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Datum 

2021-10-29 
Kommunstyrelsen 
Johanna Modigh 

Kommunstyrelsens ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen måndag den 8 november 13:00 

Information 
Notera att mötet är på plats i Plenisalen. Länk till teamsmöte delges om 
särskilda skäl föreligger. 

Det är inget informationsmöte på förmiddagen. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare 

2 Kommundirektören informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna

3 Utskottsordförandena informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.
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4 Mål och Budget 2022-2024 
Kommentar: På kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 
fattades beslut om att anta ärendet. Övriga partier har 
möjligheten att lägga fram sina förslag. Handlingar läggs ut på 
politikerportalen löpande. 
Alliansens förslag till budget 2022-2024 samt förvaltningens 
underlag och förslag till beslut finns i handlingarna till 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2021.  
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

5 Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 

Fullmäktigeberedningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje 

parti får i fullmäktige, dock med tillämpning av 
bestämmelserna i vallagen om ytterligare ersättare för partier 
som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när 
val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-
05-04, § 57, i enlighet med första punkten, att gälla från 15 
oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 
2020-12-10, § 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, 
att gälla från den 1 januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: 
Grundstödet (per parti) ändras från 25 % till 30 % av 
prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-9 ändras från 25 % till 
30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- ändras från  
17 % till 20 % av prisbasbelopp.  

2020/796    

6 Vision 2030 för Leksands kommun 
Kommentar: Handlingar kommer att delas ut på mötet. 
Gruppledarna kommer att kontaktas innan mötet. 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun.  
 
 
 

2021/99    
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7 Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2020-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive 
kart- och mättaxa.  

2021/1280    

8 Cykelplan 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta Cykelplan 2021. 

2021/640    

9 Föreskrifter avfall Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 
enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfal 

2021/1151    

10 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Anta rekommendationen från Välfärdsrådet gällande 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta en lokal 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa. 

2021/1123    

11 Motion från Vänsterpartiet - Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation. 
Kommentar: förslag till motionssvar kommer presenteras på 
sammanträdet  

2021/1148    

12 Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
Kommentar: förslag till motionssvar kommer presenteras på 
sammanträdet  

2021/1127    

13 Coronaviruset och Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

2020/324    
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14 Vänortsförbindelser Leksand-Tobetsu 35 år 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till relationsstärkande aktiviteter mellan 
Tobetsu och Leksand enligt förslaget.  

2021/1190    

15 Återrapportering ordförandebeslut Remiss SOU 
2021:38 En ny lag om ordningsvakter 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut. 

2021/800    

16 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som 
förtecknas i protokoll och listor per den 25 oktober 2021 

2021/23    

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen 2021 - individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen 

2021/1029    

18 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-10-29 

Referens 
Dnr 2020/796 

Kommunfullmäktiges presidium 
Per-Erik Ingels (C), ordförande 
kommun@leksand.se 

Ändring av antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den
politiska organisationen.  Fullmäktiges presidium redovisade vid
sammanträdet den 21 september 2020, § 50, hur uppdraget genomförts och
med vilka förslag till beslut som presidiet avsåg återkomma med.
Efter rapporteringen lämnats till fullmäktige och frågan diskuterats inom 
presidiet och med gruppledarna återkommer presidiet här med förslag till 
beslut avseende antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen. 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 
I 5 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) anges minimigränser för till vilket 
antal som fullmäktige ska bestämmas till. Antalet ska vara ett udda tal och 
till minst  

 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade

 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade

 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade

 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade

 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade

 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade

 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade
För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare, enligt 5 kap. 8 § 
kommunallagen. Antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst 
hälften av det antal platser som varje part har i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Leksand har idag 49 ledamöter och 27 ersättare. 
Antalet ersättare har varit både fler och färre tidigare och beror på regler i 
vallagen (2005:837) om avrundningar och om extra ersättare för små partier. 
Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktiga ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 
Länsstyrelsen ska underrättas om beslutet.  
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Detta framgår av 
5 kap. 7 § kommunallagen och innebär att en ändring av antalet ledamöter 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-10-29 
 

Referens 
Dnr 2020/796 

Sida 
2(4) 

får beslutas som senast februari 2022, om detta ska få påverkan till valet till 
kommunfullmäktige samma år.  
Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som 
fullmäktige bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare 
vara minst fem. Detta följer av 6 kap. 16 § kommunallagen. Att dagens 
kommunstyrelse ska ha 15 ledamöter anges i kommunstyrelsens reglemente, 
antaget av KF 2020-12-10, § 74. 

Bedömning 
Enligt presidiets bedömning bör fullmäktiges antal ledamöter minskas till 41 
ledamöter och kommunstyrelsen till 13 ledamöter. Enligt presidiets 
bedömning, efter samråd med sina respektive partier och med gruppledarna, 
finns det en bred samsyn kring att minska antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Detta utgör effektiviseringar i den politiska 
organisationen, med bibehållna möjligheter för ändamålsenligt 
beslutsfattande och minskade kostnader. 

Antalet ledamöter i fullmäktige 
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal 
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i 
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och 
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även i viss mån ekonomiska 
aspekter. Även om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det 
ofrånkomligen så att fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden.  
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och 
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för 
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur 
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är 
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att 
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter 
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal 
partipolitisk fråga – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut bland 
de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda 
representanterna fungerar.  
Leksands kommun har större kommunfullmäktige än många andra 
kommuner av motsvarande storlek, utan att det finns annat än historiska skäl 
till det. Med den minskning som föreslås nu kommer Leksand att vara mer i 
paritet med kommuner av liknande storlek i Dalarna. Som exempel kan 
nämnas att Hedemora, som är den kommun som mest liknar Leksand i antal 
röstberättigade, har 41 ledamöter i fullmäktige, vilket även de något större 
kommunerna Avesta och Mora har. Rättviks och Gagnefs kommuner har 39 
respektive 35 ledamöter.  
Vid en minskning av antalet fullmäktigeledamöter behöver en eventuell 
befolkningsökning beaktas. Enligt visionen som antogs av fullmäktige 2012 
har Leksand 18 000 invånare 2025. Vid valet till kommunfullmäktige 2018 
var 79.8 % av Leksands befolkning röstberättigad (12 614 av 15 788 
invånare). Även om befolkningen i enlighet med visionen ökar till 18 000 
invånare, och antalet röstberättigade då hamnar mellan 14 och 15 000, så 
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utgör kommunallagen inget hinder för valet av antal ledamöter, även för ett 
lägre antal än 41.  
Om Leksands befolkning på ännu längre sikt skulle öka uppåt 20 000 
invånare skulle situationen kunna uppstå att Leksand måste ha ett 
fullmäktige som har minst 41 ledamöter. Då skulle ett fullmäktige med färre 
än 41 ledamöter behöva ändras igen. Sett ur ett längre tidsperspektiv är 
därmed ett fullmäktige med 41 ledamöter mer hållbart 
Vilka partier som tar plats i fullmäktige avgörs i valet till 
kommunfullmäktige. Det är valresultatet och vallagens bestämmelser som 
styr detta. Det fastställda antalet mandat kommunfullmäktige fördelas 
proportionerligt till alla partier som fått minst 2 procent av rösterna i 
kommunen. 
Antalet ersättare bör, som idag, fastställas till högst hälften som grundregel. I 
vallagen finns därutöver bestämmelser som anger ytterligare antal ersättare 
för partier som annars endast får en ersättare. Det är den regionala 
valmyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som fastställer det exakta 
antalet ersättare. 
Förslaget utgör en viss effektivisering med färre beslutande och minskade 
arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets bedömning, medför effekter 
av betydelse för demokratin i Leksand. Arvodeskostnaderna beräknas 
minska med cirka 30 000 kronor per årligen, enligt den utredning presidiet 
presenterade för fullmäktige vid KF 2020-09-21, § 50. 

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  
Nivån på partistödet baseras på antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Då 
antalet ledamöter i KF föreslås minska från 49 till 41 ledamöter och 
presidiets intention inte är att detta ska medföra att partistödet påverkas 
föreslår presidiet att Arvodesreglementets bilaga 1 justeras så att summan av 
årligt utbetalt partistöd förblir oförändrad. Grundstödet (per parti) föreslås 
ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-9 föreslås 
ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp och mandatstöd mandat 10- 
föreslås ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp. 
Enligt 5 kap. 72 § kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning reglera 
antalet ledamöter i fullmäktige. 1 § i nuvarande arbetsordning ska därför 
ändras enlighet med beslutet om antal ledamöter. Ändringen ska gälla från 
och med nästa mandatperiod. 

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 
Även kommunstyrelsen kan enligt presidiets bedömning minskas med ett 
motsvarande antal mandat, med tillämpning från dess att en ny 
kommunstyrelse tillträder efter nästa val (1 januari 2023). Det är fortsatt 
rimligt att kommunstyrelsen, utifrån sitt uppdrag att bereda beslut till 
kommunfullmäktige och att verkställa av kommunfullmäktige fattade beslut, 
är klart mindre än fullmäktige. Presidiets förslag om 13 ledamöter överstiger 
även kommunallagens krav (5 ledamöter). 
Sammansättningen av kommunstyrelsen bestäms inte i detta ärende, utan av 
fullmäktige efter nästa val till fullmäktige (2022). Vid val av 
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Sida 
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kommunstyrelse förhåller sig fullmäktige till den fördelning som följer av 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt och den valtekniska samverkan 
som partierna har. Den exakta fördelningen kommer därvid att spegla 
valresultatet och hur partierna samverkar i valärendet.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje parti får i 

fullmäktige, dock med tillämpning av bestämmelserna i vallagen om 
ytterligare ersättare för partier som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-05-04, § 57, 
i enlighet med första punkten, att gälla från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 2020-12-10, 
§ 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, att gälla från den 1 
januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: Grundstödet (per 
parti) ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-
9 ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- 
ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-29 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Den regionala valmyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län
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Referens 
Dnr 2021/1280    

Plan- och kartavdelningen 
Malin Bengtsson, 80218 
malin.bengtsson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2020-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 

Beskrivning av ärendet 
  
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller för 
byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och byggfrågor.  
I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet. 
Den nu gällande Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller 
från 2020-01-01 antagen av KF 2019-10-14 § 59 
Taxan har nu, i föreliggande förslag, justerats med avseende på upplägg, 
rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen och målet har varit 
att ta fram ändringar som utgår från SKR:s taxemodell, avspeglar ökade krav 
på kvalitet, innehåll och digitalisering samt ge kostnadstäckning för faktiska 
nedlagda tids- och arbetskostnader. 
Gällande taxa har med avseende på den del som hanterar kart- och 
mätverksamhet utrymme för flertalet förbättringar och förenklingar som 
bidrar till ökad tydlighet och rätt kostnadstäckning. Jämförelser har gjorts 
med taxor inom länet i kommuner med liknande arbetssätt som Leksands 
kommun.  
Nedan redovisas i sammanfattande text bakgrunden till respektive avgift som 
föreslås ändras samt kostnadsjämförelser mellan gällande och föreslagen 
taxa utifrån 2021 års mPBB (milliprisbasbelopp). 
 
 
Avgift för nybyggnadskarta 
Samhällsbyggnadsutskottet ställer krav på upprättande av nybyggnadskarta 
vid nybyggnation och i ärenden där det råder oklara fastighetsgränser, 
bedömningen görs utifrån åtgärdens karaktär. Samhällsbyggnadsutskottet 
ansvarar för att upprätta och tillhandahålla en nybyggnadskarta där så krävs 
och det är viktigt att kartunderlaget för bygglovet är korrekt och tillförlitligt 
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eftersom nybyggnadskartan bland annat används som underlag vid 
utstakningen. Nybyggnadskartan är grunden för ett rättssäkert 
bygglovsbeslut. 
Kostnadsjämförelse nybyggnadskarta: 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt gällande taxa är 6283 kr utom 
detaljplanelagt område och 7425 kr inom detaljplanelagt område. 
 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt nytt förslag till taxa är 7425 kr 
oavsett detaljplan eller ej eftersom arbetsinsatsen är den samma.  
 
Avgift för utstakning 
Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på 
nybyggnadskartan märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den 
planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten. Det finns två sorters 
utstakning, grovutstakning och finutstakning. Oftast görs först en 
grovutstakning och sedan en finutstakning. I vissa fall till exempel då en 
byggnad ligger långt från tomtgränserna kan det räcka med en 
grovutstakning. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning 
eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras på 
marken. När markarbetena är utförda görs en finutstakning innan 
byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och 
eventuellt planerad höjd markeras på profiler. De faktorer som tidigare 
använts i beräkning av avgift för utstakning bygger på äldre mätmetoder och 
det nya förslaget till taxa är nu baserat på de metoder som används idag och 
relaterar till den faktiska arbetsinsatsen.  
Kostnadsjämförelse utstakning: 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt gällande taxa är 2856 kr (exkl 
moms) samt för finutstakning 5712 kr (exkl moms) 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4716 kr (exkl 
moms) och kostnad för finutstakning är 4716 kr (exkl moms)   
 
Avgift för lägeskontroll 
Utstakningen görs som beskrivet ovan innan byggnadsarbetena påbörjas. För 
att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd 
kan även en lägeskontroll göras när åtgärden påbörjats eller är färdig. Det är 
alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, 
oavsett om åtgärden kräver bygglov eller anmälan. Kostnadsuttag för 
lägeskontroll är en nu tillkommande del i taxan. Lägeskontroll har tidigare 
endast gjorts i ett fåtal ärenden och då helt utan kostnadstäckning. Riktlinjer 
ska tas fram för de fall där samhällsbyggnadsutskottet ska kräva 
lägeskontroll, lägeskontroll kan även begäras av byggherren själv. 
I taxeförslaget är avgift för lägeskontroll baserat på ny- och tillbyggnader 
större än eller lika med 50 m2 och i enlighet med av 
samhällsbyggnadsutskottet tagna riktlinjer.  
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Kostnadsexempel: avgift för byggnadsarea 50-999 m2 är 2898 kr (moms kan 
tillkomma). 
 
Avgift för kartnyttjande 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning 
av skattemedel och avgifter.  För permanenta användare (nyttjare) av 
kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som 
löper flera år. Taxan reglerar även kostnadsuttag gällande tillfälliga nyttjare 
av det kommunala kartmaterialet och här har taxan justerats för att vara 
tydligare och mer kostnadsexakt utifrån kartmaterialets innehåll.  
Kostnadsjämförelse tillfälligt nyttjande: 
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt gällande taxa är 8800 kr  
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4665 kr. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige. 

1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och 
mättaxa. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag till plan- och byggtaxa 2022.  
Plan- och byggtaxa 2021-01-01, antagen av KF 2019-10-14 § 59 
 

Slutligt beslut skickas till 
Plan- och kartavdelningen 
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Inledning 
 
Plan och bygglovtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och 
byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och Jävsnämnden inom 
sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa verksamheter rörande plan- och 
byggfrågor samt kart- och mättjänster. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygg-
lagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kostnaderna för myndighetsutövningen eller de tjänster som tillhandahålls. 
Plan-och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsutskottet att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, fram-
ställning av arkivebeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävanden 
åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, vill-
korsbesked, och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på 
arbetsplatsen och kungörelse av beslut om lov, förhandsbesked eller detaljplaner.  
 
I ärenden om detaljplan får avgift tas ut för planbesked, handläggning och upprät-
tande samt granskning av planhandlingar, avgift får även tas ut för att täcka kostna-
der för program, om ett sådant behövs. 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”. 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som re-
geras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst 
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhan-
dahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). 
Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdrags-
verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen 
För samhällsbyggnadsutskottets verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
av självkostnadsprincipen. 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
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det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
(se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader 
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m.  
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,kapitalkostnader och administra-
tionskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 
Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt 
hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. 
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
 
Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt 
för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 
 
Plan- och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
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2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera 
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga 
att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad 
(prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 
 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige 
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige 
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna 
taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Taxa gällande planverk-
samhet  indexuppräknas årligen enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV 
är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkningen av kostnaderna 
för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. 
 
Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
 
Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarigt utskott/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda 
endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras 
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar 
anpassas till gällande regler. Enskild tjänsteman skall således kunna reducera avgif-
ten i ett ärende som är orimligt dyrt. 
 
 
 
 
Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
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Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 
• Hur stor avgift som debiteras. 
• När betalning ska ske. 
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
 
Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet 
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften 
avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns särskilda 
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsbyggnadsut-
skottets rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidersättning. 
 
Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 
 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till sektor samhällsutveckling inom den tid som anges i 
faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning 
sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning 
ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 
 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda 
fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. 
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till sektor samhällsutveckling inom tre 
veckor från den dag han fick del av beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa  
inklusive kart- och mättaxa 
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Plan och bygglovtaxan inklusive kart- och mattäxan gäller för byggnadsnämndens 
verksamhet rörande plan- och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnads-
nämndens uppgifter av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhälls-
byggnad och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa 
verksamheter.  
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunal-
lagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänster. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 

Beräkning av avgifter enligt bygglovtaxa 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver har Samhällsbyggnadsutskottet en justeringsfaktor 1.2 
som antogs av KF 2011-03-28 § 22. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
HF 
 

Handläggningsfaktor 

KOM 
 

Faktor för kommunicering 

KF 
 

Kartfaktor 

mPBB 
 

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
Ex. Prisbasbelopp 2019 46500kr, dvs 46.5. 

MF 
 

Mätningsfaktor 

N 
 

Justeringsfaktor 

OF 
 

Objektfaktor 

PLF 
 

Planavgiftsfaktor 

 
 
 
 
 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
 
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
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Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med 
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 
Avräkning 
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska sektor samhällsutveckling åter-
betala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 
preskription sker efter tio år. 
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Tabeller bygglovtaxa 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och anläggningar, 
beroende på storleksfaktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktor enligt nedanstående 
tabeller. 
 
Area (m2)- BTA+OPA 
 

OF 

Byggnader, anläggningar in-
kl.bygglovpliktiga komplementbyggna-
der 

 

0-16 2 
17-49 3 
50-99 4 
100-149 6 
150-199 8 
200-299 10 
300-399 12 
400-499 14 
500-599 16 
600-699 18 
700-799 20 
800-899 22 
900-999 24 
1000-1149 26 
1150-1599 32 
1600-2199 36 
2200-2999 46 
3000-3999 56 
4000-4999 64 
5000-5999 72 
6000-7999 85 
8000-9999 100 
10000-14999 125 
15000-24999 170 
25000-49999 235 
50000-100000 400 
Härutöver + 3/1000 
Mycket enkla byggnader mindre än 50 
m2 

2 

 
Mycket enkla byggnader får definieras som carport, altantak, skärmtak, inglasade 
uteplatser, växthus och liknande åtgärder. 
 
För ärenden med ansökningar med både huvudbyggnad och garage eller andra kom-
plementbyggnader skall den sammanlagda Bruttoarean sammanräknas. 
 
Byggnader av samma typ beräknas efter byggnadernas totala BTA. 
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Tidsersättning 
Tabell 2 
 
I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler som 
inte kan schablonberäknas. 
Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personal inom verksamheten. 
 
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme 
 
Yrkeskategori 
 

Avgift (kr/timme) 

Handläggare  sektor  
Samhällsutveckling 
 

975 kr 

 
 
Underrättelse till berörda sakägare 
 
Taxan används i de ärenden när kommunicering skall ske i enlighet med Plan- och 
bygglagen kap 9 § 25 i ärenden som innebär: 

- Avvikelse från gällande detaljplan 
- Åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller om-

rådesbestämmelser 
- Åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd 

 
 
Tabell 3 
Avgift=kommunicering x mPBB x N 
 
Antal 
 

Kommentarer Kommunicering 

Sakägare 1-5 
 

 25 

Sakägare 6-10 
 

 35 

Sakägare 11 eller fler 
 

 35 

Kungörelse Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

80 

Kungörelse av beslut i post- och 
inrikestidning 

Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

5 

 
 
Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
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Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 
Tabell 4 
 
Åtgärd 
 

Handläggningsfaktor HF1 

Administration inklusive arkivering 
 

7 

Planprövning  
(Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked) 
 

3 

Byggnaden 
(Placering, yttre utformning och färgsättning, använd-
barhet och tillgänglighet) 
 

7 

Tomten 
(Tomts ordnande inklusive utfart och parkering, enkel 
kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, 
fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras), 
skyddsåtgärder mot skred och högvatten, utrymnings- 
och räddningsvägar,måttgranskning,besiktning) 
 

7 

Remisser 
Trafikverket etc 

2 
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Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
För ärenden där interrimistiska slutbesked kan ges debiteras detta i efterhand. 
Interrimistiska slutbesked i samband med slutsamråd= Mpbb x HF2(10)x 10 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 alternativt tabell 2 
 
Tabell 5 
Åtgärder 
 

Handläggningsfaktor 
HF2 

 
Administration inkl arkivering och regi-
strering av 
kontrollansvarig 
 

7 

Startbesked inkl tekniskt samråd och 
fastställande av 
kontrollplan 
 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 
 

5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 
rivning) 
 

3 

Arbetsplatsbesök 
 

5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 
 

5 

Slutsamråd inkl slutbesked 
 

6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt 
slutbesked 
 

3 

Interremistiskt slutbesked i samband 
med slutsamråd större objekt 

10 

 
 
 
 

25



14(36) 

 

Bygglovbefriade åtgärder-,  friggebodar och attefallshus med ändringar i PBL 2 juli 
2014. 
 
Anmälansavgift och avgift för startbesked = Mpbb x OF x HF2 x N 
 
Objekt  Yta BTA OF HF1 HF2 

 
Friggebodar och komplement-
byggnader av  
enkel karaktär där vatten- 
och avlopp ej ska dras in,  
brandskydd påverkas ej,  
takkupor enkel åtgärd 
inredning av ytterligare bostad 
Enkel åtgärd som ej berör VA 
eller brandskydd 
 

Max 25 m2 2  20 

Friggebodar och komplement-
byggnader av  
komplementbostadshuskaraktär 
där brandskydd, tillgänglighet 
berörs  
Takkupor, ingrepp i bärande 
delar 
Inredning av ytterligare bostad 
där Va, tillgänglighet och 
brandskydd berörs. 
 

Max 25 m2 2  28 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Åtgärd Avgift 

 
Lämplighet/lokaliseringsprövning utan-
för detaljplan i samband med bygglov-
sansökan 
 

50 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 
 

20 % påslag på bygglovavgiften 

Varsamhet 
 

10 % påslag på bygglovavgiften 

Ändring 
 

70 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov 
 

75 % av normalavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 
 

50 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 
 

75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov,säsong förläng-
ning 
 

50 % av normal avgift 

Förnyelse av lov=ny prövning 80 % av normal avgift 
 
Tabell 7 Avgift för besked 
 
Typ av besked Beskrivning 

 
Förhandsbesked (En tomtplats) 
 

175 x mPBB 
 

Förhandsbesked (Högst två tomtplatser) 
 

175 x mPBB för den första och 100 för 
den andra 
 

Förhandbesked (Fler än två tomtplatser) Tillkommande med 100 x mPBB för varje 
tillkommande tomtplats 
 

Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) 
 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till 
hälften vid beräkning av bygglovavgiften 
om villkoren har uppfyllts vid bygglov-
prövningen) 
 

Strandskyddsdispens 50 x mPBB vid samtidig ansökan om 
förhandsbesked och bygglovsprövning. 
Gäller också komplementbyggnad, båt-
hus, brygga etc. 
125 x mPBB vid enbart ansökan om 
strandskyddsdispens. 
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Negativt förhandsbesked, avslag på an-
sökan om förhandsbesked 

75 % av den avgift som utgår enligt den-
na taxa för ett positivt förhandsbesked 
Grannehörande och remisser full avgift  

 
Tabell 8 Godkännande av sakkunnig 
 
Avgift=HF x mPBB x N 
 
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser 
 
Åtgärd HF 

 
Ny sakkunnig 25 
 
 
Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förord-
ning 1999:371 om hissar m.m.ibyggnadsverk) 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 10 Nybyggnad- Bygglovavgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som sektor samhällsutveckling 
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.  
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Bostäder, kontor, industrier m.m. Yta 

BTA 
 

OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA <99 m2 
 

4 24 28 

Byggnad, yta BTA 100-199 
m2 
 

6 24 28 

Byggnad, yta BTA 200-
299 m2 
 

8 24 28 

Byggnad, yta BTA 300-
399 m2 
 

12 24 28 

Byggnad, yta BTA 400-
499 m2 
 

14 24 28 

Byggnad, yta BTA 500-
999 m2 
 

20 24 28 

Byggnad, yta BTA 1000-
1999 m2 
 

25 24 28 

Byggnad, yta BTA 2000-
4999 m2 
 

30 24 28 

Byggnad, yta BTA 5000-
9999 m2 

35 24 28 

Byggnad, yta BTA 10000-
14999 
m2 
 

40 24 28 

Varje tillkommande 5000-intervall +3 
på OF 
 

    

Vindsinredning < 199 
m2 
 

 17 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad- lagerhall 
< 600 m2 
 

30 % av 
normal 
avgift 

 24 28 
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Tabell 11 Komplementbyggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Objekt 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende)  
 

<50 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende) 
 

>50 
 

3 17 13 
 

Källsorteringsbehållare/grupp,sopskåp, 
sophus, transformatorarstation etc. 
 

 2 14 15 

 
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets kom-plexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
Tillkommande yta BTA <15 3 14 10 
Tillkommande yta BTA 16-49 3 17 17 
Tillkommande yta BTA 50-99 4 17 17 
Tillkommande yta BTA 100-199 8 14 17 
Tillkommande yta BTA 200-299 10 17 28 
Tillkommande yta BTA 
 

300-399 12 17 28 

Ytterligare intervall  +2/100 kvm 
 

    

 
Anpassning av handläggningsfaktorer HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på 
ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd etc. 
 
 
Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 
Burspråk 
 

 2 14 13 

Takkupa 
 

 2 14 13 

 
Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
Fritidshus 
 

40-80  4 21 28 

Kolonistuga 
 

< 40 2 14 15 

Transformatorstation/pumpstation Oavsett 
storlek 
 

4 14 13 

Växthus, lusthus eller liknande oi-
solerat 

>15 men 
<50 
 

2 2 14 

Rullstolsgarage Oavsett 
storlek 
 

2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 
storlek 
 

4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett 
storlek 

4 17 23 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt- enkla konstruktioner 
 

Yta BTA HF1 

Balkong 1-5 st 
 

 65 

Balkong >5 st 
 

 130 

Inglasad balkong 1-5 st 
 

 65 

Inglasad balkong >5 st 
 

 130 

Inglasning av uteplats/uterum Oavsett  
Storlek 
 

65 

Skärmtak 
 

15-30 50 

Skärmtak 
 

>31 100 

 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt-utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
Fasadändring, mind-
re 
 

 2 11 10 

Fasadändring, större 
 

 4 11 10 

Bostadshus enbo-
stadshus 
 

 2 17 13 

Hiss/ramp 
 

 4 17 15 

Mur och/eller plank- 
bullerplank/stabilitet- 
oavsett material 
 

 4 (2) 10 13 

Solceller/paneler- ej 
på en- och tvåbo-
stadshus eller tillhö-
rande komplement-
byggnad 
 

 2 14 15 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygg-
lov 
 
 

2 14 13 
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Bygglov för ändrad 
användning 

Utgår OF en-
ligt tabell 1 
enligt BTA, 
dock ej mind-
re än 
 

   

 >50 kvm 
 
Enligt tabell 1 
<50 kvm 

2 
 
 

Enligt of 

17 
 
 

17 

28 
 
 

28 
 

 
 
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift=Hf2 x mPBB x N 
 
Åtgärd HF2 

 
Eldstad/st 
 

25 

Grundförstärkning enbostadshus 
 

90 

Grundförstärkning 
 

200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 
 

50 

Ventilationsanläggning övriga 
 

140 

Håltagning/bärande konstruktion, mind-
re 
 

30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 
 

140 

Stambyte 
 

90 

Fettavskiljare 
 

90 

Sopsug 
 

30 

Rivningsanmälan Debiteras per påbörjad timme, dock 
maximalt 8 timmar för en mycket kom-
plicerad rivning. 

 
Solceller/solpaneler fritids/bostadshus 25 
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift=Hf x mPBB x N 
 
Rivning HF 

 
<250 
 

100 

250-999 
 

200 

>1000 
 

400 

 
 
 
Tabell 17 Bygglov för skyltar 
 
Åtgärd  HF om liten på-

verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden 

HF om stor på-
verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden  

Skylt 
 

>1  25  

Skylt  
 

1-10 50  

Därutöver per skylt Nr 2-4 
 

15  

Skylt  
 

>10 m2 60  

Skyltpelare 
 

Större 100  

 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
sektor samhällsutvekling. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars 
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart som tidsersättning 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 
 
 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 
Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF1 HF2 
Tidsersättning 

 
Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Ett torn 250  

Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Fler än ett 550  

Vindkraftverk Upp till 4 st 1200  
Vindkraftpark (>5 
verk) 

 2500  
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Avgift debiteras per påbörjad timme minst 2 timmar men dock högst 20 timmar be-
roende på ärendets komplexitet och hur mycket tid som läggs ner på ärendet. 
 
Objekt 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 
 

2000-4999 60 24 28 

Tillägg görs för 
byggnad enl. ovan 

5000-10000 80 24 28 

 
 

>10000 100 24 28 

Begravningsplats 
 

Antal timmar    

Campingplats 
 

Antal timmar    

Idrottsplats 
 

Antal timmar    

Friluftsbad 
 

Antal timmar    

Golfbana 
 

Antal timmar    

Kabinbana 
 

Antal timmar    

Minigolf 
 

Antal timmar    

Motorbana 
 

Antal timmar    

Nöjespark 
 

Antal timmar    

Skidbacke med lift 
 

Antal timmar    

Skjutbana 
 

Antal timmar    

Parkeringsplats 
 

Antal timmar    

Upplag/materialgård 
 

Antal timmar    

Tunnel/bergrum 
 

Antal timmar    

 
Anläggning i vatten debiteras per påbörjad timme, minst 2 timmar men dock högst 
10 timmar. 
Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

 
Brygga, såväl-
pontonsom fast 
anlagd 

För fler än 10-12 
båtar (annars ej 
bygglov) 
 
 

20 24 28 

Småbåtshamn- För fler än 10-12 40 24 28 
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se marina båtar < 5000 
 

Marina 5000-
10000 

För fler än 10-12 
båtar annars inte 
hamn 
 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga 
 

Per brygga 5 24 28 

 
Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Ärendetyp 
 

Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift 
 

 

Avslag såväl bygglov,marklov, riv-
ningslov som förhandsbesked 
 

25% avgift utgår av den avgift 
som skulle utgå vid ett posi-
tivt besked 

75% av full 
avgift 

Avvisa 
 

 20 

Mäklaruppgift 
 

Tidsersättningse tabell 2  

Återkallad ansökan (avskrivet ären-
de) 

25 % av normalt bygglovav-
gift eller tidsersättning se ta-
bell 2. Grannehörande debi-
teras full avgift. 
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Beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa 
Nedan följer tabeller för beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskon-
troll,  tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (så som baskarta, grund-
karta, ortofoto mm) samt övriga mätuppdrag. 
 
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta  
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Avgift = mPBB x NKF  
NFK= kartbild, fastighetsredovisning, detaljplan och höjder  
Exempel 47,6*150 = 7140 (År 2021) 
 
 
Nybyggnadskarta  Nybyggnadskartafaktor (NKF)  

 
Tomtyta < 1,5 ha.  150  

 
Tomtyta > 1,5 ha.  150 + tidsersättning  

 
Komplettering av nybyggnadskarta  Tidsersättning  

 
Alla övriga åtgärder  Tidsersättning  

 
 
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 
 
 
 
 
 
Nybyggnadskarta NKF eller tidsersätt-

ning 
 
Kartinnehåll och faktorer 
 

 

Kartbild 
 

40 

Fastighetsredovisning 
 

40 

Detaljplan 
 

20 
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Höjder 
 

30 

Ledningar 
 

20 

 
 

 

Tomtyta större än 15000 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 
 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 
 

tidsersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 
 

10 

Komplettering av nybyggnadskarta 
 

40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 
 

Tidsersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkartområde 
 

Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 
 
 
Tabell 23 Avgift för utstakning 
 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan med ve-
rifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

  
Utstakningsavgift = mPBB x UF 
Utstakningsavgift = mPBB x UF   
Exempel = 47,6*160 = 7616 (År 2021) 

  
Beskrivning  UF  

 
Fristående nybyggnad  (bara grov eller fin)  100  

 
Fristående nybyggnad  (grov + fin)  160  

 
Tillbyggnad 1-199 m2   60  

 
Tillbyggnad > 200m2   120  

 
Alla Övriga Utstakningar  Tidsersättning  

 
Tillägg för linje utöver 8  6  
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Avgiften för utstakning skall beräknas på den sammanlagda arean för hela ärendet 
om det ingår i samma beslut om lov.Utstakning kan utföras av samhällsutbyggnads-
utskottets personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap. Om utstak-
ning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift ut för under-
lagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommu-
nen utfört arbetet. Taxan gäller en framtagning av utstakningskoordinater och ett 
utstakningstillfälle, vid komplettering debiteras timtaxa. 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde 
görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand 
i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas 
i läge och höjd på utstakningsskissen. 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan som 
byggherren föreslår. 
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 
 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 
Beskrivning 
 

UF 

Huvudbyggnad-nybyggnad (4 punkter) 
 

 

Mindre tillbyggnader, garage, uthus 
m.m. 
15-49 m2 
 

80 

1-199  
 

180 

200-499 
 

210 

500-999 
 

240 

1000-1999 
 

290 

2000-2999 
 

340 

Större än 3000 
 

390 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förut-

Anbudsförfarande 

40



29(36) 

 

sättning 
att det ingår i samma beslut. 
 
Utstakning, detaljpunkter, mätningslin-
jer och 
arbetsfixar 
 

Tidersättning se tabell 2 

Komplementbyggnad – Nybyggnad ga-
rage/uthus till enoch 
tvåbostadshus (4 punkter). 
 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

70 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Tillbyggnad-nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

  
15-199 
 

50 

200-1000 
 

100 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Övrig utstakning 
 

Utstakningsfaktor 

Plank eller mur 
 

50 

Transformatorstation 
 

70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 24 Lägeskontroll  
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när lägeskontroll krävs.  
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2  
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räk-
nas sammanlagda byggnadsarean (BYA +OPA)  
 
Avgift = mPBB x MF  
Exempel 47,6*60 = 2856 (År 2021)  
 
 
Huvudbyggnad Nybyggnad  Mätningsfaktor (MF)  

 
50-999 m2  60  

 
1000-5000 m2  100  

 
 
 
 
Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk informa-
tion  
 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av 
skattemedel och avgifter.  För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kart-
material träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  Nedanstå-
ende taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.  
 
Avgift HA = mPBB x KF  
HA = 47,6 x 14 = 666,4 
 
 
 

Baskarta   KF  
  

Gränser och Fastighetsbeteckning  5 
  

Byggnader och Övriga Topografisk Information  5 
  

Vägar & Järnvägar  2 
  

Höjdinformation  2 
  

All Information  14 
  

Område > 50 ha  Offert  
  
 

Grundkarta  Tidsersättning + pri-
märkarteavgift  
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3D stadsmodell  Offert  

  
Digitalt ortofoto   Offert  

  
Övriga uppdrag  Tidsersättning   
  
  

 
 
 
Tabell 24 Avgift för Baskarta (primärkarta) 
 
Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på mar-
ken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Baskartan används som utgångs-
underlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag mm.  
 
I Leksands kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A) och le-
veransformat (F). 
 
Beräkning av nyttjanderättsavgift 
 
Nyttjanderättsavgift = P x A x F 
 
P = pris per hektar 
A = area i hektar (ha) 
F = leveransformat 
 
Pris per hektar (P) 
Priset per hektar minskar succesivt med ökande area enligt nedanstående tabell. Vid 
köp av enbart höjdkurvor motsvarar det 30% av priset. 
 
Prisområden i hektar 
 

Pris (ha) 

0,1 - 5,0 
 

1600 kr 

5,1 - 30,0 
 

400 kr 

30,1 – 100,0 
 

200 kr 

100,1 – 
 

100 kr 

 
Exempel: beställd area är 7 ha. Avgift = 5 x 1600 + 2 x 400 = 8000 + 800 = 8800 kr 
 
Area (A) 
Områdets area i hektar. 
 
Leveransformat 
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Baskartans pris är beroende på i vilket format kunden önskar kartan levererad. En 
digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat. 
F dwg, dxf, dgn, shp, tab = 1,0 
F pdf, bild = 0,5 
 
Denna taxa nyttjas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmeterialet. För per-
manenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över 
flera år.  
Leksands kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid 
upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål. Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål.  
 
Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 
Avgift för Ortofoto 
 
Avgift för ortofoto är 800 kr per bild. 
 
 
 
 
 
Tabell 26 Avgift för övriga mätuppdrag 
 
Övrigt mätuppdrag Avgift 

 
Övriga mätuppdrag  Tidsersättning  

 
 
 
Avgift för övriga mätuppdrag baseras på tidsersättning. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



33(36) 

 

Beräkning av avgifter enligt Plantaxa  
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning samt plan-
upprättande och plangranskning. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett 
grundbelopp för planering (Gp) multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer 
enligt till denna taxa hörande tabeller. Faktorerna i plantaxan grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottet befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uttag av kostnad för 
detaljplanering tas ut i anslutning till detaljplanens upprättade och regleras i planav-
tal som tecknas i ärendet. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Gp  Grundbelopp planering 
Pbf Planbeskedsfaktor 
Hf  Handläggningsfaktor 
Gf  Granskningsfaktor 
Uf  Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift 2019 för tjänsteman inom plan- och kartavdelning-
en) 
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning, plan-
granskning samt planupprättande.  
 
I planhandläggning ingår allt arbete som tillhör planprocessen med undantag för  
planupprättandet.  Hit räknas den tid som åtgår vid politisk beredning av ärendet i 
samband med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av plan- och kartav-
delningens personal i samband med utskick samt kungörelse för samråd respektive 
granskning, upprättande av fastighetsförteckning samt kostnader för upprättande av 
samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår också kostnader i samband 
med arkivering och laga kraft (exklusive annonskostnad). 
 
I upprättande ingår arbetstid för all nedlagd tid för att nå färdigställda planhandling-
ar i form av plankarta och planbeskrivning samt upprätta underlag för upphandling 
av utredningar. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter 
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Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp för planering (Gp) 
multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer enligt till denna taxa hörande ta-
beller. 
GP=  Grundbelopp planering 
Pbf=  Planbeskedsfaktor 
Hf = Handläggningsfaktor 
Gf=  Granskningsfaktor 
Uf = Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen) 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader och ansvar 
regleras i särskilt planavtal som upprättas för ärendet. 
 
Avgiftens erläggande  
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning enligt 
överrenskommelse i upprättat planavtal för respektive planprojekt. 
I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av planä-
rende såsom 
- kostnader för annonsering i tidningar mm (samråd, utställning, laga kraft) 
- ev kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten mm  
- kostnader för framtagande av arkivhandlingar av planer 
- grundkarteavgift  
- upprättande av fastighetsförteckning  
- tillkommande utredningar eller undersökningar som krävs för planens upprättande. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet är inte skyldig att återbetala belopp om planeärendet 
återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande. 
 
Avbrytande av planarbete 
 
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessen ska samhällsbygg-
nadsutskottet få ersättning för redovisade nedlagda kostnader. 
 
Beräkning av avgifter utförs enligt följande: 
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Tabeller Plantaxa 
 
Tabell 1 Avgift för planbesked 
Då en intressent/exploatör vill exploatera mark som inte ligger planlagd eller som är 
planlagd för annat ändamål ska ett planbesked sökas. Kommunen är skyldig att inom 
4 månader från ansökningsdatum lämna ett planbesked om inget annat är överens-
kommet. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas 
men ger intressenten/exploatören möjligheten att inom två år upprätta samrådsför-
slag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om planbesked är 
beroende av ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter. 
 
Avgift planbesked = Gp x Pbf 
 
Gp = Grundbelopp planering 
 
Klass Komplexitet Pbf 

 
 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

4 
 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

5 
 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

5 

3 Normalt planärende 
Normal planproblematik, ej alltför stort 
område/sakägarkrets 
 

 
10 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
15 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
22 

 
Obs! Full avgift utgår även vid avslag. 
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Tabell 2 Avgift för planprogram 
 
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta 
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet 
med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall bred-
das med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till 
insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid upprättande 
av planprogram debitreras kostnad för handläggning och upprättande alternativt 
granskning enligt nedanstående. 
 
Avgift planprogram = Gp x tid 
 
Gp = Grundbelopp planering  
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Tabell 3 Avgift för detaljplan  
 
Kommunen ska genom detaplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Kom-
munen är enligt lag (Plan- och bygglagen) skyldig att hantera handläggning av detalj-
planen. Upprättande av detaljplan kan utföras av konsult eller av kommunen. Då 
upprättandet av planhandlingar görs av konsult tas avgift  ut för kommunens arbete 
med att granska de konsultupprättade planhandlingarna och tillhörande utredningar 
så att de följer gällande lagstiftning, kommunens strategiska dokument, gällande fö-
reskrifter, riktlinjer och förordningar. Även tid för medverkande vid möten som krävs 
för framtagandet av planhandlingarna räknas in i granskningen. 
 
Avgift vid kommunal planförfattare 
= Gp x (Hf+Uf) 
 
 

 Avgift vid extern planförfattare  
= Gp x Hf  utöver detta tillkommer tim-
taxa för kommunens granskning 
 

Gp = Grundbelopp planering 
 
Hf = Handläggningsfaktor 
 
Uf = Upprättandefaktor 
 

 
 
 

Klass Komplexitet Hf  
 
 

Uf 
 

 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

 
40 

 
40 

 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

 
40 

 
80 

 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

 
50 

 
100 

 

3 Normalt planärende 
Normal omfattning planproblematik, ej 
alltför stort område/sakägarkrets 
 

 
90 

 
150 
 

 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
150 

 
250 
 

 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
230 

 
250 + 
löpande 
enligt 
timtaxa 
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Utöver avgift för planupprättande tillkommer kostnad för 
-samtliga utredningar och undersökningar som erfordras för planens framtagande 
-grunkarta 
-annonsering, lokalhyra, arkivhandlingar 
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Inledning 
 
Plan och bygglovtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och 
byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och Jävsnämnden inom 
sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa verksamheter rörande plan- och 
byggfrågor samt kart- och mättjänster. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygg-
lagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kostnaderna för myndighetsutövningen eller de tjänster som tillhandahålls. 
Plan-och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsutskottet att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, fram-
ställning av arkivebeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävanden 
åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, vill-
korsbesked, och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på 
arbetsplatsen och kungörelse av beslut om lov, förhandsbesked eller detaljplaner.  
 
I ärenden om detaljplan får avgift tas ut för planbesked, handläggning och upprät-
tande samt granskning av planhandlingar, avgift får även tas ut för att täcka kostna-
der för 
program, om ett sådant behövs. 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga 
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskrivet”. 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna 
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 
 

Självkostnadsprincipen 
För samhällsbyggnadsutskottets verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
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av självkostnadsprincipen. 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
(se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostna-
der 
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella 
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader 
bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 

Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt 
hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. 
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 

 
Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt 
för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 
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Plan- och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera 
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga 
att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad 
(prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56



6(36) 
 

 
 

Administrativa rutiner 
 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige 
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige 
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna 
taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Taxa gällande planverk-
samhet  indexuppräknas årligen enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV 
är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkningen av kostnaderna 
för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. 
 

Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarigt utskott/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda 
endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras 
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar 
anpassas till gällande regler. Enskild tjänsteman skall således kunna reducera avgif-
ten i ett ärende som är orimligt dyrt. 
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Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 
• Hur stor avgift som debiteras. 
• När betalning ska ske. 
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
 
Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet 
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften 
avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns särskilda 
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsbyggnadsut-
skottets 
rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidersättning. 
 
Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 
 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till sektor samhällsutveckling inom den tid som anges i 
faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning 
sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning 
ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 
 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda 
fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. 
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till sektor samhällsutveckling inom tre 
veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa  
inklusive kart- och mättaxa 
 
Plan och bygglovtaxan inklusive kart- och mattäxan gäller för byggnadsnämndens 
verksamhet rörande plan- och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnads-
nämndens uppgifter av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhälls-
byggnad och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa 
verksamheter.  
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunal-
lagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänster. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 

Beräkning av avgifter enligt bygglovtaxa 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver har Samhällsbyggnadsutskottet en justeringsfaktor 1.2 
som antags av KF 2011-03-28 § 22. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
HF 
 

Handläggningsfaktor 

KOM 
 

Faktor för kommunicering 

KF 
 

Kartfaktor 

mPBB 
 

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
Ex. Prisbasbelopp 2019 46500kr, dvs 46.5. 

MF 
 

Mätningsfaktor 

N 
 

Justeringsfaktor 

OF 
 

Objektfaktor 

PLF 
 

Planavgiftsfaktor 

 
 
 
 
 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
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Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
 
Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med 
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 

Avräkning 
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska sektor samhällsutveckling åter-
betala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 
preskription sker efter tio år. 
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Tabeller bygglovtaxa 
 

Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och anläggningar, 
beroende på storleksfaktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktor enligt nedanstående 
tabeller. 
 
Area (m2)- BTA+OPA 
 

OF 

Byggnader, anläggningar 
inkl.bygglovpliktiga komplementbyggna-
der 

 

0-16 2 
17-49 3 
50-99 4 
100-149 6 
150-199 8 
200-299 10 
300-399 12 
400-499 14 
500-599 16 
600-699 18 
700-799 20 
800-899 22 
900-999 24 
1000-1149 26 
1150-1599 32 
1600-2199 36 
2200-2999 46 
3000-3999 56 
4000-4999 64 
5000-5999 72 
6000-7999 85 
8000-9999 100 
10000-14999 125 
15000-24999 170 
25000-49999 235 
50000-100000 400 
Härutöver + 3/1000 
Mycket enkla byggnader mindre än 50 
m2 

2 

 
Mycket enkla byggnader får definieras som carport, altantak, skärmtak, inglasade 
uteplatser, växthus och liknande åtgärder. 
 
För ärenden med ansökningar med både huvudbyggnad och garage eller andra kom-
plementbyggnader skall den sammanlagda Bruttoarean sammanräknas. 
 
Byggnader av samma typ beräknas efter byggnadernas totala BTA. 
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Tidsersättning 
Tabell 2 
 
I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler som 
inte kan schablonberäknas. 
Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personal inom verksamheten. 
 
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme 
 
Yrkeskategori 
 

Avgift (kr/timme) 

Handläggare  sektor  
Samhällsutveckling 
 

975 kr 

 
 

Underrättelse till berörda sakägare 
 
Taxan används i de ärenden när kommunicering skall ske i enlighet med Plan- och 
bygglagen kap 9 § 25 i ärenden som innebär: 

- Avvikelse från gällande detaljplan 
- Åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller om-

rådesbestämmelser 
- Åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd 

 
 

Tabell 3 
Avgift=kommunicering x mPBB x N 
 
Antal 
 

Kommentarer Kommunicering 

Sakägare 1-5 
 

 25 

Sakägare 6-10 
 

 35 

Sakägare 11 eller fler 
 

 35 

Kungörelse Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

80 

Kungörelse av beslut i post- och 
inrikestidning 

Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

5 
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Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 

Tabell 4 
 
Åtgärd 
 

Handläggningsfaktor 
HF1 

Administration inklusive arkivering 
 

7 

Planprövning  
(Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked) 
 

3 

Byggnaden 
(Placering, yttre utformning och färgsättning, använd-
barhet och tillgänglighet) 
 

7 

Tomten 
(Tomts ordnande inklusive utfart och parkering, enkel 
kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, 
fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras), 
skyddsåtgärder mot skred och högvatten, utrymnings- 
och räddningsvägar,måttgranskning,besiktning) 
 

7 

Remisser 
Trafikverket etc 

2 
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Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
För ärenden där interrimistiska slutbesked kan ges debiteras detta i efterhand. 
Interrimistiska slutbesked i samband med slutsamråd= Mpbb x HF2(10)x 10 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 alternativt tabell 2 
 

Tabell 5 
Åtgärder 
 

Handläggningsfaktor 
HF2 

 
Administration inkl arkivering och regi-
strering av 
kontrollansvarig 
 

7 

Startbesked inkl tekniskt samråd och 
fastställande av 
kontrollplan 
 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 
 

5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 
rivning) 
 

3 

Arbetsplatsbesök 
 

5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 
 

5 

Slutsamråd inkl slutbesked 
 

6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt 
slutbesked 
 

3 

Interremistiskt slutbesked i samband 
med slutsamråd större objekt 

10 
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Bygglovbefriade åtgärder-,  friggebodar och attefallshus med ändringar i PBL 2 juli 
2014. 
 
Anmälansavgift och avgift för startbesked = Mpbb x OF x HF2 x N 
 
Objekt  Yta BTA OF HF1 HF2 

 
Friggebodar och komplement-
byggnader av  
enkel karaktär där vatten- 
och avlopp ej ska dras in,  
brandskydd påverkas ej,  
takkupor enkel åtgärd 
inredning av ytterligare bostad 
Enkel åtgärd som ej berör VA 
eller brandskydd 
 

Max 25 m2 2  20 

Friggebodar och komplement-
byggnader av  
komplementbostadshuskaraktär 
där brandskydd, tillgänglighet 
berörs  
Takkupor, ingrepp i bärande 
delar 
Inredning av ytterligare bostad 
där Va, tillgänglighet och 
brandskydd berörs. 
 

Max 25 m2 2  28 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Åtgärd Avgift 

 
Lämplighet/lokaliseringsprövning utan-
för detaljplan i samband med bygglov-
sansökan 
 

50 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 
 

20 % påslag på bygglovavgiften 

Varsamhet 
 

10 % påslag på bygglovavgiften 

Ändring 
 

70 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov 
 

75 % av normalavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 
 

50 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 
 

75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov,säsong förläng-
ning 
 

50 % av normal avgift 

Förnyelse av lov=ny prövning 80 % av normal avgift 

 
Tabell 7 Avgift för besked 
 
Typ av besked Beskrivning 

 
Förhandsbesked (En tomtplats) 
 

175 x mPBB 
 

Förhandsbesked (Högst två tomtplatser) 
 

175 x mPBB för den första och 100 för 
den andra 
 

Förhandbesked (Fler än två tomtplatser) Tillkommande med 100 x mPBB för varje 
tillkommande tomtplats 
 

Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) 
 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till 
hälften vid beräkning av bygglovavgiften 
om villkoren har uppfyllts vid bygglov-
prövningen) 
 

Strandskyddsdispens 50 x mPBB vid samtidig ansökan om 
förhandsbesked och bygglovsprövning. 
Gäller också komplementbyggnad, båt-
hus, brygga etc. 
125 x mPBB vid enbart ansökan om 
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strandskyddsdispens. 
 
 

Negativt förhandsbesked, avslag på an-
sökan om förhandsbesked 

75 % av den avgift som utgår enligt 
denna taxa för ett positivt förhandsbe-
sked 
Grannehörande och remisser full avgift  

 

Tabell 8 Godkännande av sakkunnig 
 
Avgift=HF x mPBB x N 
 
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser 
 
Åtgärd HF 

 
Ny sakkunnig 25 
 

 
Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förord-
ning 1999:371 om hissar m.m.ibyggnadsverk) 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 10 Nybyggnad- Bygglovavgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som sektor samhällsutveckling 
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.  
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Bostäder, kontor, industrier m.m. Yta 

BTA 
 

OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA <99 m2 
 

4 24 28 

Byggnad, yta BTA 100-199 
m2 
 

6 24 28 

Byggnad, yta BTA 200-
299 m2 
 

8 24 28 

Byggnad, yta BTA 300-
399 m2 
 

12 24 28 

Byggnad, yta BTA 400-
499 m2 
 

14 24 28 

Byggnad, yta BTA 500-
999 m2 
 

20 24 28 

Byggnad, yta BTA 1000-
1999 m2 
 

25 24 28 

Byggnad, yta BTA 2000-
4999 m2 
 

30 24 28 

Byggnad, yta BTA 5000-
9999 m2 

35 24 28 

Byggnad, yta BTA 10000-
14999 
m2 
 

40 24 28 

Varje tillkommande 5000-intervall +3 
på OF 
 

    

Vindsinredning < 199 
m2 
 

 17 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad- lagerhall 
< 600 m2 
 

30 % av 
normal 
avgift 

 24 28 
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Tabell 11 Komplementbyggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Objekt 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende)  
 

<50 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende) 
 

>50 
 

3 17 13 
 

Källsorteringsbehållare/grupp,sopskåp, 
sophus, transformatorarstation etc. 
 

 2 14 15 

 
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets kom-plexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
Tillkommande yta BTA <15 3 14 10 
Tillkommande yta BTA 16-49 3 17 17 
Tillkommande yta BTA 50-99 4 17 17 
Tillkommande yta BTA 100-199 8 14 17 
Tillkommande yta BTA 200-299 10 17 28 
Tillkommande yta BTA 
 

300-399 12 17 28 

Ytterligare intervall  +2/100 kvm 
 

    

 
Anpassning av handläggningsfaktorer HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på 
ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd etc. 
 
 
Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 
Burspråk 
 

 2 14 13 

Takkupa 
 

 2 14 13 

 

Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
Fritidshus 
 

40-80  4 21 28 

Kolonistuga 
 

< 40 2 14 15 

Transformatorstation/pumpstation Oavsett 
storlek 
 

4 14 13 

Växthus, lusthus eller liknande oi-
solerat 

>15 men 
<50 
 

2 2 14 

Rullstolsgarage Oavsett 
storlek 
 

2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 
storlek 
 

4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett 
storlek 

4 17 23 

70



20(36) 
 

 
 

Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt- enkla konstruktioner 
 

Yta BTA HF1 

Balkong 1-5 st 
 

 65 

Balkong >5 st 
 

 130 

Inglasad balkong 1-5 st 
 

 65 

Inglasad balkong >5 st 
 

 130 

Inglasning av uteplats/uterum Oavsett  
Storlek 
 

65 

Skärmtak 
 

15-30 50 

Skärmtak 
 

>31 100 

 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt-utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
Fasadändring, 
mindre 
 

 2 11 10 

Fasadändring, större 
 

 4 11 10 

Bostadshus enbo-
stadshus 
 

 2 17 13 

Hiss/ramp 
 

 4 17 15 

Mur och/eller plank- 
bullerplank/stabilitet- 
oavsett material 
 

 4 (2) 10 13 

Solceller/paneler- ej 
på en- och tvåbo-
stadshus eller tillhö-
rande komplement-
byggnad 
 

 2 14 15 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygg-
lov 
 

2 14 13 
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Bygglov för ändrad 
användning 

Utgår OF en-
ligt tabell 1 
enligt BTA, 
dock ej 
mindre än 
 

   

 >50 kvm 
 
Enligt tabell 1 
<50 kvm 

2 
 
 

Enligt of 

17 
 
 

17 

28 
 
 

28 
 

 
 

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift=Hf2 x mPBB x N 
 
Åtgärd HF2 

 
Eldstad/st 
 

25 

Grundförstärkning enbostadshus 
 

90 

Grundförstärkning 
 

200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 
 

50 

Ventilationsanläggning övriga 
 

140 

Håltagning/bärande konstruktion, 
mindre 
 

30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 
 

140 

Stambyte 
 

90 

Fettavskiljare 
 

90 

Sopsug 
 

30 

Rivningsanmälan Debiteras per påbörjad timme, dock 
maximalt 8 timmar för en mycket kom-
plicerad rivning. 

 
Solceller/solpaneler fritids/bostadshus 25 
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift=Hf x mPBB x N 
 
Rivning HF 

 
<250 
 

100 

250-999 
 

200 

>1000 
 

400 

 
 
 

Tabell 17 Bygglov för skyltar 
 
Åtgärd  HF om liten på-

verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden 

HF om stor på-
verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden  

Skylt 
 

>1  25  

Skylt  
 

1-10 50  

Därutöver per skylt Nr 2-4 
 

15  

Skylt  
 

>10 m2 60  

Skyltpelare 
 

Större 100  

 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
sektor samhällsutvekling. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars 
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart som tidsersättning 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 
 
 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 
Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF1 HF2 
Tidsersättning 

 
Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Ett torn 250  

Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Fler än ett 550  

Vindkraftverk Upp till 4 st 1200  
Vindkraftpark (>5 
verk) 

 2500  
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Avgift debiteras per påbörjad timme minst 2 timmar men dock högst 20 timmar be-
roende på ärendets komplexitet och hur mycket tid som läggs ner på ärendet. 
 
Objekt 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 
 

2000-4999 60 24 28 

Tillägg görs för 
byggnad enl. ovan 

5000-10000 80 24 28 

 
 

>10000 100 24 28 

Begravningsplats 
 

Antal timmar    

Campingplats 
 

Antal timmar    

Idrottsplats 
 

Antal timmar    

Friluftsbad 
 

Antal timmar    

Golfbana 
 

Antal timmar    

Kabinbana 
 

Antal timmar    

Minigolf 
 

Antal timmar    

Motorbana 
 

Antal timmar    

Nöjespark 
 

Antal timmar    

Skidbacke med lift 
 

Antal timmar    

Skjutbana 
 

Antal timmar    

Parkeringsplats 
 

Antal timmar    

Upplag/materialgård 
 

Antal timmar    

Tunnel/bergrum 
 

Antal timmar    

 
Anläggning i vatten debiteras per påbörjad timme, minst 2 timmar men dock högst 
10 timmar. 
Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

 
Brygga, så-
välpontonsom 
fast anlagd 

För fler än 10-12 
båtar (annars ej 
bygglov) 
 
 

20 24 28 
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Småbåtshamn-
se marina 

För fler än 10-12 
båtar < 5000 
 

40 24 28 

Marina 5000-
10000 

För fler än 10-12 
båtar annars inte 
hamn 
 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga 
 

Per brygga 5 24 28 

 

Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Ärendetyp 
 

Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift 
 

 

Avslag såväl bygglov,marklov, riv-
ningslov som förhandsbesked 
 

25% avgift utgår av den avgift 
som skulle utgå vid ett posi-
tivt besked 

75% av full 
avgift 

Avvisa 
 

 20 

Mäklaruppgift 
 

Tidsersättningse tabell 2  

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normalt bygglovav-
gift eller tidsersättning se ta-
bell 2. Grannehörande debi-
teras full avgift. 
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Beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa 
Nedan följer tabeller för beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för nybyggnadskarta, utstakning, grundkarta, 
gränsutvisning, baskarta (primärkarta) och ortofoto. 
 

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta  
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 

 
Nybyggnadskarta NKF eller tidsersätt-

ning 
 
Kartinnehåll och faktorer 
 

 

Kartbild 
 

40 

Fastighetsredovisning 
 

40 

Detaljplan 
 

20 

Höjder 
 

30 

Ledningar 
 

20 

 
 

 

Tomtyta större än 15000 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 
 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 
 

tidsersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 
 

10 

Komplettering av nybyggnadskarta 
 

40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 
 

Tidsersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkartområde 
 

Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 
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Tabell 23 Avgift för utstakning 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde 
görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand 
i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas 
i läge och höjd på utstakningsskissen. 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan som 
byggherren föreslår. 
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 
 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 
Beskrivning 
 

UF 

Huvudbyggnad-nybyggnad (4 punkter) 
 

 

Mindre tillbyggnader, garage, uthus 
m.m. 
15-49 m2 
 

80 

1-199  
 

180 

200-499 
 

210 

500-999 
 

240 

1000-1999 
 

290 

2000-2999 
 

340 

Större än 3000 
 

390 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förut-
sättning 
att det ingår i samma beslut. 
 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslin-
jer och 
arbetsfixar 
 

Tidersättning se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad ga-
rage/uthus till enoch 
tvåbostadshus (4 punkter). 
 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

70 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Tillbyggnad-nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

50 

200-1000 
 

100 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Övrig utstakning 
 

Utstakningsfaktor 

Plank eller mur 
 

50 

Transformatorstation 
 

70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 24 Avgift för Baskarta (primärkarta) 
 
Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på mar-
ken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Baskartan används som utgångs-
underlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag mm.  
 
I Leksands kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A) och le-
veransformat (F). 
 
Beräkning av nyttjanderättsavgift 
 
Nyttjanderättsavgift = P x A x F 
 
P = pris per hektar 
A = area i hektar (ha) 
F = leveransformat 
 
Pris per hektar (P) 
Priset per hektar minskar succesivt med ökande area enligt nedanstående tabell. Vid 
köp av enbart höjdkurvor motsvarar det 30% av priset. 
 
Prisområden i hektar 
 

Pris (ha) 

0,1 - 5,0 
 

1600 kr 

5,1 - 30,0 
 

400 kr 

30,1 – 100,0 
 

200 kr 

100,1 – 
 

100 kr 

 
Exempel: beställd area är 7 ha. Avgift = 5 x 1600 + 2 x 400 = 8000 + 800 = 8800 kr 
 
Area (A) 
Områdets area i hektar. 
 
Leveransformat 
Baskartans pris är beroende på i vilket format kunden önskar kartan levererad. En 
digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat. 
F dwg, dxf, dgn, shp, tab = 1,0 
F pdf, bild = 0,5 
 
Denna taxa nyttjas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmeterialet. För per-
manenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över 
flera år.  
Leksands kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid 
upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål. Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål.  
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Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 

Avgift för Ortofoto 
 
Avgift för ortofoto är 800 kr per bild. 
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Beräkning av avgifter enligt Plantaxa  
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning samt plan-
upprättande och plangranskning. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett 
grundbelopp för planering (Gp) multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer 
enligt till denna taxa hörande tabeller. Faktorerna i plantaxan grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottet befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uttag av kostnad för 
detaljplanering tas ut i anslutning till detaljplanens upprättade och regleras i planav-
tal som tecknas i ärendet. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Gp  Grundbelopp planering 
Pbf Planbeskedsfaktor 
Hf  Handläggningsfaktor 
Gf  Granskningsfaktor 
Uf  Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift 2019 för tjänsteman inom plan- och kartavdelning-
en) 
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning, plan-
granskning samt planupprättande.  
 
I planhandläggning ingår allt arbete som tillhör planprocessen med undantag för  
planupprättandet.  Hit räknas den tid som åtgår vid politisk beredning av ärendet i 
samband med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av plan- och kartav-
delningens personal i samband med utskick samt kungörelse för samråd respektive 
granskning, upprättande av fastighetsförteckning samt kostnader för upprättande av 
samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår också kostnader i samband 
med arkivering och laga kraft (exklusive annonskostnad). 
 
I upprättande ingår arbetstid för all nedlagd tid för att nå färdigställda planhandling-
ar i form av plankarta och planbeskrivning samt upprätta underlag för upphandling 
av utredningar. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter 
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Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp för planering (Gp) 
multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer enligt till denna taxa hörande ta-
beller. 
GP=  Grundbelopp planering 
Pbf=  Planbeskedsfaktor 
Hf = Handläggningsfaktor 
Gf=  Granskningsfaktor 
Uf = Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen) 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader och ansvar 
regleras i särskilt planavtal som upprättas för ärendet. 
 
Avgiftens erläggande  
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning enligt 
överrenskommelse i upprättat planavtal för respektive planprojekt. 
I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av planä-
rende såsom 
- kostnader för annonsering i tidningar mm (samråd, utställning, laga kraft) 
- ev kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten mm  
- kostnader för framtagande av arkivhandlingar av planer 
- grundkarteavgift  
- upprättande av fastighetsförteckning  
- tillkommande utredningar eller undersökningar som krävs för planens upprättande. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet är inte skyldig att återbetala belopp om planeärendet 
återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande. 
 
Avbrytande av planarbete 
 
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessen ska samhällsbygg-
nadsutskottet få ersättning för redovisade nedlagda kostnader. 
 
Beräkning av avgifter utförs enligt följande: 
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Tabeller Plantaxa 
 

Tabell 1 Avgift för planbesked 
Då en intressent/exploatör vill exploatera mark som inte ligger planlagd eller som är 
planlagd för annat ändamål ska ett planbesked sökas. Kommunen är skyldig att inom 
4 månader från ansökningsdatum lämna ett planbesked om inget annat är överens-
kommet. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas 
men ger intressenten/exploatören möjligheten att inom två år upprätta samrådsför-
slag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om planbesked är 
beroende av ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter. 
 
Avgift planbesked = Gp x Pbf 
 
Gp = Grundbelopp planering 
 
Klass Komplexitet Pbf 

 
 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

4 
 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

5 
 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

5 

3 Normalt planärende 
Normal planproblematik, ej alltför stort 
område/sakägarkrets 
 

 
10 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
15 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
22 

 
Obs! Full avgift utgår även vid avslag. 
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Tabell 2 Avgift för planprogram 
 
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta 
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet 
med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall bred-
das med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till 
insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid upprättande 
av planprogram debitreras kostnad för handläggning och upprättande alternativt 
granskning enligt nedanstående. 
 
Avgift planprogram = Gp x tid 
 
Gp = Grundbelopp planering  
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Tabell 3 Avgift för detaljplan  
 
Kommunen ska genom detaplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Kom-
munen är enligt lag (Plan- och bygglagen) skyldig att hantera handläggning av detalj-
planen. Upprättande av detaljplan kan utföras av konsult eller av kommunen. Då 
upprättandet av planhandlingar görs av konsult tas avgift  ut för kommunens arbete 
med att granska de konsultupprättade planhandlingarna och tillhörande utredningar 
så att de följer gällande lagstiftning, kommunens strategiska dokument, gällande fö-
reskrifter, riktlinjer och förordningar. Även tid för medverkande vid möten som krävs 
för framtagandet av planhandlingarna räknas in i granskningen. 
 
Avgift vid kommunal planförfattare 
= Gp x (Hf+Uf) 
 
 

 Avgift vid extern planförfattare  
= Gp x Hf  utöver detta tillkommer 
timtaxa för kommunens granskning 
 

Gp = Grundbelopp planering 
 
Hf = Handläggningsfaktor 
 
Uf = Upprättandefaktor 
 

 
 
 

Klass Komplexitet Hf  
 
 

Uf 
 

 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

 
40 

 
40 

 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

 
40 

 
80 

 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

 
50 

 
100 

 

3 Normalt planärende 
Normal omfattning planproblematik, ej 
alltför stort område/sakägarkrets 
 

 
90 

 
150 
 

 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
150 

 
250 
 

 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
230 

 
250 + 
löpande 
enligt 
timtaxa 
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Utöver avgift för planupprättande tillkommer kostnad för 
-samtliga utredningar och undersökningar som erfordras för planens framtagande 
-grunkarta 
-annonsering, lokalhyra, arkivhandlingar 
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Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 157 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 
planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 
Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga styrande dokument.  
 
Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 
ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 
med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 
möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  
Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 
hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö.  
Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 
för kommunens attraktivitet.  
 
Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 
åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 
funnits ett behov av en uppdatering.  
 
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 
projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 
genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod.  
 
Förslag till Cykelplan 2021 har efter Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 
2021-05-27 §86, skickats på remiss till Trafikverket, Region Dalarna, 
Rättviks kommun, Gagnefs kommun och Svensk Cykel samt på intern 
remiss till Handikapprådet och Kommunbygderådet.  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura).  
 

88



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

De yttranden vi har fått in är över lag positiva, exempelvis ”Cykelplanen är 
ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar ett modernt samhälle och 
transportplanering, dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och 
hälsa.”  
 
I övrigt har remissinstanserna i första hand har lyft fram sina särintressen och 
kommentarer av redaktionell karaktär. Cykelplanen har utifrån 
remissyttrandena justerats, kompletterats och förtydligats men inget som är 
av avgörande karaktär har förändrats.  
De ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till 
Cykelplan 2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 
med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 
cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 
och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 
med att implementera föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
 
Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 
över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 
samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 
tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Beslutsunderlag 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut:  
1. Föreslå kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige att anta 

cykelplanen 2021 efter smärre redaktionella ändringar.  
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
1. Att anta Cykelplan 2021 

Beslutet skickas till 
Trafikenheten 
Åke Sjöberg, sektorchef Strategisk planering 
Anna Ograhn, avdelningschef Samhällsutveckling 
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2021-09-07 

Referens 
Dnr 2021/640    

Trafikenheten 
Ingrid Andrén, 80123 
ingrid.andren@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 
planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 
Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga styrande dokument.  
 
Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 
ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 
med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 
möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  
Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 
hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö.  
Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 
för kommunens attraktivitet.  
 
Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 
åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 
funnits ett behov av en uppdatering.  
 
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 
projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 
genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod.  
 
Förslag till Cykelplan 2021 har efter Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 
2021-05-27  §86, skickats på remiss till Trafikverket, Region Dalarna, 
Rättviks kommun, Gagnefs kommun och Svensk Cykel samt på intern 
remiss till Handikapprådet och Kommunbygderådet.  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura).  
 
De yttranden vi har fått in är över lag positiva, exempelvis ”Cykelplanen är 
ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar ett modernt samhälle och 
transportplanering, dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och 
hälsa.”  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-09-07 
 

Referens 
Dnr 2021/640 

Sida 
2(3) 

 
I övrigt har remissinstanserna i första hand har lyft fram sina särintressen och 
kommentarer av redaktionell karaktär. Cykelplanen har utifrån 
remissyttrandena justerats, kompletterats och förtydligats men inget som är 
av avgörande karaktär har förändrats.  
De ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till 
Cykelplan 2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 
med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 
cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 
och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 
med att implementera föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
 
Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 
över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 
samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 
tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Finansiering 
Cykelplanen är framtagen av förvaltningen. 
Kostnaden för åtgärderna i cykelplanen kommer till viss del att rymmas 
inom den årliga budgeten (i dagsläget 2 mkr/år) medan till de större 
projekten kommer det att äskas investeringsmedel.   
 

Förslag till beslut 
Att anta Cykelplan 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
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Åke Sjöberg, sektorchef Strategisk planering 
Anna Ograhn, avdelningschef Samhällsutveckling 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 
innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 
tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  
När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 
vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera, vilket 
efterfrågas av många medvetna medborgare. Leksands kommun har under många år satsat mycket 
på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 
med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 
arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 
Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 
trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 
de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 
Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 
kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 
att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 
för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 
underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 
hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 
huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 
Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 
cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 
förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 
planarbete och politisk tyngd i dialog med Region Dalarna och Trafikverket, då ett antal av de 
aktuella sträckorna berörs av statliga vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 
Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

 Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

 Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  
 Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  
 Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 
gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 
motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 
kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 
sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 
kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 
I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 
viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 
riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 
viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 
prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 
genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 
skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 
turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 
cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 
Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 
och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 
Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 
kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 
regionala cykelvägnätet, som är viktig både som turist- och pendlingsstråk.  

Det är angeläget att sträckorna utmed riksväg 70 utreds i sin helhet som en del av det regionala 
planeringsarbetet i samband med eventuell ombyggnad av riksvägen. Det är ett mellankommunalt 
intresse att driva frågan om detta regionala cykelstråk.  
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 
ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 
kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 
har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 
trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 
cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 
att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 
miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 
ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 
motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 
inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 
handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen inom kommunen och cyklandet inom tätorterna. 
Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 
under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 
arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 
introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 
cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 
som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 
målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 
för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 
på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 
busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 
kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 
kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 
kollektivtrafik. För att underlätta hela resan-perspektivet är det även angeläget att samordning med 
kollektivtrafiken sker för att möjliggöra att ta med cykeln på tåg eller buss. 

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 
kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 
prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 
huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 
Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  
Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 
regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 
som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  
Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 
biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 
tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 
mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 
hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 
och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 
nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 
idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 
cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 
hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 
såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 
tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 
som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 
efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 
cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 
hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 
bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 
bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 
åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 
dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 
och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 
ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 
där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 
kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 
separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 
ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 
Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 
trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 
trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 
sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 
cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 
respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 
områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 
mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 
inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 
och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  
De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 
cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 
cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 
ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 
procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 
cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 
Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 
Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 
kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 
kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 
inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 
cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 
ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 
bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 
trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 
viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 
skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 
resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 
en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 
Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 
trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 
finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 
Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 
lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 
och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 
även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  
En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 
aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 
attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 
detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 
nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 
trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 
kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 
drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 
cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 
osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 
otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 
trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 

108



15 

ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 
cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 
(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 
människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 
trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 
blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 
fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 
cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 
riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 
metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 
motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 
markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 
utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 
marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 
attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 
(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 
och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 
separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 
För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 
lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 
ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 
tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 
Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 
tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 
med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 
Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 
alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 
cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 
eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 
och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 
med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 
att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 
med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 
och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 
trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 
vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 
trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 
att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 
föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 
god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 
planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 
och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 
oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 
planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 
medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 
att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 
det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 
säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 
planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 
eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 
arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 
genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 
det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 
närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 
separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 
cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 
att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 
cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 
dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 
eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 
vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 
att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 
uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 
vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 
att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 
till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 
kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 
handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 
skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 
skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 
vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 
orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 
Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 
kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 
både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 
infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 
kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 
goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 
positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen i Leksands Noret och ombyggnationen vid Leksands respektive 
Insjöns resecentrum så är dessa områden väl utrustade med cykelparkeringar, både med och utan 
väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 
exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  
• Tillräcklig kapacitet  
• Stöldsäkerhet  
• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 
del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 
inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 
parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 
inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 
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tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 
underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  

I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 
användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 
många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 
men även längst med välanvända cykelstråk.  

 

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats  

 
3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 
på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 
många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 
funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 
offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 
snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 
lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 
cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 
för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 
transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 
motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 
som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 
bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 
vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 
huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 
Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 
cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 
fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 
cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 
påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 
ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 
möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 
        
Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  
        

  
Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  
Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  
Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        
        

Separering Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        
        
Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 
  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 
mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 
exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 
cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 
fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 
som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 
på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 
cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 
Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 
färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 
cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 
vägmarkering för cykelpassage. 
Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 
fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 
från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 
cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 
av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 
hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 
korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 
hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 
en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 
tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 
vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 
som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 
biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 
40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 
främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 
separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 
om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 
brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 
tas bort. 
 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 
platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 
bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 
säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 
men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 
vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 
ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 
kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 
dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 
än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 
korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 
göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 
åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 
busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 
speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 
konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 
inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 
hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 
cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 
och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 
genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 
bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 
att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 
attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 
vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 
minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 
gena som möjligt. Det är även viktigt att ta hänsyn till topografin, för att cykelvägen ska vara 
attraktiv.  

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 
länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 
måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 
trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 
kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  
Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 
kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 
åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 
från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 
trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 
vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 
cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 
(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 
trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 
trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 
med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 
som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 
Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 
vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 
drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 
De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 
kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 
Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 
vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 
trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 
modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 
betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 
hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 
sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 
första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 
ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 
belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 
skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 
metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 
skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 
prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 
förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 
material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 
yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 
efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 
övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 
olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 
kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 
genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  
Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 
cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 
ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  
I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 
att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 
Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 
året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 
uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 
om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 
skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 
kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 
levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 
redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  
Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 
rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 
Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 
att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 
kan även skjutas framåt i tiden eller utformas med alternativa lösningar där Leksands kommun inte 
har ensam rådighet till exempel i direkt anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

På kommunala vägar så är det kommunen som avgör prioriteringar och avsätter budget för åtgärder. 
På enskilda vägar så avgör kommunen, i dialog med berörd samfällighetsförening, prioriteringar och 
avsätter budget för åtgärder.  

Längs statliga vägar ska åtgärderna ske i dialog med Region Dalarna och Trafikverket. För åtgärder på 
nationella stamvägar (Europavägar och nationellt prioriterade riksvägar) ansvarar Trafikverket. 
Åtgärder i det statliga vägnätet på övriga riksvägar och länsvägar (bland annat cykelvägar), prioriteras 
och finansieras av Region Dalarna och inarbetas i Länstransportplanen. Utöver dialog om åtgärder så 
behöver även finansiering och prioritering ske i samråd med Trafikverket när det gäller statliga vägar. 

Om de av kommunen prioriterade åtgärderna längs det statliga vägnätet inte lyfts eller prioriteras av 
Regionen eller Trafikverket eller om tidsperspektivet blir för långt, så kan alternativa lösningar eller 
annan finansiering vara aktuell om det godkänns av Trafikverket. Mindre åtgärder kan även göras i 
väntan på en större nybyggnation enligt fyrstegsprincipen.  

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 
åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 
2. Leksand - Siljansnäs 
3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 
arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 
behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 
genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 
ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 
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Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 
åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 
men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

Mindre åtgärder ryms inom den kommunala årliga budgeten som är avsatt för cykelvägar, medan 
större projekt planeras med separat äskad projektbudget med kommunala alternativt regionala 
medel.  

Cykelpumpar/servicestationer bör finnas vid Resecentrum i Leksand och Insjön, vid idrottsplatser, 
längs huvudstråk och vid andra viktiga målpunkter som exempelvis högstadium och gymnasium. 

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 
har använts. Detta pris stämmer överens med kostnaderna för de senaste årens byggnationer på det 
kommunala cykelvägnätet. Erfarenhetsmässigt vet vi att det oftast blir 2-4 gånger så dyrt att bygga 
cykelvägar längs det statliga vägnätet. Tabellerna är dock baserade på den kommunala schablonen 
och redovisade kostnadsbedömningar ska därför ses som en uppskattning där varje åtgärd kräver en 
separat kostnadsberäkning i samband med projektering.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 
regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 
utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 
riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs 
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ID Åtgärd Anmärkning Uppskattad kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 
eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 
att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 
cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 
statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 
stråket i länstransportplanen.  
Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 
vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 
och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 
byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 
ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 
utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 
fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 
det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 
är längs en statlig väg. Alternativa dragningar eller lösningar på kortare sikt behöver utredas i väntan 
på byggnation av att en separat cykelväg kan byggas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat dialog med 
TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  
 

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 
Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 
Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3 Kommunal väg 

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 
prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 
(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 
ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 
Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 
projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 
vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 
därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 
kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 
åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 
ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 
ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2  Enskild väg 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2 

Längs statlig 
väg 

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 
bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 
mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 
sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 
trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 
funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts. På längre sikt är även en fortsatt 
förlängning från Romma till Rönnäs önskvärd. 

 

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 
tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 
skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 
till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 
kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 
är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 
statliga vägområdet.  
Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 
Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 
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statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 
byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 
många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 
prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 
varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 
skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -
Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 
den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3 Enskild väg 

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen – 
Timmervägen 1.200.000  2 Enskild väg 

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning vägen Faluvägen - 
Timmervägen till Sätra. 
Brytpunkt mellan a & b vid ny 
väg till 
Åhlbybadet/Backhällorna. 5.400.000  A=2, B=3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1 

Enskild väg och 
privat mark 

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1  Statlig väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 
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P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1 Enskild väg 

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1 Enskild väg 

 

7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 
med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   
Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 
förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 
behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 
över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-
P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 
grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 
järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 
som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C19a + b 
+ c 

Separerad gc-väg 
(450m + 
600m+250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg. c) Från befintlig 
GC-väg vid Siljansvägen längs 
Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal väg 
och mark samt 
privat mark 

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1 Kommunal väg 

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2 Kommunal väg 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1 Enskild väg 

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1 Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1 Kommunal väg 

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  
Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 
Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 
värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 
verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 
(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 
och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 
verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 
barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 
semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 
och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 
Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 
hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 
information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 
digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 
beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 
andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 
Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 
fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   
 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 
delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 
skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 
 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 
Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 
 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 
Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 
inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 
ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  
 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 
7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 
befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 
alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 
Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 
målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a+b+c 

Separerad gc-väg 
(450m + 600m + 
250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och 
vidare söder ut längs 
Limhagsvägen till Christinas väg.  
c) Från befintlig GC-väg vid 
Siljansvägen längs Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal 
väg och mark 
samt över 
privat mark 
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7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 
Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 
riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1  Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1  Kommunal väg 

 
7.7.5 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 
Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 
planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1  Enskild väg 

 

7.7.6 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 
GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-
väg längs RV70 mot Insjön.   
 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.7 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 
en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 
Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

 
 

7.7.8 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 
Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 
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7.7.9 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 
planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 
även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 
arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-
väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 
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From:                                 perarne.aberg@gmail.com
Sent:                                  Wed, 30 Jun 2021 18:24:04 +0200
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Internremiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640), 
Styrsjöbo byförening

Styrsjöbo byförening har beretts möjlighet att lämna ett yttrande över Leksands kommuns förslag till 
cykelplan 2021 KOS 2021/640. Yttrandet från Styrsjöbo har tagits fram av styrelsen för Styrsjöbo 
byförening med vår Claes Tingvall som sakkunnig person.  
 
Cykelplanen är ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar modern samhälle och transportplanering, 
dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och hälsa. Cykling (inkluderat gående) uppfyller kraven på 
ett vägtransportsystem som främjar bättre hälsa, mindre utsläpp och buller mm. Så kallad aktiv mobilitet 
(som innefattar både gång och cykel) ger också mindre intrång och lägre investeringskostnader. För att 
aktiv mobilitet ska ges möjlighet att växa fordras dock att väginfrastrukturen, trafiken i övrigt samt drift 
och underhåll utvecklas. Inte minst möjligheten för barn, också i lägre åldrar, att på egen hand ta sig 
till/från skola och andra aktiviteter, bygger på att trafiken i övrigt inte upplevs som otrygg och/eller 
osäker. Allt detta fångas upp i Cykelplan 2021.  
 
Cykelplanen saknar dock en fördjupning av innebörden av det faktum att det i Leksands kommun är tre 
typer av väghållare som berörs, och som måste samverka. De många byarna runt Leksand präglas av att 
vägarna till och från byarna i allmänhet är statliga, och att vägnätet i byarna är enskilda vägar skötta av 
kommunen. Här pågår en stor förändring i och med att Leksands kommun är i stånd med att fördela 
ansvaret för de enskilda vägarnas på ett annorlunda sätt. Detta medför rimligen konsekvenser för att 
använda byarnas vägnät till cykelvägar (eller blandtrafik med möjlighet till cykling genom ny beläggning 
etc).  
 
Vidare saknas i stort möjligheten till mer begränsad nybyggnad på kortare sikt. Cykelplanen präglas av en 
ambition av nybyggda separata cykelvägar. Detta är i sig positivt. Tyvärr är dock investeringsvolymen 
sådan att det kommer att ta mycket lång tid att förverkliga planerna. Under tiden borde många smärre 
åtgärder kunna genomföras. De kräver dock, som nämns ovan, en omfattande dialog med inte minst den 
statliga väghållaren (Trafikverket) och i viss utsträckning enskilda väghållare. Även om Leksands kommun 
saknar rådighet över de statliga vägarna, borde en dialog och planering med Trafikverket falla under den 
planeringsprincip som råder sedan lång tid (fyrstegsprincipen). Denna princip, som används i statlig och 
regional planering, ska rimligtvis också gälla omvänt gentemot staten. Den skulle kunna innebära att 
många vägar i och mellan byar mm kan göras om så de får cykelfält, utformning som bygdeväg, ges 
passager och hastighetsdämpning mm. Man kan också ändra hastighetsbegränsning, få till stånd 
automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) mm.  
 
Specifikt för Styrsjöbo innebär detta, att i väntan på en separerad väg mellan Siljansnäsvägen och 
majstången (förbi ridskolan) så kan den befintliga vägen genom enkla medel förändras. Cykelfält, 
enfältighet i kombination med  sänkt hastighetsgräns kan medföra att en idag otrygg och osäker 
förbindelse kan förbättras, utan några väsentliga nackdelar. Samma sak gäller vägen mellan Styrsjöbo 
och Heden (som är enskild). Denna skulle också kunna förändras funktionellt, genom små insatser.  
 
Sammantaget är Cykelplan 2021 framåtsyftande och positiv, men saknar taktisk planering. Att bygga en 
så omfattande plan med förbättringar på förhoppningar om framtida finansiering är inte 
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tillfredsställande om den inte också tillvaratar möjligheten till mindre förändringar i mellantiden. Sådan 
planering är inte längre acceptabel med tanke på de stora utmaningar vi som både medborgare och 
samhällsliv står inför. Styrsjöbo har inlett en positiv dialog med både Leksands kommun och Trafikverket 
kring förbättringar för framförallt aktiv mobilitet. Förhoppningsvis är detta en modell som kommer att 
utnyttjas mer systematiskt.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrsjöbo byförening 
Per Arne Åberg 
Ordf. 
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From:                                 tina.sahlander@trafikverket.se
Sent:                                  Wed, 30 Jun 2021 11:50:30 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Trafikverkets yttrande Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun DNR 
2021/640

Trafikverkets yttrande  
Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun DNR 2021/640 
 
Vi har tagit del av handlingarna i Leksand kommuns cykelplan och vill meddela följande. 
Trafikverkets yttrande är generellt och varje objekt som påverkar statlig väg måste utredas separat. 

         Vi ser positivt på att kommunen har reviderat gång- och cykelplanen. Planen är väl strukturerad 
och ambitiös i sitt utförande. Den är pedagogiskt upplagd och kommer att fungera som ett bra 
stöd i fortsatta diskussioner och prioriteringar. 

         Det är även positivt att samhällsplaneringens betydelse lyfts fram på ett tydligt och bra sätt.
         Trafikverket ser gärna ett förtydligande gällande roller och ansvar i samband med prioriteringar, 

finansiering  och ansvar.
         Det är bra att planen ser till helheten och att det även finns en tydlig prioritering av de behov 

som finns längs med det statliga vägnätet. Det kan i detta sammanhang vara bra att tydliggöra 
att det finns många behov i länet kopplade till cykelvägar. Det tar därför lång tid innan de högst 
prioriterade cykelvägarna har kunnat byggas för de medel som finns beslutade om i 
länstransportplanen. Det kan därför vara bra att kommunen även tittar på alternativa sträckor 
för att ta sig mellan orterna om det är möjligt. 

         En avstämning av de sträckor längs med statliga vägar med prio 1 bör göras gentemot det 
underlag som förmedlas till Region Dalarna inför kommande prioriteringar och framtida 
uppdatering av cykelplanen som är kopplad till länsplanen. 

         De kostnader som redovisas för åtgärderna efter det statliga vägnätet är generellt lågt 
beräknade. Trafikverkets erfarenhet är att det är dyrare att bygga cykelvägar än vad tidigare 
kalkyler visat, särskilt på sträckor där belysning behövs. Det bör framgå att de redovisade 
kostnaderna endast är en uppskattning. 

         Cykelbokslut är en bra metod för att följa upp den kommunala cykelplanen och Trafikverket ser 
gärna att ett bokslut tas fram.

 
Trafikverket ser fram emot att ha dialog i tidigt skede tillsammans med kommunen och Region Dalarna 
när planen ska genomföras. I den tidiga dialogen finns möjlighet att få en samsyn kring de olika 
förutsättningarna som behöver beaktas. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Tina Sahlander 
Samordnande samhällsplanerare, Region Mitt 
tina.sahlander@trafikverket.se 
Telefon: 010-123 47 05 
Mobil: 076-696 36 21 
 
Trafikverket 
Röda vägen 1 
781 89 Borlänge 
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0771-921 921 
www.trafikverket.se 
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From:                                 kenth.soderlund@regiondalarna.se
Sent:                                  Tue, 29 Jun 2021 13:10:26 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Cc:                                      ruf.registrator@ltdalarna.se; martina.hellgren@regiondalarna.se
Subject:                             Remissvar Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun (2021/640)
Attachments:                   Remissvar - Förslag till cykelplan Leksand .pdf

Hej! 
Bifogar Region Dalarnas remissvar över Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun (2021/640). 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

Kent Söderlund – Infrastrukturstrateg
Region Dalarna – Regional utvecklingsförvaltning
Telefon: 023-777065 | Mobil: 070-6719716
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se 

www.regiondalarna.se 
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Remissvar 

 
 

Regional utvecklingsförvaltning Datum 2021-06-29   Sida 1 (2) 
Samhällsbyggnadsenheten     Dnr RD21/02750 
Kent Söderlund       

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

   Kent Söderlund  
     
    
   

 

 

Remissvar - Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun 

 
Inledning 
Leksands kommun har tagit fram förslag till cykelplan. Förslag till cykelplan 
är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. 
 
Förslaget är i sin helhet ett omfattande och ambitiöst förslag med en tydlig 
röd tråd.  
 
Region Dalarna lämnar följande synpunkter utifrån förslagets rubriker: 
 
1.2 Syfte och omfattning  
...”Planen ska vara förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för 
att dokumentet ska få stabilitet i kommunens planarbete och politisk tyngd 
vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de aktuella 
sträckorna berörs av Trafikverkets vägar”. 
 
Innan genomförandeskedet gentemot Trafikverket behöver 
planeringsskedet/prioriteringarna av åtgärder beskrivas, där åtgärder i det 
statliga vägnätet på övriga riksvägar och länsvägar (bl a cykelvägar), 
prioriteras av Region Dalarna. För åtgärder på nationella stamvägar 
(Europavägar och nationellt prioriterade riksvägar) ansvarar Trafikverket. 
Vidare bör ”Trafikverkets vägar” ersättas med statliga vägar. 
 
1.3 Vision och mål 
Förslagets övergripande mål får gång- och cykeltrafiken stämmer bra 
överens gentemot de transportpolitiska målen (inklusive regeringens direktiv 
för upprättande av infrastrukturplaner) och Region Dalarnas regionala mål, 
inklusive kopplingen till det regionala cykelvägnätet under 1.4 
Avgränsningar. 
 
7 Åtgärdsprogram 
Kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris 
på 4000 kr/m har använts. Region Dalarna får uppmärksamma på att 
kostnaderna för byggande av cykelvägar längs det statliga vägnätet under 
de senast åren, inom ramen för Länsplanen, uppgått till ca den dubbla 
kostnaden gentemot er beräknade schablon.  
 
 
Kent Söderlund 
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Region Dalarna Remissvar 

 
 

Regional utvecklingsförvaltning 2021-06-29 RD21/02750 Sida 2 (2) 
 

 

 
Infrastrukturstrateg 
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From:                                 angelica.maalouf@rattvik.se
Sent:                                  Tue, 29 Jun 2021 08:06:34 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Remissvar "förslag till Cukelplan 2021, Leksands kommun (Dnr 2021/640) från 
Rättviks kommun
Attachments:                   Beslut SHU 2021-06-22Remiss Förslag till Cykelplan 2021 Leksands kommun Dnr 
2021640 .docx, Yttrande över förslag till cykelplan Leksands kommun.docx

Hej, 
 
Se bifogat yttrande från Rättviks kommun samt beslut som behandlades på samhällsutvecklingsutskottets 
sammanträde 2021-06-22. 
 
Med vänliga hälsningar 
Angelica Maalouf 
Nämndsekreterare 
0248-70 113
Angelica.Maalouf@rattvik.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
  

Samhällsutvecklingsutskottet                      
 

_____________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande 

§ 62 Dnr KLK 2021/446 312 

Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands 
kommun" (Dnr 2021/640)  

Samhällsutvecklingsutskottets beslut     
1. Godkänna förslag till yttrande och sända det som Rättviks kommuns 

svar på rubricerad remiss. 
Beslutsunderlag 

a) Tjänsteskrivelse, förslag till cykelplan för Leksands kommun, 
daterad 2021- 06-21.  

b) Yttrande över förslag till cykelplan, daterad 2021-06-17.  
c) Förslag till cykelplan 2021, inkom 2021-06-03.  
d) Beslut från samhällsbyggnadsutskottet Leksand, § 86, inkom 2021-

06-03. 

Ärendebeskrivning  
Cykelplanen för Leksands kommun omfattar hela infrastrukturen för 
cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken 
och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och 
cykelparkering.  
Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna 
och Leksand/Noret. Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner 
kring regionala cykelfrågor, där exempelvis Siljansleden finns idag. 
Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-
Rättvik och är en del av det regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed 
riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör behandlas och 
utreds i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband 
med eventuell ombyggnad av riksväg 70. 

Förvaltningens förslag till samhällsutvecklingsutskottet  
1. Godkänna förslag till yttrande och sända det som Rättviks kommuns 

svar på rubricerad remiss. 
Yrkanden 

1. Per Mårthans (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag att 
godkänna förslaget till yttrande och skicka det som Rättviks 
kommuns svar på remissen. 

__________________ 
Beslut skickas till 
Leksands kommun

156



 
 
Rättviks kommun 

Webbplats 
rattvik.se 

E-post 
kommun@rattvik.se 

Organisationsnr 
212000-2171 

Postadress 
795 80 Rättvik 
 
 

Besöksadress 
Vasagatan 1 
795 30 Rättvik 
 

Telefon 
0248-70 000 växel 

Fax 
0248-70 150 

Bankgiro 
469-9179 

YTTRANDE 
 
1(2) 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Stab-, plan-, mark- och näringslivsenheten 
Michelle Ekinci 
michelle.ekinci@rattvik.se 

Datum 
2021-06-17 

Dnr 
KLK 2021/446 312 
 

 
 Leksands kommun 

Sektor Samhällsutveckling 
793 80 Leksand 

 

Yttrande över förslag till cykelplan Leksands kommun 

Ärendebeskrivning 
Cykelplanen för Leksands kommun omfattar hela infrastrukturen för 
cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken 
och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och 
cykelparkering.  
 
Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna 
och Leksand/Noret. Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner 
kring regionala cykelfrågor, där exempelvis Siljansleden finns idag. 
Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-
Rättvik och är en del av det regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed 
riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör behandlas och 
utreds i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband 
med eventuell ombyggnad av riksväg 70. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Rättviks kommun är positiv till förslag - Cykelplan för Leksands kommun 
men har följande synpunkter; 
 

 Intresset för att cykla växer, både som transportmedel som för 
rekreativa syften. Cykelplanen för Leksands kommun bör på ett 
tydligare sätt lyfta sträckan Tällberg – Södra Rättvik, både som 
turist- och pendlingsstråk i ett mellankommunalt 
planeringsperspektiv. Fokus bör vara att hitta separata 
cykelförbindelser, när Trafikverkets planerade 2+1-vägsutbyggnaden 
Leksand-Rättvik kommer att omöjliggöra cykeltrafik.  
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Datum 
2021-06-17 

 
 

 
2(2) 

Jonny Gahnshag 
Förvaltningschef 

Michelle Ekinci 
Kommunarkitekt 
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From:                                 Ingrid Andrén
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 14:58:39 +0000
To:                                      'kansli@scf.se'
Subject:                             Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640)
Attachments:                   Beslut SB 2021-05-27Cykelplan 2021.pdf, Förslag till Cykelplan 2021.pdf

Hej!  
 
Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun har beslutat (2021-05-27, §86) att skicka ut Förslag till 
Cykelplan 2021 på remiss till berörda myndigheter, organisationer, grannkommuner. 

Förslag till Cykelplan 2021, är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas antas av Leksands 
kommunfullmäktige under hösten 2021 och då ersätta den befintliga Cykelplanen från 2012.   

Leksands kommun önskar svar på remissen senast den 1 juli 2021. 
I första hand önskas svar via mail till ingrid.andren@leksand.se  
Namnge mailet: Remissvar "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640) samt med 
er organisations namn i ämnesraden. 
Svaret bör utgå från planens rubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
Ta gärna upp både det som ni ser som styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera gärna. 

Leksands kommun kommer sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Under sensommaren 2021 tas en uppdaterad version av Cykelplanen fram och 
beslut om Cykelplan 2021 förväntas att tas på kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Remissunderlag: 
Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun 
Beslut SB 2021-05-27 Cykelplan 2021 
 
Sändlista:  
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun
Region Dalarna
Trafikverket 
Svensk Cykling 
 
Med Vänlig Hälsning 
Ingrid Andrén, Trafikhandläggare
--------------------------------------------
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Strategisk planering
Torget 5 
793 80 LEKSAND
Tel: 0247-80 123
E-mail: ingrid.andren@leksand.se  
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Leksands kommunstyrelse ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss via e-post har du samtyckt till 
behandlingen. Dina uppgifter kan komma att delas om det behövs utifrån ärendets art. För mer info besök; 

https://www.leksand.se/medborgare/om-webbplatsen/personuppgifter-och-kakor/ 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

§ 86 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 

Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 

planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 

Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga politiskt styrande 

dokument.  

 

Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 

ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 

med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 

möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 

bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  

Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 

hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö.  

Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 

för kommunens attraktivitet.  

 

Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 

åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 

funnits ett behov av en uppdatering.  

 

I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 

förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 

projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 

genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 

En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 

med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 

cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 

och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 

med att implementera föreslagna åtgärder.  
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 

bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 

säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 

där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 

till exempel vägvisning och cykelparkering. 

 

Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 

över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 

samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 

tillgängligheten till dessa.  

 

De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 

det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 

trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Cykelplan 2021 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Godkänna att ”Förslag till Cykelplan 2021” sänds på remiss till 

grannkommunerna Rättvik och Gagnef, Region Dalarna, Trafikverket 

samt till Svensk cykling. 

Beslutet skickas till 

Trafikenheten 

Anna Ograhn, chef Strategisk planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 

innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 

tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  

När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 

vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Leksands 

kommun har under många år satsat mycket på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en 

attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 

med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 

arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 

Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 

trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 

de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 

Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 

kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 

att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 

för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 

underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 

hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 

huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 

förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 

Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 

cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 

förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 

planarbete och politisk tyngd vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de 

aktuella sträckorna berörs av Trafikverkets vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 

Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

− Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

− Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  

− Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  

− Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 

gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 

motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 

kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 

sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 

kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 

I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 

viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 

riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 

viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 

prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 

genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 

skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 

turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 

cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 

Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 

och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 

Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 

kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa 

bör utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell 

ombyggnad av riksvägen. 
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 

ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 

kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 

har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 

trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 

cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 

att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 

miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 

ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 

motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 

inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 

handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen till och från Leksand och cyklandet inom Leksands tätort. 

Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 

under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 

arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 

introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 

cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 

som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 

målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 

för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 

på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 

busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 

kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 

kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 

kollektivtrafik.  

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 

kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 

prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 

huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 

Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  

Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 

regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 

som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  

Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 

biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 

tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 

mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 

hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 

och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 

nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 

idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 

cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 

hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 

såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 

som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 

efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 

cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 

hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 

bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 

bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 

åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 

dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 

och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 

ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 

där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 

kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 

separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 

ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 

Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 

trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 

trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 

sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 

cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 

respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 

områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 

mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 

inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 

och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  

De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 

cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 

cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 

ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 

procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 

cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 

Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 

Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 

kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 

kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 

inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 

cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 

ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 

bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 

trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 

viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 

skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 

resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 

en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 

Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 

trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 

finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 

lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 

och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 

även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  

En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 

aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 

attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 

detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 

nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 

trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 

kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 

drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 

cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 

osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 

otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 

trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 

cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 

(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 

människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 

trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 

blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 

fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 

cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 

riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 

metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 

motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 

markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 

utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 

marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 

attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 

(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 

och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 

separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 

lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 

ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 

tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 

Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 

tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 

med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 

Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 

alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 

cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 

eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 

och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 

med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 

att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 

med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 

och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 

trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 

vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 

trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 

att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 

föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 

god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 

planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 

och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 

oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 

planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 

medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 

att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 

det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 

säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 

planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 

eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 

arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 

genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 

det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 

närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 

separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 

cykelvägar att använda nattetid.  

179



17 
 

3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 

att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 

cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 

dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 

eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 

vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 

att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 

uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 

vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 

att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 

till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 

kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 

handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 

skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 

skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 

vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 

orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 

Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 

kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 

både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 

infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 

kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 

goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 

positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen och ombyggnationen vid Leksands & Insjöns resecentrum så är 

centrala Leksand väl utrustat med cykelparkeringar, både med och utan väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 

exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  

• Tillräcklig kapacitet  

• Stöldsäkerhet  

• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 

del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 

inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 

parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 

inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 

tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 

underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  
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I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 

användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 

många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 

men även längst med välanvända cykelstråk. Detta behov finns utpekat i Cykelplanens del 2, 

åtgärdsprogram.  

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats 

 

3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 

på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 

många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 

funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 

offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 

snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 

lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 

cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 

för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 

transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 

motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 

som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 

bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 

vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 

huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 

Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 

cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 

fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 

cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 

påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 

ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 

möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 

        

Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  

        

  

Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  

Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  

Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        

        

Separering 
Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        

        

Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 

  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 

mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 

exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 

fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 

som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 

på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 

cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 

färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 

vägmarkering för cykelpassage. 

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 

fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 

från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 

cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 

av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 

hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 

korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 

hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 

en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 

tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 

vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 

som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 

biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 

40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 

främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 

separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 

om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 

brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 

tas bort. 

 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 

platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 

bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 

säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 

men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 

vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 

ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 

kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 

dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 

än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 

korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 

göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 

åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 

busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 

speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 

konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 

inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 

hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 

cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 

och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 

genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 

bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 

att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 

attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 

vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 

minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 

gena som möjligt. 

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 

länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 

måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 

trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 

kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  

Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 

kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 

åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 

från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 

trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 

vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 

cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 

(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 

trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 

trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 

med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 

som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 

Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 

vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 

drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 

De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 

kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 

Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 

vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 

trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 

modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 

betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 

hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 

sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 

första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 

ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 

belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 

skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 

metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 

skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 

prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 

förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 

material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 

yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 

efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 

övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 

olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 

kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 

genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  

Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 

cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 

ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  

I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 

att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 

Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 

året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 

uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 

om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 

skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 

kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 

levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 

redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  

Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 

rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 

att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 

kan även skjutas framåt i tiden där Leksands kommun inte har ensam rådighet till exempel i direkt 

anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

 

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 

åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 

2. Leksand - Siljansnäs 

3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 

arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 

behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 

genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 

ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 

Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 

åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 

men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

En del mindre åtgärder ryms inom den årliga budgeten medan större projekt planeras med separat 

projektbudget.  

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 

har använts.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 

utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 

riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

C6 

C7 C8a 

C8b

b 

C9 
C10a 

C10b 

C11 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 

eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 

att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 

cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 

statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 

stråket i länstransportplanen.  

Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 

vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 

och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 

byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 

ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 

utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 

fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 

det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 

är längs en statlig väg. Alternativa dragning behöver utredas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat 

dialog med TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 

Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 

Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
 

 

C1 C2 

C3 

C4 

C12a 

C13 

P1 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C12b 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3  

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 

prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 

(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 

ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 

Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 

projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 

vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 

därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 

kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 

åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 

ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 

ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
 

 

 

 

 

 

 

 

C14 

C14 

C15a 

C16 

C15b 

C17 C15c 

C18 
Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2   

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2   

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 

bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 

mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 

sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 

trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 

funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts.  

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 

tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 

skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 

till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 

kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 

är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 

statliga vägområdet.  

Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 

Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 

statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 

byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 

många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
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sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 

prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 

varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 

skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -

Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 

den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21 C22 

C23 

 

C27a 

C27b 

C28 

C24 

C25 

C26 

 

C20 

P6 

P5 
P2 

P3 
P4 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

P8 P7 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3   

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen - 
Timmervägen 1.200.000 3   

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning Faluvägen-
Timmervägen till Sätra. 5.400.000 3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1   

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  

P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1  

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1  
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7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 

med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   

Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 

förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 

behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 

över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-

P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 

grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 

järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 

som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
  

 

C19a 

C19b 

C32 

C29 

C30 

P9 

P10 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C31 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2   

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1  

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1   

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  

Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 

Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 

värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 

verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 

(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 

och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 

verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 

barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 

semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 

och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 

Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 

hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 

information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 

digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 

beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 

andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 

Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 

fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   

 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 

delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 

skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 

 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 

Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 

Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 

inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 

ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  

 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 

7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 

befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 

alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 

Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 

målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och vidare 
söder ut längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

 

 

7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 

Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 

riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1   
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7.7.5 Hotellbacken 
Hotellbacken byggs om och stängs av för genomfartstrafik. Oskyddade trafikanter kan ta sig fram 

genom en mindre park.  

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

 

7.7.6 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 

Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 

planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

 

 

7.7.7 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 

GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-

väg längs RV70 mot Insjön.   

 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.8 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 

en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 

Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

 

 

7.7.9 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 

Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   
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7.7.10 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 

planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 

även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 

arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-

väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  
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From:                                 Ingrid Andrén
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 14:45:35 +0000
To:                                      kommun@rattvik.se; registrator@gagnef.se; region.dalarna@regiondalarna.se; 
trafikverket@trafikverket.se
Cc:                                      Robin Layton; marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se; henric.larsson@gagnef.se; 
martina.hellgren@regiondalarna.se; kenth.soderlund@regiondalarna.se; tina.sahlander@trafikverket.se
Subject:                             Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640)
Attachments:                   Beslut SB 2021-05-27Cykelplan 2021.pdf, Förslag till Cykelplan 2021.pdf

Hej!  
 
Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun har beslutat (2021-05-27, §86) att skicka ut Förslag till 
Cykelplan 2021 på remiss till berörda myndigheter, organisationer, grannkommuner. 

Förslag till Cykelplan 2021, är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas antas av Leksands 
kommunfullmäktige under hösten 2021 och då ersätta den befintliga Cykelplanen från 2012.  

 
Leksands kommun önskar svar på remissen senast den 1 juli 2021. 
I första hand önskas svar via mail till ingrid.andren@leksand.se  
Namnge mailet: Remissvar "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640) samt med 
er organisations namn i ämnesraden. 
Svaret bör utgå från planens rubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
Ta gärna upp både det som ni ser som styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera gärna.

 
Leksands kommun kommer sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Under sensommaren 2021 tas en uppdaterad version av Cykelplanen fram och 
beslut om Cykelplan 2021 förväntas att tas på kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Remissunderlag: 
Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun 
Beslut SB 2021-05-27 Cykelplan 2021 
 
Sändlista:  
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun
Region Dalarna
Trafikverket 
Svensk Cykling 
 
Med Vänlig Hälsning 
Ingrid Andrén, Trafikhandläggare
--------------------------------------------
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Strategisk planering
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Torget 5 
793 80 LEKSAND
Tel: 0247-80 123
E-mail: ingrid.andren@leksand.se  
Leksands kommunstyrelse ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss via e-post har du samtyckt till 
behandlingen. Dina uppgifter kan komma att delas om det behövs utifrån ärendets art. För mer info besök; 

https://www.leksand.se/medborgare/om-webbplatsen/personuppgifter-och-kakor/ 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

§ 86 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 

Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 

planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 

Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga politiskt styrande 

dokument.  

 

Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 

ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 

med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 

möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 

bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  

Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 

hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö.  

Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 

för kommunens attraktivitet.  

 

Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 

åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 

funnits ett behov av en uppdatering.  

 

I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 

förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 

projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 

genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 

En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 

med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 

cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 

och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 

med att implementera föreslagna åtgärder.  
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 

bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 

säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 

där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 

till exempel vägvisning och cykelparkering. 

 

Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 

över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 

samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 

tillgängligheten till dessa.  

 

De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 

det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 

trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Cykelplan 2021 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Godkänna att ”Förslag till Cykelplan 2021” sänds på remiss till 

grannkommunerna Rättvik och Gagnef, Region Dalarna, Trafikverket 

samt till Svensk cykling. 

Beslutet skickas till 

Trafikenheten 

Anna Ograhn, chef Strategisk planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 

innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 

tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  

När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 

vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Leksands 

kommun har under många år satsat mycket på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en 

attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 

med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 

arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 

Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 

trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 

de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 

Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 

kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 

att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 

för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 

underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 

hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 

huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 

förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 

Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 

cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 

förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 

planarbete och politisk tyngd vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de 

aktuella sträckorna berörs av Trafikverkets vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 

Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

− Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

− Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  

− Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  

− Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 

gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 

motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 

kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 

sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 

kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 

I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 

viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 

riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 

viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 

prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 

genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 

skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 

turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 

cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 

Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 

och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 

Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 

kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa 

bör utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell 

ombyggnad av riksvägen. 
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 

ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 

kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 

har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 

trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 

cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 

att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 

miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 

ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 

motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 

inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 

handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen till och från Leksand och cyklandet inom Leksands tätort. 

Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 

under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 

arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 

introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 

cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 

som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 

målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 

för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 

på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 

busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 

kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 

kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 

kollektivtrafik.  

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 

kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 

prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 

huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 

Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  

Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 

regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 

som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  

Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 

biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 

tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 

mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 

hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 

och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 

nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 

idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 

cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 

hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 

såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 

som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 

efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 

cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 

hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 

bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 

bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 

åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 

dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 

och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 

ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 

där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 

kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 

separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 

ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 

Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 

trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 

trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 

sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 

cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 

respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 

områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 

mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 

inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 

och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  

De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 

cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 

cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 

ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 

procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 

cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 

Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 

Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 

kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 

kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 

inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 

cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 

ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 

bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 

trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 

viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 

skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 

resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 

en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 

Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 

trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 

finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 

lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 

och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 

även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  

En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 

aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 

attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 

detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 

nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 

trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 

kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 

drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 

cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 

osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 

otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 

trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 

cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 

(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 

människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 

trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 

blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 

fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 

cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 

riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 

metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 

motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 

markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 

utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 

marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 

attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 

(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 

och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 

separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 

lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 

ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 

tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 

Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 

tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 

med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 

Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 

alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 

cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 

eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 

och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 

med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 

att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 

med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 

och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 

trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 

vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 

trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 

att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 

föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 

god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 

planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 

och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 

oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 

planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 

medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 

att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 

det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 

säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 

planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 

eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 

arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 

genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 

det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 

närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 

separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 

cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 

att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 

cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 

dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 

eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 

vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 

att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 

uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 

vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 

att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 

till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 

kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 

handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 

skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 

skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 

vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 

orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 

Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 

kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 

både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 

infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 

kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 

goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 

positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen och ombyggnationen vid Leksands & Insjöns resecentrum så är 

centrala Leksand väl utrustat med cykelparkeringar, både med och utan väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 

exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  

• Tillräcklig kapacitet  

• Stöldsäkerhet  

• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 

del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 

inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 

parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 

inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 

tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 

underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  

238



19 
 

I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 

användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 

många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 

men även längst med välanvända cykelstråk. Detta behov finns utpekat i Cykelplanens del 2, 

åtgärdsprogram.  

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats 

 

3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 

på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 

många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 

funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 

offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 

snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 

lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 

cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 

för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 

transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 

motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 

som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 

bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 

vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 

huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 

Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 

cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 

fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 

cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 

påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 

ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 

möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 

        

Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  

        

  

Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  

Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  

Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        

        

Separering 
Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        

        

Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 

  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 

mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 

exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 

fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 

som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 

på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 

cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 

färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 

vägmarkering för cykelpassage. 

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 

fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 

från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 

cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 

av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 

hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 

korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 

hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 

en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 

tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 

vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 

som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 

biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 

40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 

främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 

separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 

om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 

brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 

tas bort. 

 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 

platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 

bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 

säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 

men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 

vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 

ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 

kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 

dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 

än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 

korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 

göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 

åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 

busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 

speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 

konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 

inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 

hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 

cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 

och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 

genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 

bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 

att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 

attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 

vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 

minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 

gena som möjligt. 

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 

länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 

måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 

trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 

kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  

Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 

kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 

åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 

från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 

trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 

vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 

cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 

(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 

trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 

trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 

med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 

som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 

Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 

vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 

drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 

De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 

kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 

Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 

vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 

trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 

modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 

betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 

hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 

sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 

första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 

ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 

belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 

skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 

metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 

skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 

prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 

förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 

material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 

yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 

efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 

övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 

olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 

kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 

genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  

Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 

cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 

ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  

I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 

att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 

Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 

året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 

uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 

om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 

skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 

kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 

levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 

redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  

Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 

rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 

att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 

kan även skjutas framåt i tiden där Leksands kommun inte har ensam rådighet till exempel i direkt 

anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

 

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 

åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 

2. Leksand - Siljansnäs 

3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 

arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 

behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 

genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 

ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 

Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 

åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 

men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

En del mindre åtgärder ryms inom den årliga budgeten medan större projekt planeras med separat 

projektbudget.  

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 

har använts.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 

utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 

riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs  
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 

eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 

att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 

cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 

statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 

stråket i länstransportplanen.  

Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 

vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 

och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 

byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 

ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 

utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 

fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 

det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 

är längs en statlig väg. Alternativa dragning behöver utredas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat 

dialog med TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 

Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 

Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
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C12b 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3  

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 

prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 

(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 

ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 

Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 

projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 

vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 

därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 

kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 

åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 

ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 

ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2   

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2   

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 

bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 

mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 

sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 

trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 

funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts.  

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 

tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 

skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 

till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 

kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 

är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 

statliga vägområdet.  

Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 

Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 

statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 

byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 

många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
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sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 

prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 

varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 

skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -

Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 

den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3   

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen - 
Timmervägen 1.200.000 3   

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning Faluvägen-
Timmervägen till Sätra. 5.400.000 3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1   

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  

P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1  

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1  
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7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 

med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   

Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 

förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 

behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 

över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-

P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 

grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 

järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 

som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
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C31 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2   

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1  

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1   

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  

Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 

Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 

värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 

verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 

(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 

och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 

verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 

barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 

semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 

och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 

Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 

hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 

information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 

digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 

beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 

andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 

Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 

fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   

 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 

delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 

skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 

 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 

Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 

Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 

inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 

ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  

 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 

7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 

befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 

alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 

Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 

målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och vidare 
söder ut längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

 

 

7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 

Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 

riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1   
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7.7.5 Hotellbacken 
Hotellbacken byggs om och stängs av för genomfartstrafik. Oskyddade trafikanter kan ta sig fram 

genom en mindre park.  

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

 

7.7.6 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 

Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 

planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

 

 

7.7.7 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 

GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-

väg längs RV70 mot Insjön.   

 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.8 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 

en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 

Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

 

 

7.7.9 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 

Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   
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7.7.10 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 

planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 

även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 

arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-

väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 169 Dnr 2021/1151 

Föreskrifter avfall Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
 

Beslutsunderlag 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna - DVA’s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12 

Samhällsbyggandsutskottets beslut 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 

enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB. 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-12 

Referens 
Dnr 2021/1151    

Miljöenheten 
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av föreskrifter för avfallshantering, 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  

1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 
enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-10-12 
 

Referens 
Dnr 2021/1151 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna - DVA’s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12 

Slutligt beslut skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 
 

Leksands kommun 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2,  

Dnr 2014/1499 

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 161 

Reviderad av kommunstyrelsen 2021-xx-xx, § xxx 

 

Gul markering = ändring 

Grön markering = nytt 

Röd markering = tas bort 

Kommenterad [MLL1]: Kommunens avfallsansvar bestäms från 
1 augusti 2020 inte längre från begreppet hushållsavfall. I den 
gemensamma Dalamallen och i Avfall Sveriges mall för föreskrifter 
skriver man numer ”Föreskrifter om avfallshantering”. 

277



 

 

Föreskrifter om avfallshantering  

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering 

av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 

avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma 

rättvisa förutsättningar.   

Den 16 februari 2015 antog Leksands kommunfullmäktige beslut om att 

fastställa föreskrifterna. Föreskrifterna reviderades 2021-xx-xx. 

Kommunen ansvarar för att avfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken 

hämtas, transporteras bort och behandlas på bästa möjliga sätt för 

hälsa och miljö.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen; 

• kommunalt avfall,  

• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) 

hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och 

sammansättning liknar hushållsspillvatten,  

• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 

• bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet (gäller från 1 januari 2023). 

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för 

bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för kommunens 

avfallshantering. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar 

och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter 

träder i kraft 2015-04-01, då föreskrifter om avfallshantering för 

Leksands kommun fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26, 

upphör att gälla. Reviderade föreskrifter träder ikraft 2022-01-01. Beslut 

om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om 

avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat 

annat. 

Kommenterad [MLL2]: Ersätter ”hantering av hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL3]: Ändrat från 11 § 

Kommenterad [MLL4]: Tillägg om revidering 

Kommenterad [MLL5]: Nytt stycke vid revidering i enlighet 
med kommunens ansvar från och med 2020-08-01 

Kommenterad [MLL6]: Tillägg om revidering 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  

(1–2 §§) 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2020:614) 

• regleringar om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken 

• övriga författningar angående hantering av 

avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av de författningar som anges i första 

stycket gäller dessa föreskrifter om 

avfallshantering. 

DEFINITIONER 

2 § Termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR (3–8 §§) 
3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för 
insamlingen och behandlingen av avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen till det 
kommunala bolaget Leksand Vatten AB och 
Dala Vatten och Avfall AB (fortsättningsvis 
benämnt DVA) sköter driften.   
 
Smärre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av kommunstyrelsen.  
 
4 § DVA ansvarar för att hämtning sker vid 

fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 

överenskommen plats eller av 

Kommunstyrelsen (KS) anvisad plats. 

5 § Avgift tas ut i enlighet med gällande 

avfallstaxa.  

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter 

ansvarar Kommunstyrelsen (KS).  

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av DVA 

om inte annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till DVA 

respektive KS att utfärda råd och 

rekommendationer rörande:  

A. Sorteringsguide (DVA) 

B. Avfall från enskilda avloppsanläggningar 

(DVA och KS i samverkan)  

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 

transportvägar (DVA) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till 

föreskrifterna gemensamt med 

tillsynsmyndigheten (DVA och KS i 

samverkan) 

E. Guide för hemkompostering (KS) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR (9–14 §§) 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 

möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 

ska överlämnas till DVA för borttransport. 

Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot DVA gällande 

abonnemang och avgifter är alltid 

fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 

avfall under kommunalt ansvar normalt 

uppkommer, ska ha ett abonnemang. 

Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla 

abonnemang till DVA. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 

dessa inom sig utse en huvudman som 

 
1 Fastighetsinnehavare enligt 

Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 

fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter 

nyttjanderättshavare.  

Kommenterad [MLL8]: Ändrat från 2011:927 

Kommenterad [MLL9]: Ny hänvisning till bilaga 

Kommenterad [MLL10]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL11]: Ersätter DVAAB 

Kommenterad [MLL12]: Ändrat från utskottet för 
Samhällsbyggnad (SB) 
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ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  

DVA har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 

skilda platser där avfall under kommunalt 

ansvar normalt uppkommer ska abonnemang 

finnas för varje sådan plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 

som påverkar abonnemanget, 

avfallshanteringen eller annan ändring som 

berör abonnemang eller avfallshantering ska 

snarast meddelas DVA. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 

säkerställa att; 

• Den eller de som bor i eller är verksam på 

fastigheten i erforderlig omfattning 

informeras om gällande föreskrifter och 

regler för avfallshantering. 

• avfall under kommunalt ansvar sorteras 

enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, 

emballeras så att skada eller annan 

olägenhet inte uppkommer och lämnas till 

DVA eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, 

Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter.  

• Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den 

lätt kan tillslutas och att den inte blir så 

tung att det blir uppenbara svårigheter att 

flytta den. 

• DVA och entreprenören har tillträde till de 

utrymmen i fastigheten där arbetet ska 

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 

endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 

vid begäran om hämtning lämnas till DVA.  

• Installationer för avfallshantering såsom 

behållare, avfallsskåp och avfallsutrymmen 

i fastigheten sköts och underhålls så att 

hämtning underlättas.  

• Transport- och dragväg fram till 

behållarens hämtnings- och tömningsplats 

hålls i lättframkomligt skick. 

Transportvägen ska röjas från snö och 

hållas halkfri. Det är DVA som avgör när 

detta uppfyllts. 

• Väg och tomtmark som nyttjas vid 

hämtning dimensioneras och hålls i sådant 

skick att de är farbara för hämtningsfordon 

under av DVA planerad hämtningstid.  

 

13 § Om kraven i 12 § inte uppfylls och inte 

fastighetsägaren åtgärdar bristerna, eller det 

finns risk att olägenhet för människors hälsa 

och miljön uppstår, har DVA rätt att hämta 

avfallet mot en extra avgift för 

fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

DVA har rätt att i behållare utföra 

kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Behållare som anskaffas och ägs av 

fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 

hämtningssystem. Behållarens placering och 

utformning ska godkännas av DVA.  

15 § Samfällighet kan iträda sig 

fastighetsinnehavarens ansvar om 

anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 

stadgar medger detta. 

KÄRLAVFALL (16–19 §§) 

HÄMTNINGSOMRÅDEN 

16 § Kommunen är indelad i 

hämtningsområden, se bilaga 2. 

17 § Hämtning utförs, i den ordning som DVA 

bestämmer.  

HÄMTNINGSINTERVALL 

18 § Hämtning av kärlavfall utförs enligt nedan 

angivna bestämmelser: 

• Ordinarie hämtning sker varannan vecka 

av matavfall samt var fjärde vecka av 

brännbart restavfall året om. 

• Hos verksamheter med 

livsmedelshantering bör hämtning av 

matavfall ske varje vecka. 

• Från fritidshus sker hämtning normalt 

varannan vecka av matavfall samt var 

fjärde vecka av brännbart restavfall under 

perioden 1 maj till och med 30 september. 

Kommenterad [MLL13]: Tillägg i enlighet med nuvarande 
benämning 
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Hämtning utöver vad som anges i 

föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN 

19 § Fastighetsinnehavare kan efter DVAs 

godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning 

vid fastighetsgräns med ett gemensamt 

hämtställe. Samtliga fastighetsinnehavare ska 

vara överens om detta.  

Förutsättningarna för det gemensamma 

hämtstället regleras enligt avtal. 

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR (20–25 §§) 

SLAM 

20 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 

avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

21 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 

tömning enligt DVA lämnade anvisningar. 

DVA har rätt att lämna kvar vattenfasen i 

slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

22 § Tömning ska ske så ofta att god funktion 

upprätthålls. 

Hämtning av slam från slamavskiljare med 

ansluten WC ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och 

tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

Tömning av sluten tank ska ske minst vart 

tredje år.  

LATRIN 

23 § För latrin får endast behållare som 

godkänts av DVA användas. Latrinbehållare 

tillhandahålls av DVA mot särskild ersättning.  

Latrinkärl kan efter beställning hämtas vid 

fastigheten.  

FOSFORFÄLLOR  

24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 

jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 

som föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 

25 § Slam från minireningsverk ska tömmas 

minst en gång per år eller enligt intervall som 

föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE (26 §) 
26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

anläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att 

god funktion upprätthålls och att olägenhet för 

allmän VA-anläggning samt människors hälsa 

och miljö inte uppkommer.  

Tömning ska ske minst en gång per månad 

eller enligt överenskommelse med DVVAB 

(VA-avdelningen). 

Tömning ska ske genom DVAs försorg. 

TRÄDGÅRDSAVFALL (27 §) 
27 § Kompostering eller eldning av 

trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 

tillåten i hela kommunen under förutsättning att 

det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
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och det i övrigt inte strider mot författning eller 

eldningsförbud.  

ANMÄLNINGSÄRENDEN (28–34 

§§) 

GENERELLA REGLER 

28 § Anmälan kan ses som ett meddelande om 

ett visst sakförhållande. Bekräftelse delges 

anmälaren som kvittens på mottagen anmälan.  

Anmälan ska vara skriftlig och gälla 

fastighetsinnehavare.  

DELAT KÄRL 

29 § Upp till två fastighetsinnehavare kan få 

dela kärl. För delat kärl behållare krävs att 

parterna är överens, att bostadshusen är 

närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för 

villahushåll/fritidshus, samt att parterna har 

samma typ av hämtningsabonnemang.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL 
30 § Utsträckt hämtningsintervall till var 

åttonde vecka för brännbart restavfall kan 

anmälas till DVA. En förutsättning är att kraven 

i 12 § uppfylls.  

DVA gör löpande översyn om 

hämtningsintervallet kan kvarstå.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL 
31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst fyra månader 

för permanentbostäder och minst hela 

hämtningssäsongen för fritidshus.  

Begäran ska ha inkommit senast en månad 

innan avsedd uppehållsperiod för fastigheter 

som har sophämtning året runt eller före 1 april 

för fritidshus med sophämtning sommartid.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
32 § Matavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö. Komposteringen 

ska ske enligt KS anvisningar.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

33 § Latrinavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får 

omhändertas på den egna fastigheten om det 

kan ske utan olägenhet för människors hälsa 

och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

ANSÖKNINGSÄRENDEN (35–38 §§) 

GENERELLA REGLER 

35 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 

till KS.  

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och 

avse fastighetsinnehavare.  

Beviljande av dispens kräver att ingen 

olägenhet uppkommer för människors hälsa 

eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 

dispens. 

Dispenser ska vara tidsbegränsade.  

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 

avviker från beslutad dispens kan KS upphäva 

meddelat beslut.  

Kommenterad [MLL14]: Ersätter ”Gemensam behållare” 

Kommenterad [MLL15]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL16]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 

Kommenterad [MLL17]: Ändrat från ”max” 

Kommenterad [MLL18]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden.  
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
36 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan 

medges om det finns särskilda skäl och 

fastighetsinnehavaren kan visa att den själv 

kan ta hand om sitt brännbara restavfall och 

matavfall på ett sätt som är betryggande för 

människors hälsa och miljön. 

Beslut gäller upp till 3 år. 

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL SLAM 

37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från 

enskilda avloppsanläggningar kan medges om 

belastningen är låg.   

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot 

ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.  

Beslut om förlängt hämtningsintervall medges 

per kalenderår och gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
38 § Uppehåll i hämtning kan medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst ett år. Begäran 

ska ha inkommit senast en månad innan 

avsedd uppehållsperiod.  

Beslut om uppehåll medges per kalenderår 

och gäller upp till tre år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER 

KOMMUNALT ANSVAR (39–40 §§) 
39 § Den som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet där det uppstår annat avfall än 

avfall under kommunalt ansvar, ska på 

begäran lämna uppgifter till KS i fråga om 

avfallets art, sammansättning, mängd och 

hantering. 

40 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till 

Sverige för in eller säljer en förpackning eller 

en vara som är innesluten i en sådan 

förpackning, ska på begäran lämna uppgifter 

till KS i fråga om förpackningsavfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering. 

UTVECKLINGSARBETE (41 §) 
41 § DVA har rätt att i samråd med KS bedriva 

utvecklingsarbete för att uppfylla 

avfallsplanens intentioner vad gäller minskning 

av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. 

Arbetet kan innefatta exempelvis: 

• Hämtningsintervall 

• Gemensamma hämtställen 

Kommenterad [MLL19]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL20]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL21]: Tillägg som förtydligar, innebär ingen 
ändring i hur handläggning sker och beslut fattas.  

Kommenterad [MLL22]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL23]: Tillägg vid revidering 

Kommenterad [MLL24]: Tillägg som förtydligar, innebär ingen 
ändring i hur handläggning sker och beslut fattas. 

Kommenterad [MLL25]: Ersätter ”max” 
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Bilaga 1. Definitioner av avfall samt sorteringsanvisningar 

Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide (dalaavfall.se) samt anvisningar på 

återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna 

gärna till återbruk. 

AVFALLSSLAG DEFINITION OCH HANTERING 

Brännbart restavfall Brännbart restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 

förpackning, eller ingår i någon annan fraktion nedan, men som är brännbart 

och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.  

Brännbart restavfall läggs i soppåse i kärlet för brännbart restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 

får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. 

Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. Matavfall 

läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA och sedan i kärlet för matavfall.  

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis är för 

stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 

återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning i enlighet 

med tilläggstjänst som DVA erbjuder. På återvinningscentralen ska grovavfallet 

sorteras och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

• möbler och mattor  

• barnvagnar  

• pulkor och skidor 

• gräsklippare och trädgårdsslangar  

• isolering, porslin och keramik 

• trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper lämnas i de 

insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.  

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, lösningsmedel och 

avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral 

eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Deponi Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. Deponi lämnas på 

återvinningscentral eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Kommenterad [MLL26]: Ändring av rubrik 

Kommenterad [MLL27]: Ny instruktion/förtydligande 

Kommenterad [MLL28]: Ändring av rubrik 

Kommenterad [MLL29]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL30]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL31]: Ersätter hushållsavfall, förtydligande 

Kommenterad [MLL32]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL33]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL34]: Ersätter, kompletterar och förtydligar 
tidigare skrivning 

Kommenterad [MLL35]: Nytt med hänvisning till kommunens 
ansvar från och med 2022-01-01 

Kommenterad [MLL36]: Förtydigande 

Kommenterad [MLL37]: Stryks då detta ingår i grovavfall ovan 
och då begreppet ”deponi” inte längre används vid DVA:s 
återvinningscentraler 
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Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, elektriska 

produkter, förpackningar, läkemedel och radioaktiva produkter.  

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 

producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna bilaga).  

Förpackningar Förpackningar ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av 

producenterna.  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apoteket. 

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra elektriska 

produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och elektronikavfall 

lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos 

återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns hämtas vid fastighetsgräns efter 

beställning i enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. 

Fett Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt 

DVAs anvisningar. 

Animaliska biprodukter 

(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 

 

 

 

 

Kommenterad [MLL38]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL39]: Nytt, förtydligande  

Kommenterad [MLL40]: Nytt, förtydligande 
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BILAGA 2. HÄMTNINGSOMRÅDEN 
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Kontaktuppgifter 

Leksands kommun 

Telefon: 0247-800 00 

E-post: kommun@leksand.se 
Postadress: 793 80 Leksand 

Besöksadress: Torget 5 
www.leksand.se 

 

Dala Vatten och Avfall AB 

Telefon: 0247–44 100 

E-post: info@dvaab.se 

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand 

Besöksadress: Tallskogsvägen 1 

www.dalavattenavfall.se 

288



2021-09-23 15:38 E-post - Petrus Tengnér - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210920004.05 1/4

Sv: Revidering avfallsföreskrifter, vps

Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se>
Tis 2021-09-21 13:00
Till:  Miljöenheten <miljoenheten@leksand.se>
Kopia:  Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>

4 bifogade filer (2 MB)
Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 med kommentarer MLG 210921.pdf; Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4
utan kommentarer MLG 210921.doc; Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 utan kommentarer MLG 210921.pdf;
Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 med kommentarer MLG 210921.doc;

Hej!
 
Då kommer här en mer ”formell” begäran från mig/DVA om att Leksands kommun ska revidera
avfallsföreskrifterna.
 
 
Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering måste revideras inför 2022 med anledning av
följande:
 

Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte längre från begreppet
”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall under kommunalt ansvar”.
Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt lagrum avseende de revideringar
som har skett i Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).
2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och återvinning
övergår från 2022-01-01 till kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner av
avfall samt sorteringsanvisningar.
Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och förtydliganden gjorts.

 
Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka föreskrifternas principiella utformning och
kan därmed beslutas av Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna).
 
Revidering av föreskrifterna har gjorts av undertecknad i samarbete med miljöinspektörer från samtliga av
Dala Vatten och Avfalls ägarkommuner. Då föreskrifterna är kommunens styrande dokument måste
revideringen nu initieras av kommunen, jag vill därför be tjänstemännen på Miljöenheten att se till att
ärendet behandlas i Kommunstyrelsen i god tid för årsskiftet.
 
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg
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Från: Malin Liss Lundeberg  
Skickat: den 21 september 2021 12:05 
Till: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Jo, det står så i Vansbros förskrifter, jag ändrar, tack för snabbt svar!
 
Kom ihåg att ta lunch! 😉
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg

 

 
Från: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>  
Skickat: den 21 september 2021 12:04 
Till: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Ändra �ll KS. Står det inte så i Vansbros föreskri�er också? 
KS delegerar vissa beslut �ll utsko�et, och andra �ll oss handläggare.
Sedan får vi förtydliga i vår informa�on a� det är miljöenheten som �llsynar och handlägger
ärenden.
/ Petrus

Från: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Skickat: den 21 september 2021 12:00 
Till: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej Petrus,
 
Känner mig lite förvirrad, 😊 ska jag ändra till Kommunstyrelsen (KS) eller låta det fortsatt stå utskottet
för samhällsbyggnad (SB)?
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg
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Från: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>  
Skickat: den 21 september 2021 11:32 
Till: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej!
Det är ju KS som är den formella myndigheten, så låt det stå så. Samhällsbyggnad är e� utsko�. av
KS.
På förvaltningsnivå heter det dock "Sektor samhällsutveckling".
Nu omfa�as väl kommunens verksamheter sällan av den typ av ärenden som föreskri�erna gäller,
men jävsnämnden är myndighet när kommunen själv är sökande.
 
Ärendet är påbörjat inom kommunen för a� komma upp på KS i oktober (tror jag det är).
 
Med vänlig hälsning
 
Petrus Tengnér
miljöinspektör
Myndighetsavdelningen
0247-80206
petrus.tengner@leksand.se
 

 

Från: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Skickat: den 21 september 2021 10:36 
Till: Miljöenheten <miljoenheten@leksand.se>
Kopia: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej,
 
Jag vill be om återkoppling på turkosmarkerade avsnitt i förslag till reviderade avfallsföreskrifter.
 
Så fort jag har fått detta till mig kommer jag att göra de ändringar som behövs och skicka föreskrifterna
till er för att ni lyfter dessa till beslut om revidering i KS snarast möjligt innan årsskiftet.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg
Strateg Avfall
0247-44 1 32
dalavattenavfall.se
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VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Rättviks Kommun. Klicka
inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet
att innehållet är säkert.

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Rättviks Kommun. Klicka
inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet
att innehållet är säkert.
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Föreskrifter om avfallshantering  

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering 
av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 
avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma 
rättvisa förutsättningar.   

Den 16 februari 2015 antog Leksands kommunfullmäktige beslut om att 
fastställa föreskrifterna. Föreskrifterna reviderades 2021-xx-xx. 

Kommunen ansvarar för att avfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken hämtas, 
transporteras bort och behandlas på bästa möjliga sätt för hälsa och 
miljö.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen; 
 kommunalt avfall,  
 avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) 
hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten,  

 latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 
 bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet (gäller från 1 januari 2023). 

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för 
bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för kommunens 
avfallshantering. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar 
och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter 
träder i kraft 2015-04-01, då föreskrifter om avfallshantering för 
Leksands kommun fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26, 
upphör att gälla. Reviderade föreskrifter träder ikraft 2022-01-01. Beslut 
om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om 
avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat 
annat. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  
(1–2 §§) 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

 Miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614) 

 regleringar om avfallshantering i 
förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken 

 övriga författningar angående hantering av 
avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av de författningar som anges i första 
stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 

DEFINITIONER 
2 § Termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR (3–8 §§) 
3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för 
insamlingen och behandlingen av avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen till det 
kommunala bolaget Leksand Vatten AB och 
Dala Vatten och Avfall AB (fortsättningsvis 
benämnt DVA) sköter driften.   
 
Smärre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av kommunstyrelsen.  
 
4 § DVA ansvarar för att hämtning sker vid 
fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 
överenskommen plats eller av 
Kommunstyrelsen (KS) anvisad plats. 

5 § Avgift tas ut i enlighet med gällande 
avfallstaxa.  

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter 
ansvarar Kommunstyrelsen (KS).  

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av DVA 
om inte annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till DVA 
respektive KS att utfärda råd och 
rekommendationer rörande:  

A. Sorteringsguide (DVA) 
B. Avfall från enskilda avloppsanläggningar 

(DVA och KS i samverkan)  
C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 

transportvägar (DVA) 
D. Handläggning av ärenden kopplat till 

föreskrifterna gemensamt med 
tillsynsmyndigheten (DVA och KS i 
samverkan) 

E. Guide för hemkompostering (KS) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR (9–14 §§) 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 
möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 
ska överlämnas till DVA för borttransport. 
Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot DVA gällande 
abonnemang och avgifter är alltid 
fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 
avfall under kommunalt ansvar normalt 
uppkommer, ska ha ett abonnemang. 
Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla 
abonnemang till DVA. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 
dessa inom sig utse en huvudman som 

 
1 Fastighetsinnehavare enligt 
Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 
fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter 
nyttjanderättshavare.  
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ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  
DVA har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 
skilda platser där avfall under kommunalt 
ansvar normalt uppkommer ska abonnemang 
finnas för varje sådan plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 
som påverkar abonnemanget, 
avfallshanteringen eller annan ändring som 
berör abonnemang eller avfallshantering ska 
snarast meddelas DVA. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 
säkerställa att; 

 Den eller de som bor i eller är verksam på 
fastigheten i erforderlig omfattning 
informeras om gällande föreskrifter och 
regler för avfallshantering. 

 avfall under kommunalt ansvar sorteras 
enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, 
emballeras så att skada eller annan 
olägenhet inte uppkommer och lämnas till 
DVA eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, 
Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter.  

 Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den 
lätt kan tillslutas och att den inte blir så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att 
flytta den. 

 DVA och entreprenören har tillträde till de 
utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 
endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 
vid begäran om hämtning lämnas till DVA.  

 Installationer för avfallshantering såsom 
behållare, avfallsskåp och avfallsutrymmen 
i fastigheten sköts och underhålls så att 
hämtning underlättas.  

 Transport- och dragväg fram till 
behållarens hämtnings- och tömningsplats 
hålls i lättframkomligt skick. 
Transportvägen ska röjas från snö och 
hållas halkfri. Det är DVA som avgör när 
detta uppfyllts. 

 Väg och tomtmark som nyttjas vid 
hämtning dimensioneras och hålls i sådant 

skick att de är farbara för hämtningsfordon 
under av DVA planerad hämtningstid.  

 

13 § Om kraven i 12 § inte uppfylls och inte 
fastighetsägaren åtgärdar bristerna, eller det 
finns risk att olägenhet för människors hälsa 
och miljön uppstår, har DVA rätt att hämta 
avfallet mot en extra avgift för 
fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

DVA har rätt att i behållare utföra 
kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Behållare som anskaffas och ägs av 
fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 
hämtningssystem. Behållarens placering och 
utformning ska godkännas av DVA.  

15 § Samfällighet kan iträda sig 
fastighetsinnehavarens ansvar om 
anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 
stadgar medger detta. 

KÄRLAVFALL (16–19 §§) 

HÄMTNINGSOMRÅDEN 
16 § Kommunen är indelad i 
hämtningsområden, se bilaga 2. 

17 § Hämtning utförs, i den ordning som DVA 
bestämmer.  

HÄMTNINGSINTERVALL 
18 § Hämtning av kärlavfall utförs enligt nedan 
angivna bestämmelser: 

 Ordinarie hämtning sker varannan vecka 
av matavfall samt var fjärde vecka av 
brännbart restavfall året om. 

 Hos verksamheter med 
livsmedelshantering bör hämtning av 
matavfall ske varje vecka. 

 Från fritidshus sker hämtning normalt 
varannan vecka av matavfall samt var 
fjärde vecka av brännbart restavfall under 
perioden 1 maj till och med 30 september. 
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Hämtning utöver vad som anges i 
föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN 

19 § Fastighetsinnehavare kan efter DVAs 
godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning 
vid fastighetsgräns med ett gemensamt 
hämtställe. Samtliga fastighetsinnehavare ska 
vara överens om detta.  

Förutsättningarna för det gemensamma 
hämtstället regleras enligt avtal. 

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPS-
ANLÄGGNINGAR (20–25 §§) 

SLAM 
20 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll och att den töms så att avsedd 
funktion upprätthålls.  

21 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 
tömning enligt DVA lämnade anvisningar. 

DVA har rätt att lämna kvar vattenfasen i 
slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

22 § Tömning ska ske så ofta att god funktion 
upprätthålls. 

Hämtning av slam från slamavskiljare med 
ansluten WC ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och 
tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

Tömning av sluten tank ska ske minst vart 
tredje år.  

LATRIN 
23 § För latrin får endast behållare som 
godkänts av DVA användas. Latrinbehållare 
tillhandahålls av DVA mot särskild ersättning.  

Latrinkärl kan efter beställning hämtas vid 
fastigheten.  

FOSFORFÄLLOR  
24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 
som föreskrivits i gällande tillstånd för 
anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 
inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 
25 § Slam från minireningsverk ska tömmas 
minst en gång per år eller enligt intervall som 
föreskrivits i gällande tillstånd för 
anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 
inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE (26 §) 
26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
anläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll och att den töms så att avsedd 
funktion upprätthålls.  

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att 
god funktion upprätthålls och att olägenhet för 
allmän VA-anläggning samt människors hälsa 
och miljö inte uppkommer.  

Tömning ska ske minst en gång per månad 
eller enligt överenskommelse med DVVAB 
(VA-avdelningen). 

Tömning ska ske genom DVAs försorg. 

TRÄDGÅRDSAVFALL (27 §) 
27 § Kompostering eller eldning av 
trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 
tillåten i hela kommunen under förutsättning att 
det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
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och det i övrigt inte strider mot författning eller 
eldningsförbud.  

ANMÄLNINGSÄRENDEN (28–34 

§§) 

GENERELLA REGLER 
28 § Anmälan kan ses som ett meddelande om 
ett visst sakförhållande. Bekräftelse delges 
anmälaren som kvittens på mottagen anmälan.  

Anmälan ska vara skriftlig och gälla 
fastighetsinnehavare.  

DELAT KÄRL 
29 § Upp till två fastighetsinnehavare kan få 
dela kärl. För delat kärl behållare krävs att 
parterna är överens, att bostadshusen är 
närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för 
villahushåll/fritidshus, samt att parterna har 
samma typ av hämtningsabonnemang.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL 
30 § Utsträckt hämtningsintervall till var 
åttonde vecka för brännbart restavfall kan 
anmälas till DVA. En förutsättning är att kraven 
i 12 § uppfylls.  

DVA gör löpande översyn om 
hämtningsintervallet kan kvarstå.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL 
31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst fyra månader 
för permanentbostäder och minst hela 
hämtningssäsongen för fritidshus.  

Begäran ska ha inkommit senast en månad 
innan avsedd uppehållsperiod för fastigheter 
som har sophämtning året runt eller före 1 april 
för fritidshus med sophämtning sommartid.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
32 § Matavfall får komposteras på den egna 
fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Komposteringen 
ska ske enligt KS anvisningar.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

33 § Latrinavfall får komposteras på den egna 
fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får 
omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa 
och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

ANSÖKNINGSÄRENDEN (35–38 §§) 

GENERELLA REGLER 
35 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 
till KS.  

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och 
avse fastighetsinnehavare.  

Beviljande av dispens kräver att ingen 
olägenhet uppkommer för människors hälsa 
eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 
dispens. 

Dispenser ska vara tidsbegränsade.  

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 
avviker från beslutad dispens kan KS upphäva 
meddelat beslut.  
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
36 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan 
medges om det finns särskilda skäl och 
fastighetsinnehavaren kan visa att den själv 
kan ta hand om sitt brännbara restavfall och 
matavfall på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön. 

Beslut gäller upp till 3 år. 

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL SLAM 
37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från 
enskilda avloppsanläggningar kan medges om 
belastningen är låg.   

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot 
ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.  

Beslut om förlängt hämtningsintervall medges 
per kalenderår och gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
38 § Uppehåll i hämtning kan medges om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst ett år. Begäran 
ska ha inkommit senast en månad innan 
avsedd uppehållsperiod.  

Beslut om uppehåll medges per kalenderår 
och gäller upp till tre år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER 

KOMMUNALT ANSVAR (39–40 §§) 
39 § Den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar, ska på 
begäran lämna uppgifter till KS i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och 
hantering. 

40 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till 
Sverige för in eller säljer en förpackning eller 
en vara som är innesluten i en sådan 
förpackning, ska på begäran lämna uppgifter 

till KS i fråga om förpackningsavfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering. 

UTVECKLINGSARBETE (41 §) 
41 § DVA har rätt att i samråd med KS bedriva 
utvecklingsarbete för att uppfylla 
avfallsplanens intentioner vad gäller minskning 
av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. 
Arbetet kan innefatta exempelvis: 

 Hämtningsintervall 
 Gemensamma hämtställen 
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Bilaga 1. Definitioner av avfall samt sorteringsanvisningar 

Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide (dalaavfall.se) samt anvisningar på 
återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna gärna 
till återbruk. 

AVFALLSSLAG DEFINITION OCH HANTERING 

Brännbart restavfall Brännbart restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 
förpackning, eller ingår i någon annan fraktion nedan, men som är brännbart 
och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.  

Brännbart restavfall läggs i soppåse i kärlet för brännbart restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 
får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller 
dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. 
Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. Matavfall 
läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA och sedan i kärlet för matavfall.  

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis är för 
stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning i 
enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. På återvinningscentralen ska 
grovavfallet sorteras och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

 möbler och mattor  

 barnvagnar  

 pulkor och skidor 

 gräsklippare och trädgårdsslangar  

 isolering, porslin och keramik 

 trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper lämnas i 
de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.  

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, lösningsmedel och 
avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral 
eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, elektriska 
produkter, förpackningar, läkemedel och radioaktiva produkter.  

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 
producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna bilaga).  
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Förpackningar Förpackningar ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av 
producenterna.  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apoteket. 

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra elektriska 
produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och elektronikavfall 
lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos 
återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns hämtas vid fastighetsgräns 
efter beställning i enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. 

Fett Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt 
DVAs anvisningar. 

Animaliska biprodukter 
(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 
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Föreskrifter om avfallshantering för Leksands kommun 
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BILAGA 2. HÄMTNINGSOMRÅDEN 
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Kontaktuppgifter 

Leksands kommun 
Telefon: 0247-800 00 
E-post: kommun@leksand.se 
Postadress: 793 80 Leksand 
Besöksadress: Torget 5 
www.leksand.se 
 

Dala Vatten och Avfall AB 
Telefon: 0247–44 100 
E-post: info@dvaab.se 
Postadress: Box 234, 793 25 Leksand 
Besöksadress: Tallskogsvägen 1 
www.dalavattenavfall.se

304



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 42 Dnr 2021/1123 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barns och ungas hälsa 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende 
barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade 
överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras, samtidigt som det 
fanns ett flertal andra styrdokument avseende samverkan kring barns och 
ungas hälsa. Dessa överlappade delvis varandra eller var obsoleta. I mars 
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid 
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och 
regionen.  
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola, 
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och 
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten. 
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt. Överenskommelsen 
har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid huvuddelen av 
lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen.  
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region 
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att 
utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och 
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.  
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på 
sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
beslut om rekommendation.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till 
välfärdsrådets beslut att rekommendera kommunerna och regionerna till en 
sammanslagen överenskommelse på regional nivå utifrån att tydligheten 
gällande de olika överenskommelserna säkerställs i en samlad 
överenskommelse. Vilket leder till en stärkt utveckling av en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

 
  

Socialutskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10 
Underlag för rekommendationen, daterat 2021-08-19  
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas 
hälsa, daterad 2021-08-18 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta rekommendationen från Välfärdsrådet gällande 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta en lokal överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

2021-09-10 Referens 
Dnr 2021/1123  

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback, Socialchef  
 

 
 

 
 

Utbildningssektorn 
 
 
 
Carin Fredlin, Utbildningschef 
  

 

Remiss avseende – Länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa mellan Dalarnas kommuner och Region Dalarna  

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende 
barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade 
överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras, samtidigt som det 
fanns ett flertal andra styrdokument avseende samverkan kring barns och 
ungas hälsa. Dessa överlappade delvis varandra eller var obsoleta. I mars 
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid 
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och 
regionen.  
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola, 
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och 
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten. 
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt. Överenskommelsen 
har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid huvuddelen av 
lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen.  
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region 
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att 
utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och 
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.  
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på 
sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
beslut om rekommendation.  

Sektorernas bedömning 
Sociala sektorn och utbildningssektorn ställer sig bakom förslaget till 
välfärdsrådets beslut att rekommendera kommunerna och regionerna till en 
sammanslagen överenskommelse på regional nivå utifrån att tydligheten 
gällande de olika överenskommelserna säkerställs i en samlad 
överenskommelse. Vilket leder till en stärkt utveckling av en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av 
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Leksands kommun 

Datum 

2021-09-10 
 

Referens 

Dnr 2021/1123 
Sida 

2(2) 

hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. Det stärker även det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av befintliga lokala överenskommelser.  

Förslag till beslut 
1. Anta rekommendationen från Välfärdsrådet gällande 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och 
ungas hälsa. 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-10 
Underlag för rekommendationen, daterat 2021-08-19  
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas 
hälsa, daterad 2021-08-18 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Region Dalarna avdelningen för Hälsa och Välfärd via länk  
 
 
 

308



 

 
(Sida 1 av 4) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Underlag för rekommendation 
Datum: 2021- 08-19 
Dnr: RD20/04734 

 

 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och 
ungas hälsa 

Välfärdsrådet beslutar att rekommendera kommunerna och regionen:   

att godkänna Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas 
hälsa. 

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

   
Sammanfattning 

I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende barns 
och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den lagstadgade 
överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras, samtidigt som det fanns ett 
flertal andra styrdokument avseende samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa 
överlappade delvis varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett 
uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp 
nominerades av kommunerna och regionen.  
 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola, elevhälsa, BUM, 
BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och ungdomsmottagning. Till arbetet har 
även referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika 
sätt.  
 
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid 
huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen. 
 
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region Dalarnas 
hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att utveckla en  
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög 
kvalitet för barn, unga och unga vuxna. 
 
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022. 
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på 
sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets beslut om 
rekommendation. 
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(Sida 2 av 4) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Underlag för rekommendation 
Datum: 2021- 08-19 
Dnr: RD20/04734 

 

 

 

 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget  
 
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin barndom 
och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i kontakt med 
mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården (BHV). Vidare 
möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan, elevhälsan, gymnasieskolan, 
vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen för barn och unga/SBU 
ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH) och vid behov habiliteringen (HAB), 
barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera 
aktörer i samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver ses 
i ett helhetsperspektiv. 
 
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser för separata 
verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny och bredare 
överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner om samverkan 
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett helhetsperspektiv. Överenskommelsen 
gäller såväl fysisk som psykisk hälsa och ett främjande, förebyggande som 
behandlande perspektiv, från basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja 
den regionala och lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa. 
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med 24 år. 
 
Syftet med överenskommelsen är: 

 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region, gällande barns 
och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i förekommande fall deras 
vårdnadshavare, upplever att de får ett adekvat, snabbt och sammanhållet stöd 
utifrån behov. 

 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som 
förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns och 
ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose individens behov av stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidens- och 
erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen. 

 
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad, 
personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga 
och unga vuxna. 
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(Sida 3 av 4) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Underlag för rekommendation 
Datum: 2021- 08-19 
Dnr: RD20/04734 

 

 

 

 
Målgruppen för överenskommelsen är: 

 Alla barn upp till och med 17 år. 

 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning. 

 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån 
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag. 

 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp. 
 
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet 
liksom barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning, har kommuner 
och region en lagstadgad skyldighet att ingå överenskommelser om samverkan. 
 
Målen med överenskommelsen är: 

 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska säkerställas i 
hela länet. 

 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med barn, unga 
och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som vid indikerat 
behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt hjälp i rätt tid. 

 att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad 
kunskap om dennes hela levnadssituation. 

 att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering av 
lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun gällande barn, 
unga och unga vuxna. 

 
En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en tydlig 
struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen gällande barn, unga 
och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och tjänstemannanivå. 
 
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya överenskommelse: 

 ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna, 
Barn och unga, 0 t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk 
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31. 

 ”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig fr.o.m. 
2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31. 
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(Sida 4 av 4) 

 
 

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 

 

Underlag för rekommendation 
Datum: 2021- 08-19 
Dnr: RD20/04734 

 

 

 

Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av avsnitt 6 i 
överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin vid 
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”. 
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst, BVC, förskola 

och skola.  
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn som placeras 

med [stöd av SoL/LVU]”.  
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.  
 
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade ansvarsområden 
enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan utvecklas och genomföras 
utifrån bästa tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, 
professionell erfarenhet och den enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare 
utgör den regionala samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram 
lokala samverkansöverenskommelser inom varje kommun. 
 
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i Dalarna och 
Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse avseende barns 
och ungas hälsa skulle tas fram. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av 
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades av 
kommunerna och regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från 
socialtjänst, skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och 
ungdomsmottagning. Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i 
arbetet har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd samt 
att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex olika kommuner i 
Dalarna.  Den regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS Dalarna har varit ett stöd 
i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå med kunskapsstyrning inom socialtjänst och 
hälso- och sjukvård samt med att stödja samverkan mellan länets femton kommuner 
och Region Dalarna. RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region 
Dalarna.  
 
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser varvid 
huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i överenskommelsen. 
 
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022. 
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen på 
sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets beslut om 
rekommendation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 61 Dnr 2021/1148 

Anmälan om motion från Vänsterpartiet - Dags att 
förbättra förskola och grundskolans ledning- och 
styrningsorganisation. 

Beskrivning av ärendet 
Yvonne Ineteg (V) har inkommit med en motion om att det är dags att 
förbättra förskola och grundskolans lednings- och styrningsorganisation. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-09-14 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Dags att förbättra förskola och grundskolans ledning- och 
styrningsorganisation. 

 

I nuvarande läge finns ingen strukturerad arbetsordning för en 
kommunikativ styrkedja utifrån Skolverkets direktiv för dialog mellan 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga.  

I vår lilla kommun är tjänstemannaledningen indelad i tre led: rektor, avd 
chef och skolchef. Det är som om man upprättat vattentäta skott mellan 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga rektorer. Vid samtal med 
personal inom förskola och skola påtalar man att ”ni fattar en massa 
beslut men ni har ju ingen aning om hur vi jobbar”.  

Enligt Skolverkets undersökningar är det tydligt att framgångsrika 
skolkommuner har väl utvecklade kommunikations- och 
uppföljningssystem i en styrkedja. Denna sammanhållande kedja 
sträcker sig från beslutsfattande politiker till förskolans och skolans 
personal.    

Skolverket har kritiserat Leksands kommun angående avsaknad av 
kommunikation mellan beslutsfattande utskott och 
verksamhetsansvariga rektorer och deras verksamheter. Kritiken har 
även tydliggjorts i skrivelse från rektorer och i personalenkäter från 
förskolor och grundskolor. 

I Utbildningsutskottet har det också framkommit en tydlig frustration från 
ledamöter om att ”vara steget efter” när det gäller bl a 
budgetöverskridande eller organisationsförändringar som lett till 
överraskande komplikationer, ett tydligt exempel är flytt av åk 7-9 från 
Åkerö skola till Sammilsdalsskolan   

Skolverket anger i sina direktiv: 
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”Styrkedjan som ska säkra kvalitet” 

”En fungerande styrkedja på lokal nivå är en nödvändig förutsättning för 
att nå de nationella målen för skolan” 

”För att styrkedjan ska fungera måste huvudmannen, rektorer och lärare 
ta ansvar för att deras delar fungerar, men också för att skapa och stärka 
det som håller samman kedjan. En kedja består av personer, men främst 
åtgärder som måste genomföras på olika nivåer från huvudmannens 
strategiska arbete till lärarens insatser i klassen” 

 

Vänsterpartiet yrkar: 

- att utreda om Utbildningsutskottets ansvarsområde har den 
optimalt mest effektiva och kostnadsmässigt bästa styr- och 
ledningsorganisationen, för att efterleva alla lagar och 
förordningar som gäller för Huvudman med verksamhets- och 
arbetsmiljöansvar. 
 

- att ge t ex Högskolan Dalarna i uppdrag om att utföra denna 
utredning och på detta sätt utöka samverkan med Högskolan 
Dalarna. 
 

210914 

Yvonne Ineteg, 

Vänsterpartiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 60 Dnr 2021/1127 

Anmälan om motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna 

Beskrivning av ärendet 
Jimmy Karlsson, (BP) har inkommit med en motion gällande överlämnandet 
av de enskilda vägarna. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2021-09-07 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   
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§ 104 Dnr 2021/1190 

Vänortsförbindelser Leksand-Tobetsu 35 år 

Beskrivning av ärendet 
Leksand och Tobetsu har varit vänorter i 35 år 2022. Under den här tiden har 
vänortsrelationen uppmärksammats extra vart femte år med någon form av 
besök och jubileumsevenemang. De två vänorterna har turats om att vara 
värd för detta. Ambitionsnivån har varit olika hög genom åren från mindre 
delegationer som träffats till evenemang med hundratals deltagare och bred 
representation från respektive ort. År 2022 är det enligt turordningen 
Leksand som står som värdkommun. Leksand. Tobetsu och Leksand har 
också haft ett årligt utbyte av gymnasieelever samt påbörjat ett utbyte av 
tjänstepersoner.  
 
Pandemin och dess konsekvenser för fysiska möten och ekonomi har gjort 
att Tobetsu ställt frågan till Leksand om jubileumsevenemanget kan skjutas 
fram fem år och ungdomsutbytet ett år. Tobetsu vill samtidigt inleda en 
diskussion om hur det framtida utbytet kan utvecklas på andra sätt trots 
rådande omständigheter.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbytet med Tobetsu har haft flera positiva effekter för Leksands kommun 
gällande etableringar som stärkt näringsliv och kulturliv. Leksand har 
uppmärksammats av bl.a. Japans utrikesdepartement för att kommunen 
bidragit till att stärka kontakterna mellan Sverige och Japan. Idag finns i 
kommunen bl.a. det japanska företaget Tomoku Hus AB med lokala 
underleverantörer, Japansk Filmfestival, Siljan-Japanstiftelsen med 
representanter från kommun och näringsliv som delar ut stipendier i syfte att 
utveckla kontakterna mellan Siljansområdet och Japan, möjlighet att läsa 
japanska på gymnasienivå samt möjlighet för japanska studenter att utbilda 
sig på Leksands Folkhögskola och Sätergläntan. Ett av Japans populäraste 
reseprogram har visat upp Leksand som besöksmål och innan pandemin har 
Leksand funnits med i reseutbudet hos en av Japans största researrangörer.  
 
Omvärldsfaktorer 
Omvärldsfaktorer som spelar en stark roll är å ena sidan Agenda 2030 som 
uppmuntrar internationellt utbyte som genomförs på ett hållbart sätt, å andra 
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sidan en osäkerhet om kommande pandemiläge samt begränsade ekonomiska 
resurser i de båda kommunerna.  
 
Tobetsu och Leksand har påbörjat en diskussion om hur utbytet kan fortsätta 
att stärkas trots rådande utmaningar. Den idé som diskuteras nu och som 
ligger till grund för detta förslag är att år 2022 blir ett nystartsår. Under 2022 
skulle kommunerna, istället för ett traditionsenligt jubileumsfirande, stärka 
relationerna genom i huvudsak digitala möten, utvärdera vad vänortskapet 
har bidragit med hittills för våra samhällen och invånare samt diskutera 
framtida inriktning för ett fortsatta utbyte samt möjlighet att stötta varandra 
kunskaps- och erfarenhetsmässigt i gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
Idén i stort är fler mindre möten, gärna digitala samt att större 
jubileumsevenemang med genomförs med 10-års-intervaller.  
 
Syften med aktiviteterna 
1. Stärka och bredda kontakterna mellan Tobetsu och Leksand med särskilt 
    fokus på ungdomar, kommunala verksamheter, näringsliv och kulturliv. 
2. Stärka bilden av Leksand som ett centrum för japansk-svenskt utbyte och 
    en attraktiv plats för boende, besök och etablering. 
3. Bidra till att båda kommunerna står bättre rustade att hantera  
    gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
 
Tema år 2022: 
- Leksands relationer med Tobetsu och Japan – återblick, nuläge och 

framtidsvision 
- Pandemins effekter på våra samhällen – ett utbyte av erfarenheter och 

kunskap 

Målgrupper  
Kommunledning, medarbetare, ungdomar, kulturliv, fritidssektor, näringsliv, 
invånare som bidragit till utbytet, allmänhet, Högskolan Dalarna, Japans 
ambassad i Sverige och Sveriges ambassad i Japan. 
 
Aktiviteter  
Dokumentation och utställning  
En bok och en utställning som beskriver Leksand och Tobetsus 35-åriga 
vänortsrelation och vad den inneburit för kommunen och invånare som 
deltagit i utbytet färdigställs.  
 
Digitalt besök i vänortskommunen 
Båda orter bjuder in till ett digitalt evenemang där kommunen presenteras 
och en kulturaktivitet genomförs. Intervjuer och hälsningar 
genomförs/skickas från personer som bidragit till det 35-åriga utbytet.  
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Digitalt utbyte ungdomar: 
I stället för ett fysiskt utbyte år 2022 erbjuder kommunerna hjälp till 
ungdomar att mötas digitalt och skapa eller dela med sig av ett fritidsintresse 
samt öva på sin japanska/engelska/svenska. Det finns t.ex. ett intresse av en 
gemensam dramagrupp som kan ske inom ramen för skapande skola med 
digital planering och övning under ett år. 
 
Digitalt studiebesök kommunens verksamhet:  
Medarbetare från en verksamhet deltar i ett virtuellt studiebesök i 
vänortskommunen. 
 
Japansk Filmfestival 2022 - Leksand som svensk-japansk mötesplats 
Leksands kommun stödjer evenemanget Japansk Filmfestival 2022 
ekonomiskt, deltar i det nätverk av aktörer som planerar kringarrangemang 
till filmfestivalen samt bidrar med ett kringarrangemang i form av ovan 
nämnda utställning med boksläpp. Eventuellt kan även en visning av 
Leksand som boende- och näringslivsort genomföras för intresserade 
företagare som besöker festivalen. 
 
Gemensam kommunutveckling: Erfarenheter av pandemins effekter  
Möjligheten undersöks om det är möjligt att få forskare från Högskolan 
Dalarna och en japansk motsvarighet att beskriva läget i de två orterna och 
dela med sig på en konferens som sänds digitalt på svenska och japanska 
 
Framtida utbyte 
Kommunerna diskuterar det framtida utbytet via mailkontakter under året. 
Gemensamma projektidéer mellan Tobestu och Leksand samt i nätverket 
kring Japansk-Filmfestival skapas och externa medel söks för framtida 
utbytesprojekt enligt önskemål som framkommer under årets diskussioner. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-20 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag till relationsstärkande aktiviteter mellan Tobetsu och 

Leksand enligt förslaget.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef verksamhetsstöd och service Maria Bond 
Sektorchef utbildning Carin Fredlin 
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Projektsamordnare utbildning Lena Ryen-Laxton för vidarebefordran till 
Tobetsu stad. 
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Lena Ryen-Laxton, 80 377 
lena.ryen@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Leksand Tobetsu 35 år – förslag på utbytesaktiviteter 
2022  

Beskrivning av ärendet 
Leksand och Tobetsu har varit vänorter i 35 år 2022. Under den här tiden har 
vänortsrelationen uppmärksammats extra vart femte år med någon form av 
besök och jubileumsevenemang. De två vänorterna har turats om att vara 
värd för detta. Ambitionsnivån har varit olika hög genom åren från mindre 
delegationer som träffats till evenemang med hundratals deltagare och bred 
representation från respektive ort. År 2022 är det enligt turordningen 
Leksand som står som värdkommun. Leksand. Tobetsu och Leksand har 
också haft ett årligt utbyte av gymnasieelever samt påbörjat ett utbyte av 
tjänstepersoner.  
 
Pandemin och dess konsekvenser för fysiska möten och ekonomi har gjort 
att Tobetsu ställt frågan till Leksand om jubileumsevenemanget kan skjutas 
fram fem år och ungdomsutbytet ett år. Tobetsu vill samtidigt inleda en 
diskussion om hur det framtida utbytet kan utvecklas på andra sätt trots 
rådande omständigheter.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbytet med Tobetsu har haft flera positiva effekter för Leksands kommun 
gällande etableringar som stärkt näringsliv och kulturliv. Leksand har 
uppmärksammats av bl.a. Japans utrikesdepartement för att kommunen 
bidragit till att stärka kontakterna mellan Sverige och Japan. Idag finns i 
kommunen bl.a. det japanska företaget Tomoku Hus AB med lokala 
underleverantörer, Japansk Filmfestival, Siljan-Japanstiftelsen med 
representanter från kommun och näringsliv som delar ut stipendier i syfte att 
utveckla kontakterna mellan Siljansområdet och Japan, möjlighet att läsa 
japanska på gymnasienivå samt möjlighet för japanska studenter att utbilda 
sig på Leksands Folkhögskola och Sätergläntan. Ett av Japans populäraste 
reseprogram har visat upp Leksand som besöksmål och innan pandemin har 
Leksand funnits med i reseutbudet hos en av Japans största researrangörer.  
 
Omvärldsfaktorer 
Omvärldsfaktorer som spelar en stark roll är å ena sidan Agenda 2030 som 
uppmuntrar internationellt utbyte som genomförs på ett hållbart sätt, å andra 
sidan en osäkerhet om kommande pandemiläge samt begränsade ekonomiska 
resurser i de båda kommunerna.  
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Tobetsu och Leksand har påbörjat en diskussion om hur utbytet kan fortsätta 
att stärkas trots rådande utmaningar. Den idé som diskuteras nu och som 
ligger till grund för detta förslag är att år 2022 blir ett nystartsår. Under 2022 
skulle kommunerna, istället för ett traditionsenligt jubileumsfirande, stärka 
relationerna genom i huvudsak digitala möten, utvärdera vad vänortskapet 
har bidragit med hittills för våra samhällen och invånare samt diskutera 
framtida inriktning för ett fortsatta utbyte samt möjlighet att stötta varandra 
kunskaps- och erfarenhetsmässigt i gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
Idén i stort är fler mindre möten, gärna digitala samt att större 
jubileumsevenemang med genomförs med 10-års-intervaller.  
 
Syften med aktiviteterna 
1. Stärka och bredda kontakterna mellan Tobetsu och Leksand med särskilt 
    fokus på ungdomar, kommunala verksamheter, näringsliv och kulturliv. 
2. Stärka bilden av Leksand som ett centrum för japansk-svenskt utbyte och 
    en attraktiv plats för boende, besök och etablering. 
3. Bidra till att båda kommunerna står bättre rustade att hantera  
    gemensamma hållbarhetsutmaningar. 
 
Tema år 2022: 
- Leksands relationer med Tobetsu och Japan – återblick, nuläge och 

framtidsvision 
- Pandemins effekter på våra samhällen – ett utbyte av erfarenheter och 

kunskap 

Målgrupper  
Kommunledning, medarbetare, ungdomar, kulturliv, fritidssektor, näringsliv, 
invånare som bidragit till utbytet, allmänhet, Högskolan Dalarna, Japans 
ambassad i Sverige och Sveriges ambassad i Japan. 
 
Aktiviteter  
Dokumentation och utställning  
En bok och en utställning som beskriver Leksand och Tobetsus 35-åriga 
vänortsrelation och vad den inneburit för kommunen och invånare som 
deltagit i utbytet färdigställs.  
 
Digitalt besök i vänortskommunen 
Båda orter bjuder in till ett digitalt evenemang där kommunen presenteras 
och en kulturaktivitet genomförs. Intervjuer och hälsningar 
genomförs/skickas från personer som bidragit till det 35-åriga utbytet.  
 
Digitalt utbyte ungdomar: 
I stället för ett fysiskt utbyte år 2022 erbjuder kommunerna hjälp till 
ungdomar att mötas digitalt och skapa eller dela med sig av ett fritidsintresse 
samt öva på sin japanska/engelska/svenska. Det finns t.ex. ett intresse av en 
gemensam dramagrupp som kan ske inom ramen för skapande skola med 
digital planering och övning under ett år. 
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Digitalt studiebesök kommunens verksamhet:  
Medarbetare från en verksamhet deltar i ett virtuellt studiebesök i 
vänortskommunen. 
 
Japansk Filmfestival 2022 - Leksand som svensk-japansk mötesplats 
Leksands kommun stödjer evenemanget Japansk Filmfestival 2022 
ekonomiskt, deltar i det nätverk av aktörer som planerar kringarrangemang 
till filmfestivalen samt bidrar med ett kringarrangemang i form av ovan 
nämnda utställning med boksläpp. Eventuellt kan även en visning av 
Leksand som boende- och näringslivsort genomföras för intresserade 
företagare som besöker festivalen. 
 
Gemensam kommunutveckling: Erfarenheter av pandemins effekter  
Möjligheten undersöks om det är möjligt att få forskare från Högskolan 
Dalarna och en japansk motsvarighet att beskriva läget i de två orterna och 
dela med sig på en konferens som sänds digitalt på svenska och japanska 
 
Framtida utbyte 
Kommunerna diskuterar det framtida utbytet via mailkontakter under året. 
Gemensamma projektidéer mellan Tobestu och Leksand samt i nätverket 
kring Japansk-Filmfestival skapas och externa medel söks för framtida 
utbytesprojekt enligt önskemål som framkommer under årets diskussioner. 
 

Finansiering 
Leksands kommun: 
- tid projektsamordning 20 %, 1 år, 2022,  
  inkl. uppdrag att ansöka om externa projektmedel för framtida  
  utbytesprojekt Leksand/Tobetsu/Japan.   
- ekonomiskt bidrag Japansk Filmfestival, 50 tkr 
- videoinspelningar, tolkning och streaming , 70 tkr 
- del av utställning/dokumentation 30 tkr 
    
Projektansvar för delaktivitet som kan genomföras inom ordinarie tjänster 
gällande: 
Kulturevenemang -kulturchef 
Planering och genomförande utställning – kultursekreterare med kollegor 
Planering och genomförande dramautbyte – dramapedagog/rektor 
 
Ytterligare hjälp kan även komma att behövas i form av punktinsatser från  
t.ex. kommunikationsavdelning, ekonomiavdelning, näringslivsavdelning, 
Leksand gymnasium och verksamhet som önskar genomföra studiebesök. 
 
Detta förhåller sig till budget 2022 på följande sätt xxxxxx.  
 
Extern finansiering: 
Klart: Del av bokproduktion (Siljan-Japanstiftelsen) 30 tkr. 

Förslag till beslut 
Anta förslag till relationsstärkande aktiviteter mellan Tobetsu och Leksand 
enligt förslaget.  
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
- 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorschef verksamhetsstöd och service Maria Bond 
Sektorschef utbildning Carin Fredlin 
Projektsamordnare utbildning Lena Ryen-Laxton för vidarebefordran till 
Tobetsu stad. 
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§ 105 Dnr 2021/800 

Remiss av SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter 
med mera - återrapportering svar 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Justitiedepartementet att lämna ett 
yttrande gällande SOU 2021:38 ”En ny lag om ordningsvakter m.m.”  
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sitt remissvar att de tillstyrker 
förslagen i promemorian men har två övergripande synpunkter:  
 
1. Att utvidga användningsområdet för ordningsvakter att även främja trygghet 
ger kommuner och regioner större möjlighet att anlita ordningsvakter. Det är 
dock Polismyndigheten som har i uppdrag att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet.  

2. Den nya lagstiftningen måste gå att praktisera tillsammans med 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Säkerhet- och beredskapsgruppen föreslår att Leksands kommun ska ställa sig 
bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 
2021:38). 

Beslutsunderlag 
 SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 

2021:38)  
 Remiss ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)” 
 Ordförandebeslut fattat 2021-10-06 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunikation- och beredskapschef Kristina Backlund 
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Remissvar SOU 2021:38 ”En ny lag av ordningsvakter m.m.” 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Justitiedepartementet att lämna 

ett yttrande gällande SOU 2021:38 ”En ny lag om ordningsvakter m.m.” 

Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sitt remissvar att de tillstyrker 

förslagen i promemorian men har två övergripande synpunkter: 

 

1. Att utvidga användningsområdet för ordningsvakter att även främja 

trygghet ger kommuner och regioner större möjlighet att anlita 

ordningsvakter. Det är dock Polismyndigheten som har i uppdrag att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet.  

 

2. Den nya lagstiftningen måste gå att praktisera tillsammans med 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter. 

Bedömning 

Säkerhet- och beredskapsgruppen föreslår att Leksands kommun ska ställa 

sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. 

(SOU 2021:38). 

Förslag till beslut 

1. Ställa sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om 

ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)”. 

Beslutsunderlag 
SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 

2021:38) 

Remiss ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)” 

 

 

 

 

Ordförandebeslut - remissvar SOU 202138
(Signerat, SHA-256 DDDCD507C2B3E23CDF379615253AA9CC5BA702792FA3B0BF4709EFD9EE30FC4C)
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Beslut 

1. Anta remissvaret att ställa sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En 

ny lag om ordningsvakter m.m. ”(SOU 2021:38)” som 

kommunstyrelsens. 

 

 

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

Kristina Backlund, kommunikations- och beredskapschef 
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Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

 Delegeringsbeslut bostadsanpassning september 2021. 

 Delegeringsbeslut miljö, september 2021. 
Trafikärenden 

 Delegeringsbeslut trafik, september 2021 
Kultur 

 Delegeringsbeslut kulturavdelningen september 2021 
Övrigt 

 Delegeringsbeslut mark och exploateringsingenjör september 202 

 Delegeringsbeslut näringsliv september 2021. 
 
Utbildningssektorn 

 Delegeringsbeslut avdelningschef grundskolan – beviljad skolgång i 
annan kommun 1/2020 – 8/2020 

 Delegeringsbeslut avdelningschef grundskolan – beviljad skolgång i 
annan kommun 1/2021 - 13/2021 

 

Utskotten 
 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-09-21 
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 Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2021-10-19 

 Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-09-23 

 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-04 

 Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2021-10-18 
 

Personalärenden 
 Personalärenden 2021-09-14-2021-10-27 

 
Kommunledning 
 
Verksamhetsstöd 

 Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling 2021-10-21, dnr 2021/1330 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 
 Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 25 oktober 2021. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

 
  

Individnämnden   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 172 Dnr 2021/5 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2021 - 
IFO 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2021 finns 3 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka- 06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 
Ärende 3 – pojke - 04 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-08 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-24 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna rapporteringen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

 
  

Individnämnden   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
Datum 

Referens 
Dnr Dnr    

Avdelning. 
Ansvarig, Telefon 
Epostadress. 

 
210924 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2021 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2021 finns 3 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – pojke -11 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21 
Ärende 2 – flicka- 06 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-22 
Ärende 3 – pojke - 04 
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2021-06-08 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-24 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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Sida 


1(2) 


Datum 


2021-10-05 
Referens 


Dnr 2021/800   


 


 
 


 


 


  


 


 


Remissvar SOU 2021:38 ”En ny lag av ordningsvakter m.m.” 


Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har fått en inbjudan från Justitiedepartementet att lämna 


ett yttrande gällande SOU 2021:38 ”En ny lag om ordningsvakter m.m.” 


Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sitt remissvar att de tillstyrker 


förslagen i promemorian men har två övergripande synpunkter: 


 


1. Att utvidga användningsområdet för ordningsvakter att även främja 


trygghet ger kommuner och regioner större möjlighet att anlita 


ordningsvakter. Det är dock Polismyndigheten som har i uppdrag att 


upprätthålla allmän ordning och säkerhet.  


 


2. Den nya lagstiftningen måste gå att praktisera tillsammans med 
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter. 


Bedömning 


Säkerhet- och beredskapsgruppen föreslår att Leksands kommun ska ställa 


sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. 


(SOU 2021:38). 


Förslag till beslut 


1. Ställa sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om 


ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)”. 


Beslutsunderlag 
SKR:s yttrande avseende ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 


2021:38) 


Remiss ”En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)” 


 


 


 


 







Leksands kommun 


Datum 


2021-10-05 
 


Referens 


Dnr 2021/800 
Sida 


2(2) 
 


 


Beslut 


1. Anta remissvaret att ställa sig bakom SKR:s yttrande avseende ”En 


ny lag om ordningsvakter m.m. ”(SOU 2021:38)” som 


kommunstyrelsens. 


 


 


 


Ulrika Liljeberg (C) 


Kommunstyrelsens ordförande 


 


Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 


Kristina Backlund, kommunikations- och beredskapschef 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







