får pryda omslaget till Översiktsplan för Leksands
kommun. När vi sedan läser vidare i planen och konstaterar att Ullvi några gånger till få
utgöra exempel även i den inledande delarna genom ett antal fotografier på gårdar och hus
blir vi samtidigt konfunderade då vår bygd inte tycks omfattas av den utveckling man önskar
se av kommunen. Trots att flertalet av våra byar som deltog i de arbetsmöten som
genomfördes under inledningen av ÖP-arbetet på kartor ritade in områden där ny bebyggelse
och förtätning skulle kunna vara möjlig finns inget sådant med i Översiktsplanen (se kartor
på sidorna 7, 12 och 46). Vi såg det som att just detta var vårt uppdrag och känner oss
förbisedda och frågande till syftet med det arbetet.
Kommunens kommentar:
Avsikten med de tidiga samråden var att samla in underlagsmaterial till arbetet med
översiktsplanen. Kommunen är tacksam för det arbetet som lades ner i byarna. Trots att
allt inte har redovisats i text och kartor i översiktsplanen så är det ändå värdefullt material
i andra sammanhang.
Vi inser givetvis att någon storskalig bebyggelse inte är möjlig hos oss, bl. a. med hänsyn till
de natur- och kulturmiljövärden som vår bygd innehar, men vi vill ändå inte vara föremål
enbart för bevarande. Vår bygd vill vara en del av kommunens utveckling och ser att vi har
potential att vara det bl. a. med de infrastrukturella fördelar vi har i form av en välfungerande
skola och kollektivtrafikförbindelse samt bilpendlingsnärhet till Falun.
Vår bygd må vara betraktad som landsbygd men som sådan är den ur ett kommunalt
planeringsperspektiv jämförelsevis enkel att hantera med i princip sammanhängande
bebyggelse belägen nära Sågmyra- och Rönnäsvägen hela sträckan från Noret till
Rönnäsbyarna. Jämför gärna med förutsättningarna i det skiftade södra Sverige där
exempelvis en sådan sak som effektiv bredbandsbyggnad blir en betydligt större utmaning än
i vår bygd. Våra mer glesa delar av bygden, mellan Romma och Sågmyra, utgör dessutom
gränstrakter mot Falu kommun vilket gör dem centralt belägna ur ett regionalt perspektiv om
man tillåter sig att lyfta blicken från den egna kommunen något. Ur detta perspektiv är ett
bevarande och en utveckling av bussförbindelsen mellan Leksand och Falun via
Sågmyravägen en viktig förutsättning.
Översiktsplanens bristande tro på vår bygd som en utvecklingsbygd kompenseras något av
kommunens Vision 2025 där “Aktiva och levande byar” är en viktig del. I vår tolkning av
begreppen aktiva och levande ingår utveckling, inte bara bevarande. Därför ser vi fram mot
att deltaga i det arbete som kommunen nu påbörjar för att nå visionen om 18 000 invånare
2025 och är beredda att ta oss an den utmaning som det innebär att vi i vår bygd ska gå från
985 till 1 171 invånare om alla delar av kommunen ska bidra med lika mycket. Vi önskar
samtidigt att vår bygds utvecklingspotential gavs utrymme även i översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Kommunens ambition är att byarna ska fortsätta att leva och ser positivt på engagemanget
i byarna för att få till stånd en småskalig förtätning. För att nå visionens mål på 18 000
invånare år 2025 behövs att kommunen kan erbjuda att varierat utbud av boendemiljöer.
Där spelar byarna en viktig roll med dess unika kvaliteter. Tillsammans med detta kommer
de större kommunala satsningarna för nya bostäder i första hand att ske i närheten till
tätorterna.
Den största utmaningen för bygden är Sågmyravägen. Vägen är ett ständigt aktuellt
diskussionsämne när bybor träffas, både organiserat och mer informellt. Vägen från Sågmyra
till Romma nedanför Rommabacken är bra. Den nya vägen går utanför själva bybebyggelsen.
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Däremot är det mycket trångt och krokigt längs vägen genom radbyarna Romma, Hälla, Ullvi,
och Tibble. Vägen används även av tunga transporter vilket ger buller och vibrationer. Den
trånga vägen med dålig sikt utsätter gående och andra trafikanter för fara, även nu då
hastigheten är begränsad till 40 km/h, samt att räddningstjänsten får onödigt lång
utryckningstid.
I flertalet skrivelser inkomna såväl från flera av de i fjärdingen ingående byarna som från
fjärdingsrådet samlat under ÖP-arbetet har Sågmyravägen, dess problematik, alternativa
sträckningar, möjligheter med GC-vägar och förslag på åtgärder mm behandlats. Tyvärr kan
vi inte se att dessa har gjort några större avtryck i det nu aktuella förslaget.
Trafiksituationen genom byarna Tibble, Ullvi, Hälla och Romma är som framgår av alla dessa
yttranden och som också konstateras i planhandlingen inte tillfredsställande. Trots detta, och
att vikten av “goda öst-västliga förbindelser” poängteras, presenteras inga förslag på åtgärder
i planhandlingen. Vi önskar därför ett förtydligande i planhandlingen om att, och gärna hur,
de konstaterade miljöproblemen och den undermåliga trafiksituationen längs med väg 929
ska åtgärdas. Det finns gott om kloka förslag och synpunkter att hitta i de skrivelser som
redan har skickats in från oss och från byarna i vår fjärding.
Kommunens kommentar:
För Sågmyravägen (väg 929) framhålls i förslag till översiktsplan behov av att genomföra
en åtgärdsvalstudie som kan belysa och ge förslag på möjliga åtgärder för att minska de
problem som orsakas av trafiken. Detta innebär att studera olika former av åtgärder och
åtgärdskombinationer för olika aktuella trafikslag med tillämpande av fyrstegsprincipen
innan åtgärder väljs och eventuella projekt skapas. Kommunen kommer att verka för att
Trafikverket initierar arbetet med en sådan studie där byaråden tillsammans med andra
intressenter kan medverka i genomförandet.
D1. 2014-02-14 Jan-Erik Bond
Som jord och skogsbrukande bybo sedan många år känner undertecknad väl till
förhållandena för Östanholsbäcken och myren mellan Myrvägen och Tällbergs station. Det är
5 bäckar som avvattnar hela norra Plintsberg (inklusive golfbanan) och rinner genom myren
som är igenväxt jordbruksmark som ligger inom högsta kustlinjen ca 200 m över havet ca 39
m över Siljan.
Myren fungerar som flödesdämpare när vattnet strömmar ner från Plintsberg. Eventuell
byggnation på myren fodrar dränering med ökande problem för nedströms liggande
fastigheter, varav en del redan varit hotade av översvämningar, vi minns sommaren 2012.
Det borde göras en hydrologisk undersökning vad ökande flöde innebär för berörda
fastigheter. Alla bäckar är inte inritade i översiktsplanen. Se bifogad karta.
Kommunens kommentar:
Se kommunens kommentar till C4.
D2. 2014-03-16 Marianne Hahne
Synpunkter på Översiktsplan Leksands Kommun 2014
Den översiktsplan som har ställts ut under hösten 2013 har efter infogande av synpunkter
från allmänheten reviderats och hanterats med ny utställningstid mellan 140116-140316.
Kommentaren nedan gäller den ändring som utförts angående LIS-området längs
Österdalälvens östra sida mellan Tunsta och kommungränsen i Åhl-Kilen. I detalj gäller det
tomt nr 17:25 (14).
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Länsstyrelsen har i sin bedömning till att drastiskt minska LIS-området angett att älvens
krökning ska vara orörd samt öppen och utan bebyggelse. Det stora åkerområdet som gränsar
till den aktuella tomten ger redan idag stor öppenhet. Den aktuella skogstomten 17:25 (14) är
idag otillgänglig men skulle vid en ev framtida byggnation ändra karaktär och öppnas upp
och skulle då ge en inbjudande atmosfär både för stråk parallellt med älven men även ökad
tillgänglighet till älven.
Denna del av området det handlar om är endast en marginell del av den totala ytan och det
ev. framtida huset på tomten kommer mer än väl smälta in i det befintliga landskapet och den
befintliga bebyggelse som redan idag finns i det närliggande området. Denna ev. byggnad
som kommer att byggas är inte på långa vägar ensam i området utan är bara en del i en redan
befintlig bebyggelse.
Utveckling av det aktuella området sker med byggnadsetableringar i lämpliga storlekar,
nyttjande av de kommunala investeringar som gjorts i form av vägar, vatten och fiber.
Villkoren för att ett LIS-område ska kunna pekas ut är enligt 7 kap. 18 e § MB.
- Bidra till positiva sysselsättningseffekter / ökat serviceunderlag.
- Tillgång till stränder för allmänheten.
- Förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv ska tillgodoses långsiktigt.
- Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte.
I ett LIS-område ska allmänheten ha fortsatt tillgång till stranden. I vissa fall kan en tydlig
avgränsning mellan tomtplats och strandområde vara nödvändig. Detta kan förslagsvis redan
hanteras och förtydligas i bygglovet.
Kommunens kommentar:
Se kommunens kommentar till C2.
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REDAKTIONELLA JUSTERINGAR EFTER FÖRNYAD UTSTÄLLNING (kursiv text)
Sidan 26, rosa ruta: Generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB gäller för:
• Alléer (gäller även utanför jordbruksmark)
Sidan 31, stycket ”Strandskydd”: Utökat strandskydd inom Leksands kommun ska omprövas
av länsstyrelsen innan den 31 december 2014.
Sidorna 69 och 87: 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 grader i finkorniga sediment som lera och silt.
Sidorna 138 och 161, stycket ”Miljö, hälsa och säkerhet”: Under våren 2012 genomförde
Statens geotekniska institut (SGI) en översiktlig kartering av stabiliteten inom bebyggda
områden i vissa raviner och slänter i morän och grov sedimentjord på uppdrag av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Ny mening tillkommer i slutet av stycket: Utöver karteringarna i bebyggda områden kan
stabilitetsproblem finnas i icke karterade områden.
Karta på sidan 73: Teckenförklaring ändrad till: Undersökt markstabilitet inom
bebyggelseområde
Kartor på sidorna 73, 80, 92, 119, 126, 135, 159 och 166: Tillkommit teckenförklaringarna
Jordarter vid Österdalälven, MSB 1989

STÄLLNINGSTAGANDE
Redaktionella justeringar görs enligt utlåtandet och översiktsplanen lämnas vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
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